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Zprávy z radnice
♦ Město Štětí v letošním roce
zahájilo práce na pořízení a zpracování nového územního plánu.
Odbor stavební, životního prostředí a dopravy již od začátku
roku sbírá podněty, náměty či
požadavky na nové budoucí využití pozemků a ploch. Požadavky, které již obdržel (i v minulosti), budou prověřeny a případně
zohlodněny. Proces pořizování
územního plánu je veřejný, a
proto bude mít každý občan, či
vlastník pozemků právo podávat
připomínky i v rámci jednotlivých etap pořizování (zadání,
návrh), a to ve lhůtách, které
budou zveřejňovány na úřední
desce.

♦ Městský úřad ve Štětí a Krajský úřad Ústeckého kraje oznamují ukončení činnosti MUDr.
Marie Koubové v ordinaci ve
Štětí. Dále Krajský úřad Ústeckého kraje oznamuje, že převzal zdravotnickou dokumentaci od pacientů MUDr. Koubové. Krajský úřad neprodleně
předá zdravotnickou dokumen-
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Legenda ve Štětí
taci lékaři zvolenému pacientem, a to na základě písemné
žádosti pacienta (rodiče) nebo
zvoleného lékaře. Źádost by
měla obsahovat jméno pacienta, rodné číslo nebo datum narození, adresu trvalého bydliště,
jméno předchozího i nově zvoleného lékaře, včetně adresy
ordinace. Žádost je možné
zaslat na emailovou adresu pangracova.m@kr-ustecky.cz,
neba na adresu: Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n/L,
Odbor zdravotnictví. Informace také na MěÚ ve Štětí na tel.:
416 859 325.

♦ Slavnostní otevření koupaliště ve Štětí proběhne v pátek 14.
6. 2013 ve 14. hodin. V případě
teplého počasí může být koupaliště ve zkušebním provozu otevřeno již dříve.

♦ Delegace města Štětí se
zúčastnila v neděli 19. 5. 2013
Terezínské tryzny a položila
kytice na hrob obětem II. Světové války.
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Sportovní hvězda. Vzácnou návštěvu hostilo Štětí 29. dubna. Do města pod komíny zavítala
nejúspěšnější česká, potažmo československá sportovkyně v historii, gymnastka Věra
Čáslavská. Sedminásobná olympijská vítězka měla ve Štětí náročný program. Dopoledne
představila studentům štětských škol dokumentární film Olgy Sommerové o svém životě, s
názvem Věra 68. Po promítnutí snímku debatovala úspěšná žena se studenty nejen o sportovním životě. Večer ji pak na malém sále Kulturního střediska čekalo dospělé publikum. I
tam pohovořila o svém složitém osudu, který jí nedopřál pouze úspěchy. Foto: P. Hlaváček.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Štětí zve na pravidelné zasedání ve
čtvrtek 27. 6. 2013 od 17 hodin ve velkém sále Kulturního
střediska ve Štětí. Hlavním bodem zasedání bude III.
rozpočtové opatření.
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Představitelé města vzdali hold osvoboditelům
I Město Štětí se ve středu 8. května připojilo k oslavám 68. výročí
osvobození Československa a
ukončení 2. světové války v
Evropě. Představitelé města starosta Mgr. Tomáš Ryšánek a místostarosta Ing. Miroslav Andrt
spolu s pamětníky a hosty vzdali
hold položením květin všem
našim osvoboditelům, jakož i
válečným obětem. Naše obec a
region vděčí za osvobození 8.
divizi 2. polské armády, která
byla součástí Rudé armády. Na
osvobození republiky se dále
podílela armáda americká, československá východní na Slovensku, Moravě a Slezsku a

armáda rumunská na střední
Moravě. Výroční akt započal
shromážděním u ZŠ Školní, kde
zazněly národní písně a státní
hymna. Po proslovu a položení
květin u sousoší T. G. Masaryka
a E. Beneše se účastníci přesunuli k závěrečné vzpomínce na
místním hřbitově. Kolorit celé
pietní akce podtrhovala účast
dobrovolníků v dobových uniformách se soudobou vojenskou
technikou. Kopie vojenského
tábora při ZŠ Školní i zvuk městem projíždějícího válečného
motocyklu v občanech evokovaly atmosféru května roku
1945.
(jk)

Stacionární kontejnery ve Štětí
I Ve středu 15. 5. 2013 byly ve
Štětí umístěny dva stacionární
kontejnery (červené kontejnery) na drobný elektroodpad.
Kontejnery jsou umístěny v ul.
Obchodní u č.p. 545 a v ul.
Jiráskova č. or. 522 (u prodejny
potravin).
Do stacionárních kontejnerů
Patří: Baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například
kalkulačky, rádia, drobné počí-

tačové vybavení, discmany,
telefony, elektronické hračky a
podobně.
Nepatří: Televizory, počítačové monitory, úsporné žárovky a
velké domácí spotřebiče jako
například ledničky, pračky,
chladničky a podobně.
Veškeré elektrozařízení (bez
výjimek ) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře města v
ul. Papírenská 806.

Kytice u prezidentů. Představitelé města položili kytice k sousoší T. G. Masaryka a E. Beneše.
Foto: R. Kulhánek.

Město Štětí modernizuje své webové stránky
I Městský úřad Štětí věnuje maximální pozornost funkčnosti
webových stránek města i přístupnosti informací, zveřejňovaných na oficiálním serveru
www.steti.cz, v souladu s
vyhláškou Ministerstva vnitra
ČR o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem
veřejné správy prostřednictvím
webových stránek pro osoby se
zdravotním postižením. Pro
popis všech informací na tomto
webu je použit validní značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vzhledu pak
validní stylový předpis CSS 3.
Velikosti písma jsou uvedeny v
relativních jednotkách, a je tedy
možné využít interní funkce prohlížečů ke zvětšení velikosti
písma, standartně je to klávesa
CTRL + kolečko myši. Všechny
odkazy jsou v textu vyznačeny
podtržením. Pokud odkaz vede
mimo tento web, je označen
popiskem [odkaz jiný web] a je
otevřen v novém okně. Dokumenty se mohou na webových
stránkách vyskytnout v těchto

formátech: PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč
Adobe Acrobat Reader. DOC,
XLS, PPT - tyto formáty otevřete v MS Office pokud nemáte
MS Office můžete využít zdarma OpenOffice nebo LibreOffice. RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných
textových editorů. ZIP - některé
dokumenty mohou být z důvodu
velikosti komprimovány. Na
internetu je velké množství programů, které tento formát
dekomprimují. Na webu
www.steti.cz jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. V případě videa, upoutávky nebo banneru může být použita technologie Adobe Flash. V případě ankety jsou pro správnou funkci
nutné zapnuté cookies. Pro
registraci uživatele je nutné
zadat obrázkový kód! Prosíme
nevidomé, aby v případě zájmu
o registraci kontaktovali webmastera s požadavkem o registraci na emailové adrese webmaster@steti.cz.

Bojujme společně proti černým skládkám
I Město Štětí se jako jedno z prvních zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, což je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti
nelegálním skládkám odpadu v
České republice. Díky mobilní
aplikaci ZmapujTo dokáže
každý uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlásit
objevenou černou skládku. V
této chvíli je mobilní aplikace
ZmapujTo dostupná pro platformy Android a iPhone. Uživatelé
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si ji mohou stáhnout zdarma
přímo z jejich telefonu. Mobilní
aplikace byla vytvořena s přihlédnutím na potřeby uživatelů
a umožňuje každému uživateli
ihned po nainstalování černou
skládku nahlásit. Netrvá to ani
30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje GPS polohu, fotografie, velikost a typy odpadů
nelegální skládky a případně
může i obsahovat volitelný
komentář. Kromě mobilní apli-

kace lze nelegální skládky
nahlásit také i přímo na webových stránkách projektu pomocí webového formuláře. Vaše
mobilní hlášení se po kontrole
objeví na mapě černých skládek
na webu ZmapujTo.cz a jsou
také zobrazena v administraci
našemu úřadu, a my tak můžeme na základě obdržených
informací zjednat nápravu.
Díky tomuto systému se zrychlí
vzájemná komunikace, přede-

jde se tak nekontrolovanému
rozrůstání skládek, a ty mohou
být odstraněny v nejkratším termínu. Nově můžete také do systému ZmapujTo.cz hlásit i přeplněné kontejnery. Připomínáme i telefonní kontakt na odbor
životního prostředí našeho úřadu: 416 859 333, kde černou
skládku můžete nahlásit také.
Další informace o mapování černých skládek naleznete na
www.ZmapujTo.cz.
(rk)
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Příjemné dopoledne prožité s pejsky
I Říká se, že kdo má rád pejsky,
má dvě srdce. O tom se v plné
míře přesvědčily děti z 6. a 9.
třídy ZŠ v Ostrovní, když 19. 4.
navštívily štětské kynologické
cvičiště. V ten den probíhaly ekologické akce po celém Štětí v
rámci projektového Dne Země.
Děti přivítala vedoucí cvičiště
paní Filipová a její spolupracovnice paní Doležalová. Obě se už
mnoho let věnují chovu a výcviku zejména německých ovčáků,
a tak chlapci a děvčata využili
jejich zkušeností a dozvěděli se
mnoho informací, které určitě
využijí při péči o své psí přátele.
Děti nejprve ochotně uklidily a

vyčistily část cvičiště. A poté
následovala beseda; nejzajímavější byly příběhy o odložených
pejscích, kterých se někdo
hodný ujal. Následovala ukázka
výcviku německého ovčáka. Největší radost měly děti z toho, že
si mohly pohrát se sedmi nádhernými pětitýdenními štěňaty
německého ovčáka. Děti také
vybraly celkem 500 Kč a za
tento obnos byly zakoupeny
pamlsky pro dospělé psy. Paní
Filipové a paní Doležalové patří
naše velké poděkování za příjemně strávené dopoledne, kdy
se děti nejen pobavily, ale i
mnoho zajímavého dozvěděly.

Den země u pejsků. Děti ze ZŠ Ostrovní navštívily kynologické cvičiště. Foto: ZŠ Ostrovní

Mgr. Soňa Kyselová

Žáci ze ZŠ T.G.M. zasadili k výročí lípu

POZVÁNKA
NA HRAVÉ HŘIŠTĚ

I 22. dubna došlo na Základní
škole T. G. Masaryka ke slavnostnímu aktu. Využito bylo 80.
výročí položení základního
kamene školy. V období probíhajícího Dne Země byla jako
důstojný počin zasazena na školním pozemku lípa - náš národní
symbol. Strom je rostlina dlouhověká, za svůj život toho zažije
mnoho. Proto výkop jeho základů provedli žáci druhého stupně
a zasazení pak provedla symbolicky naše nejmladší školní generace - prvňáčci - kteří budou
moci jeho růstu přihlížet i do
doby konce své školní docházky.
Poté je v tomto přihlížení vystřídají naši další prvňáčci.

I Zveme všechny děti a dospělé v
sobotu 8. června na hřiště ve Stračí na HRAVÉ HŘIŠTĚ. Akce
bude zahájena v 16:00, pro účastníky budou připraveny různé hry
a soutěže o ceny. Účastnický
poplatek 20Kč. Pro odvážné bude
večer připraven pochod STRAŠIDELNÝM LESEM. Po setmění se mohou vydat skupinky 1 - 5
osob na strašidelnou trasu, která
bude značena. Zápis účastníků
proběhne od 20:30 -21:00 na hřišti ve Stračí. Délka trasy 3km.
Zájemci mohou přespat na hřišti
ve vlastních stanech na vlastní
zodpovědnost. Registrační
poplatek 20Kč. Na všechny se
moc těší TULÁCI.

Zasazení lípy na zahradě ZŠ TGM. Foto: ZŠ TGM

Novinky na VOŠ obalové techniky ve Štětí
I V současné době probíhá
zásadní rekonstrukce budov
školy v ulici Pivovarské a 1.
Máje. Jejím účelem je kompletní
zateplení školních budov. Značně zanedbané budovy se tak oblékají do slušivého kabátu ve střihu korporátních barev VOŠ a SŠ
obalové techniky, které můžete
již pár let vidět též na zrekonstruovaném domově mládeže.
Program obnovy nese název "Realizace úspor energie na škole
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí" a je realizován Ústeckým krajem ve spolupráci s Nadací ČEZ,
která poskytla 17 miliónů korun.
Společně se šesti studenty VOŠ
a SŠ jsme absolvovali program
Dne otevřených dveří DPFA
Akademiengruppe v Drážďanech a Chemnitz. Německý partner pro nás připravil kompletní

prohlídku svého zázemí. Nutno
podotknout, že pro absolventy
naší školy znamená spolupráce s
DPFA velmi zajímavou možnost
terciálního vzdělávání a též zcela
jedinečnou šanci získat v
Německu pracovní pozici odpovídající jejich vzdělání. Nástupní
platy jsou rovny zhruba trojnásobku finančního ohodnocení,
které získá absolvent po škole v
naší zemi. DPFA Akademiegruppe spravuje školy v Lipsku,
Drážďanech, Zhořelci, Chemnitz, Plauen a Zwickau. Naši
maturanti a absolventi VOŠ mají
také možnost tříletého studia v
Německu, které je financováno
naším partnerem. Kromě toho,
že získají výborné znalosti
německého jazyka, mají možnost defacto pokračovat v oboru,
kterému se věnovali na naší ško-

le. Konkrétně se jedná o studijní
obor informatika. Výuka je realizována tzv. duálním systémem, tj. studenti tráví výuku
nejen ve specializovaných učebnách a laboratořích, ale též
přímo na praxích u výrobních
závodů, telekomunikačních společností atd. Spolupráce naší
školy s Univerzitou Hradec Králové byla úspěšně zahájena
třemi zajímavými přednáškami.
Uvítali jsme pana proděkana pro
studijní záležitosti doc. Mgr.
Tomáše Kozla, PhD., který se
věnoval moderním přístupům a
trendům v objektovém programování a mobilním technologiím, posléze jsme se nad tématem ochrany autorských práv na
internetu zamýšleli s paní JUDr.
Olgu Sovovou, PhD. z Ústavu
sociální práce UHK. Kvalitní

volnočasové aktivity pro naše
žáky jsou prioritou školy. Proto
jsme se rozhodli rozšířit tento
záměr i mimo školu, tj. nabídnout dětem možnost trávení volného času v Technickém klubu
mládeže při naší škole. Jsme velice potěšeni, že na zakoupení
technického vybavení přispělo i
město Štětí, a to částkou 35 tisíc
Kč v rámci svého grantového
programu. První aktivitou, kterou nabídneme, bude dílna robotiky a elektrotechniky. Příprava
na technické profese je v našem
státě podceňovaným tématem a
škola by tak ráda přispěla k popularizaci těchto disciplín a podchytila zájem mladých lidí v
oblastech elektrotechniky,
mechatroniky a informatiky.
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DEN ZEMĚ VE ŠTĚTÍ JIŽ POŠESTÉ
I Město Štětí se také letos
rozhodlo zapojit ke Dni Země.
Tento rok jsme se už v pátek 19.
4. zaměřili na děti z našich
vzdělávacích zařízení. Pro
každý ročník byla připravena
aktivita související s životním
prostředím.
Na děti z prvních ročníků čekaly v Základní umělecké škole
vědomostní a výtvarné úkoly
na téma „Strom života“. Na
závěr programu děti nechaly
rozkvést lípu, náš národní strom. V Domě dětí a mládeže byly
ve spolupráci s knihovnou a
myslivci připraveny pro děti z
druhých a třetích tříd hry a soutěže. Jak správně třídit odpad se
děti naučily v areálu Štětských
komunálních služeb. Páté třídy
vyrazily směr Stračí, kde pro ně
nadace Dřevo pro život připravila zajímavý program o lesu a
myslivosti. V areálu u Labe

byla stanoviště v režii Skautů,
Tuláků a Klubu českých turistů
TK Štětí. Děti ze šestých a sedmých tříd si zde měly možnost
prohlédnout týpí, naučily se,
jak používat turistické mapy a
kompas. Vedle týpí měl štětský
Sbor dobrovolných hasičů připravenou ukázku, během které
si děti vyzkoušely, jak při
povodních chránit majetek.
Osmáci vyrazili na prohlídku
města s názvem Toulky štětskou historií, kterou zajistilo
Informační centrum. Exkurze
ve spol. Ave sběrné suroviny a
sázení stromků, pod odborným
dohledem zaměstnanců odboru
životního prostředí, absolvovaly děti z devátých ročníků.
V pondělí 22. dubna byl pro děti
z druhých stupňů, ve spolupráci
s organizací SEVER v Litoměřicích, zajištěn ekofilm a
následná beseda s jeho auto-

Den Země. U Labe čekalo na děti stanoviště Skautů, Tuláků a Klubu turistů. Foto: K.
Junková.

rem. Film představil dětem problémy související s životem v
rozvojových zemí Afriky. Na
pátek, kdy děti trávily většinu
času v přírodě, se i počasí

umoudřilo, a díky našim partnerům, kterých letos zas o kousek přibylo, celý den bezvadně
vyšel k velké spokojenosti dětí.

Posluchačům virtuální univerzity třetího věku začínají prázdniny
I Pravidelně každých čtrnáct
dní se společně scházeli na přednáškách v přízemí městské
knihovny, konzultačního střediska virtuální univerzity třetího věku ve Štětí. Dvacet posluchačů pilně studovalo a úspěšně
ukončilo v měsíci květnu letní
semestr, který byl věnovaný
Čínské medicíně v naší zahrádce. Přednáškami posluchače
provázel lektor Ing. Ivan Jablonský, CSc., který se zabývá
pěstováním čínských léčivých
hub, pěstováním některých
adaptogenních rostlin a rostlin
tradiční čínské medicíny.
Absolventi studia získali přehled o základních principech tra-

Studenti. Posluchači Virtuální univerzity třetího věku ve štětské knihovně. Foto: I.
Roubíčková

diční čínské medicíny, a z přednášek si odnesli také několik
receptů, jak si připravit blahodárný odvar z bylin.
V letních měsících čeká posluchače našeho střediska zasloužený čas na relaxaci. Na začátku října otevíráme zimní
semestr, ve kterém se budeme
zabývat novým tématem, kterým je Kouzelná geometrie.
Tento typ studia je určen seniorům se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu
věku a osoby kategorie 50+.
Zájemci naleznou více informací o průběhu studia a o
našem konzultačním středisku
na www.e-senior.cz.

Snídali, aby podpořili fair trade a lokální výrobce
I Ve Slunečních lázních se sešlo
48 lidí, aby společně posnídali
fairtradové a lokální potraviny.
Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán
ohled na lidská práva, životní
prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Stalo se tak na Světový den pro fair trade, který se
druhou květnovou sobotu slaví
již desátým rokem po celém světě. Happening Férová snídaně
va vašem městě proběhl v ČR
potřetí. Jeho celorepublikovým
koordinátorem je nezisková
organizace NaZemi. Snídalo se
v téměř 90 městech.

4

Foto: T. Navrátilová

„Sešli jsme se v areálu Slunečních lázní, atmosféra byla úžasná. Nakonec jsme snídali až do
odpoledne. Moc děkuji všem,
kteří se Férové snídaně zúčastnili “ uvedla k sobotní akci Tereza Navrátilová, organizátorka
Férové snídaně ve Štětí.

„Zatímco v roce 2011 se snídalo na podporu fair trade ve 41
českých a moravských městech, v loňském roce se jejich
počet zvýšil na 57. Letos se snídalo dokonce na téměř 90 místech a společně snídalo necelých tři tisíce lidí. Je to signál
stoupajícího zájmu spotřebitelů
o spravedlivě obchodované produkty a důstojné pracovní podmínky v zemích globálního
Jihu,“ sdělil koordinátor Férové snídaně Stanislav Komínek
z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje.
Zájem Čechů o fair trade je patr-

ný rovněž z toho, že v České
republice jsou již čtyři Fairtradové školy, a to dvě základní a
dvě střední školy. Zájem stoupá
i ve Štětí. „Ve vestibulu štětského kina jsme před několika
týdny instalovali Výstavu o fair
trade, v průběhu příštího týdne
se chystáme výstavu rozšířit o
část panelů z výstavy Vyrobeno
za každou cenu, téma banány,
www.zaferovebanany.cz , kterou jsme dnes prezentovali na
snídani,“ dodává Navrátilová.
Další informace o Férové snídani ve vašem městě naleznete
na www.ferovasnidane.cz.
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Turistickou sezonu zahájil loupežník Štětka. Představil i geocachingové putování
I Město Štětí představilo své
trumfy pro letošní turistickou
sezonu. Hlavní role bude v
letošním létě patřit postavě loupežníka Štětky. Jeho naučné
putování doplnily dvě zcela
nové soutěže – „Po stopách loupežníků“ a „Loupežnické geoputování“. Sezonu zahájil v
neděli 28. dubna samotný loupežník Štětka se svou družinou
ve své loupežnické jeskyni Mordloch, kde je „vyrušila“ asi
padesátka turistů, kteří se i přes
nepřízeň počasí vydali turistickou sezonu zahájit.
Kromě představení novinek,
setkání se s loupežnickou partou, čekala na děti a dospěláky i
řada soutěží cestou zpět na hřiště ve Stračí. Kdo správně vyplnil loupežnickou křížovku, stal

Loupežníci u Mordlochu. Turistickou sezonu zahajoval loupežník Štětka se svou družinou.
Foto: R. Kulhánek.

se majitelem Loupežnického
pasu, placky, a jako odměnu
dostal po vysilující cestě i špe-

káček k opečení na připraveném ohni. Celá akce by se neobešla bez pomoci Turistického

oddílu mládeže Tom ze Štětí,
Skautské a Pionýrské skupiny
ze Štětí a Skupiny historického
šermu Avalon ze Štětí.
A jakých že her se mohou malí i
velcí zúčastnit?
Hra „Po stopách loupežníků“
propojí hravost s vědomostní
znalostí a je určena pro děti
všech věkových kategorií.
Druhá hra „Loupežnické geoputování“ je připravena pro příznivce geocachingového dobrodružství. Všechny novinky a
informace k soutěžím jsou
dostupné na nových webových
stránkách www.loupeznikstetka.cz. Autorem grafických
materiálů s loupežnickou tématikou je pracovník Informačního centra ve Štětí Martin Krch.
(hoz)

Představujeme loupežníky: Nejspravedlivější z loupežníků, to je Dlouhý Jíra
I Na stránkách Zpravodaje se
každý měsíc během soutěže s Loupežnickými pasy představí vždy
jeden loupežník z bandy. V červnu se seznámíme s Georgem
Amselem, zvaným Dlouhý Jíra.
Se Štětkou se Jíra zná dlouhá léta.
Poznali se jako chlapci v době
puberty a od těch dob se spolu přátelí. Spolu nastoupili do vojska k
dragounům a spolu prošli první
válečnou zkušeností. Když se
Štětka dostal u armády do problémů, nezaváhal ani na chvilku a
společně s ním prchnul z vojska.
Se svou skoro dvoumetrovou

postavou je Jíra nepřehlédnutelný. Z celé loupežnické bandy je
nejspravedlivější a mnohdy Štětku zrazuje od riskantních akcí.
Snaží se, aby všichni zákon porušovali co nejméně. Jako syn právníka má největší povědomost o
právu a zákonech. Že nevíte, jak s
loupežníky soutěžit? Není nic
snadnějšího, než si otevřít webové stránky www.loupeznikstetka.cz, kde pravidla ke hře najdete.
Loupežnické pasy pak můžete
koupit v Informačním centru ve
Štětí, nebo v Městské knihovně
ve Štětí.
(mk, hoz)

Za krásami Českého středohoří – Podřipska. Na kole i pěšky
I Cykloturisty i turisty zve
České středohoří a Podřipsko
za zážitky a aktivním vyžitím.
Neustále rozvíjející se cyklotrasa č. 2 vedoucí z Prahy do
Drážďan a dále Německem
nabízí mnoho tipů na výlety.
Nelze opomenout trasu Štětí Roudnice nad Labem - Terezín
- Litoměřice, kterou vám nyní
představíme. Výchozí bod pro
tuto trasu najdeme ve Štětí
(Hněvicích) a vydáváme se po
levém břehu Labe ve směru
Roudnice n/L. Značená cyklotrasa č. 2 vede po hlavní silnici do Račic. Odsud dále pokračujeme přes Záluží a Dobříň s
rodným domem Josefa Hory do
Roudnice nad Labem. V
poslední době na Podřipsku
dochází k rozvoji cestovního
ruchu v podobě otevření pamá-

tek a jinak tomu není ani v Roudnici (věž Hláska, která nabízí
nádherný výhled, Lobkowiczký zámek, který zve k pravidelným prohlídkám, románský
hrad nabízející prohlídky a další). Pro malé i velké návštěvníky se zde nabízí sezónní víkendové vyjížďky historickým Podřipským motoráčkem brázdícím koleje běžně nepoužívané
trati přes Budyni nad Ohří, Mšené-Lázně, Libochovice (a hrad
Hazmburk). Lze využít oblíbený Cyklobus i pro pěší, do
výletních cílů Mukařov (Buková hora), Kletečná, Kokořínsko, Doksy. Z Roudnice nad
Labem se můžeme vydat po
levém i pravém břehu Labe. Na
levém břehu využijeme cyklotrasy č. 3102, která v obci
Hrobce navazuje na méně frek-

ventovanou silnici směr Libotenice - Nučničky - České
Kopisty - Terezín. Během této
cesty můžeme navštívit Galerii
kraslic nebo kostel sv. Kateřiny
v Libotenicích, přívoz Nučničky - Nučnice s občerstvením.
My jedeme dále po levém břehu
až do Terezína. V Terezíně je k
vidění především pozoruhodně
zachované vojenské opevnění Malá a Velká pevnost a Muzeum ghetta, dále můžeme navštívit nové Automuzeum s exponáty z doby od 50. do konce 80.
let 20. století. Z Terezína už je
to jen krůček do poslední stanice naší trasy - Litoměřic. Za
zmínku zde zajisté stojí gotický
hrad, v letech 2007 – 2011 zrekonstruován v rámci projektu
Svatostánek českého vinařství,
nabízející expozici vinařství a

multifunkční prostory. Své historické kouzlo nám nabídne
také centrální Mírové náměstí,
kde nalezneme barokní kostel
Všech svatých, historické
domy Kalich, Černý orel, U
Pěti panen či radnici ve stylu
saské renesance, kde dnes sídlí
Vlastivědné muzeum. Litoměřice se mohou pochlubit nejrozsáhlejším podzemím v
Čechách, ze kterého je zpřístupněna 366 metrů dlouhá
část, kde je umístěno lapidárium oblastního muzea. Zážitky
s výhledem nám umožní rozhledna Mostka (276 m) či nedaleká Kočka (271 m). Z Litoměřic lze také využít dříve zmíněný Cyklobus i pro pěší, historické motoráčky Středohorský
a Švestková dráha.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na květen 2013

2. 6. Husovo nám. - LETNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT- 40
LET MAŽORETEK VE ŠTĚTÍ, účinkuje: Severočeská harmonie Štětí a Velký dechový
orchestr Zlín s mažoretkami
a
mažoretky ze Štětí, začátek ve
13.00, vstup zdarma.
3. 6. Informační centrum VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
FOTOKLUBU ŠTĚTÍ, fotografie ze sbírky Zdeňka Dědičíka
a Vladimíra Keře, vstup zdarma.
4. 6. kino Štětí -TŘI POHÁDKY
S PÍSNIČKOU, účinkuje: Divadlo Pohádka, začátek: 9.00 a
10.30, vstupné: 20,- Kč.
12. 6. Nové nám. - FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI, začátek v
9.00, vstup zdarma.
12. 6. malý sál KS - KONCERT
HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
ŠTĚTÍ, začátek v 17.00, vstup
dobrovolný.
15. 6. Husovo nám. - VII. HISTORICKÝ DEN „ŠTĚTSKÁ
OSTREV“
10.00 – dopoledne s dudáckou
kapelou, dobovými scénkami,
tancem, ukázkami řemesel, historickými hrami, pohádkami pro
děti ad.

14.00 – bitva z období selských
bouří
FOLKOVÉ ODPOLEDNE
15.00 – Modrotisk, Marian Kořínek, Wabi Daněk, Jarret, Blue
Ground.
+ soutěž v pití tupláku piva na čas,
vstup zdarma.
17. 6. sál KS - SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE, účinkuje: J.Kačanyi, začátek ve 14.00, vstup
zdarma.
27. 6. sál KS - ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠTĚTÍ
začátek v 17.00
29. 6. Stračí - STRAČENSKÁ
POUŤ, pouťové atrakce (od
pátku do neděle) stánky a soutěže, začátek v 13.00, od 20.00 pouťová zábava, vstup zdarma.
Připravujeme na měsíc červenec a srpen:
27. 7. Tour de Texas - cyklistická vyjížďka
3. - 5. 8. Kinematograf bratří Čadíků - Husovo náměstí
24. 8. Live & Let Fly No. 6 Skatepark u Labe

Velké úspěchy mažoretek DDM Štětí
I V sobotu 20. 4.2013 se obě skupiny mažoretek DDM Štětí Čiperky a Malenky zúčastnily
19. ročníku festivalu Lomnické
hudební jaro. Na festivalu bylo
možno zhlédnout vystoupení 35
skupin mažoretek z různých
míst České republiky. Sedm nejlepších souborů bylo odměněno
"Lomnickou notičkou". Za svůj
skvělý výkon si tuto trofej přivezla i naše děvčata. Ve středu 1.
5. 2013 prezentovaly Čiperky
DDM tentokrát na „Národním
šampionátu mažoretek a twirlingu České republiky 2013“ v

Kladně. Ve své kategorii - Klasická mažoretka - obsadila děvčata 6.místo. V neděli 12. 5. 2013
se mažoretky DDM Štětí zúčastnily pohárové soutěže mažoretek „Májová mažoretka“ v
České Lípě, kde se umístily v
kategorii „Juniorky - klasická
mažoretka - velká formace“ na
krásném 3.místě se skladbou Zrození. Ve svých vystoupeních
pokračují Čiperky a Malenky na
18. ročníku festivalu „Budyňský
krokodýl“, který se koná 19. 5.
2013. V neděli 1.6.2013 se
zúčastní 3. ročníku festivalu

Úspěchy s hůlkou. Mažoretky DDM sbíraly trofeje na soutěžích. Foto: DDM Štětí
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„Zlatý dech“ v Litoměřicích.
Vyvrcholením činnosti zájmového útvaru Mažoretky při
DDM je letní soustředění v
Poslově Mlýně, které je zaměřeno na práci s hůlkou, ale i na tancování s pompony.
Veškeré výdaje na soutěže,
vystoupení a soustředění, jsou
spolufinancovány Ústeckým
krajem z grantového systému
„Sport 2013“ - Hůlka je mým
životem... Projekt vypracovaly
pracovnice DDM Jaroslava Arazimová a Ivona Paďourová. Z
grantu je hrazena doprava na
vystoupení, nové kostýmy, drobné odměny pro děvčata ad.
Vedoucí mažoretek Ladislava
Svobodová a Eliška Holešinská
a všechna děvčata děkují za sponzorství firmě Chrištof, spol. s
r.o., J. P. SPORT, s. r. o. - pan
Pokorný a paní Jitce Žákové. V
sobotu 11.5.2013 se Marie Svobodová - mažoretka Čiperka,
zúčastnila mezinárodního kola
IMC v Dubňanech na Moravě.
Předvedla sólo s hůlkou a vybojovala 5.místo. Za půl roku zkusí
postoupit, opět pod asociací

IMC, do Evropy. V soutěži
„Miss Internet mažoretka“ se
Maruška umístila na 3.místě.
Máte-li děvčata zájem o tuto činnost, jste srdečně zvána každé
pondělí, středu a čtvrtek na tréninky v tělocvičně školy T.G.M.
Také v měsíci září 2013 budou
probíhat nábory do těchto skupin.
DDM Štětí - Ivona Paďourová a Jaroslava
Arazimová

V sobotu 8. června se koná na
ZŠ T.G.M. Den otevřených dveří. Dopolední část od 10. hod je u
příležitosti položení základního
kamene v roce 1933 pozvánkou
pro celou veřejnost, od 14. hod
je pak na programu setkání
všech, tedy hlavně bývalých,
členů pedagogického sboru.
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Úspěchy rybářů ze Štětí
I Poslední dubnový víkend
jsme se zúčastnili rybářských
závodů v Jindřichově Hradci.
Jedná se o bodovaný závod,
který je pro všechny kategorie
od nejmladších, tj. kategorie
U14, až po dospělé závodníky.
Za MO ČRS Štětí jsme měli
Kateřinu Glatzovou, která
ovládla tento závod a oba dva
dny zvítězila. Celkové vítězství
jí zajistilo účast na letošním mistrovství světa ve Francii, které
se koná v červenci. Dalším
naším závodníkem v kategorii
U18 byl Tomáš Ransdorf. Jeho
celkové sedmé místo mezi nejlepšími závodníky z celé ČR je
velký úspěch. O týden později
se konala 2. liga v Hradci Krá-

lové, v tomto závodě má MO
ČRS Štětí dvě družstva. Družstvu dospělých závodníků se
povedl výborný výsledek, celkové třetí místo a první místo
Jardy Kadeřábka v jednotlivcích jsou opravdu v tomto konkurencí nabitém závodě úspěch. Druhé štětské družstvo,
poskládané převážně z našich
mládežníků, skončilo na sedmém místě. Závěrem bych
chtěl poděkovat Městskému
úřadu ve Štětí za poskytnutou
dotaci z grantu Zdravé město
Štětí. Tento sport je velice
finančně náročný a věřím, že
bez takových příspěvků by
tolik dobrých výsledků nebylo.

Gymnastky ze Štětí
bodovaly

Turisté zvou do Tyrolských Alp

I V neděli 14. 4. proběhla v Chomutově krajská soutěž ve sportovní gymnastice. Litoměřický
okres reprezentovalo 10 gymnastek ze Štětí. Dívky bojovaly
o postup do republikového kola
s družstvy z Chomutova a Klášterce n/O. Soutěžilo se v 6 kategoriích na koberci, kladině,
hrazdě a přeskoku. Našim gymnastkám se dařilo a do Štětí
putovalo 5 medailí. Všechny
tyto dívky postupují do republikového kola, které proběhlo 18.
– 19. 5. v Doubí u Třeboně.
(bp)

Výsledky
mladší žákyně
Adéla Budinová
starší žákyně
Kamila Sýkorová
dorostenky
Michaela Janků
Hana Šťástková
ženy
Iva Mlezivová

3. místo
2. místo
1. místo
3. místo
1. místo

Martin Pokorný

I Turistický klub Štětí nabízí
pětidenní zájezd za krásami
tyrolských Alp s výletem k
Lago di Garda. Lehká pěší
turistika vás seznámí s nádhernými velehorami a nejkrásnějším evropským jezerem, obklopeným malebnými městečky.
Cena zájezdu je 5 100,- Kč. Termín: 8. 9. - 12. 9. 2013. Cena
zahrnuje: dopravu, služby průvodce, polopenzi a ubytování
ve 2-lůžkovýc pokojích s pří-

Vládli s pruty. Štětští mladí rybáři vylovili v Jindřichově Hradci výborné výsledky. Celková
vítězka Kateřina Glatzová uprostřed. Foto: Rybáři Štětí.

slušenstvím. Navštívíme Meráno, Bolzano, seznámíme se s
poznávacím okruhem přes dolomitské pasy se zastávkami v nejhezčích místech a asi tříhododinovou vycházkou (možno i
lanovkou za 13 euro). Zastavení u pěší zóny v Brunecku a
jako poslední Lago di Garda s
malebnými městečky. Přihlášky na tel. čísle: 774 260 737 p.
Krejčová nebo v klubu důchodců u pí. Pivoňkové.

Čtvrťáci poznávali historii
Na školní výlet za poznáním
dějin vyrazily děti čtvrtých tříd
základní školy ve Školní ulici.
Neměly dalekou cestu, mířily
na Kokořínsko. Právě tam se
měly možnost seznámit s tím,
jak si lidé dělali své příbytky ve
skalách. Ve Lhotce u Mělníka si
prohlédly skalní byt, který opustila tamní obyvatelka teprve
před třiceti lety. Dokonce tam
zůstalo skromné původní vybavení. Školáci ale překvapili: vět-

šině z nich by se v domě líbilo.
Prý by tam i bydleli. I když raději jen pár dnů… Další cesta je
zavedla do pravěku, do lobečského Muzea Eduarda Štorcha.
V obležení bylo především
mamutí miminko a pravěká
žena. Děti poznaly nelehký
život tehdejších lidí či způsob
jejich lovu. A kromě drobných
suvenýrů si jako vzpomínku
domů odvážely i vlastní prapodpis.
Mgr. Gabriela Benešová

Dětem se dařilo
na Medvědí stezce
I 20. 4. se uskutečnila okresní
soutěž dvoučlenných hlídek „
Medvědí stezka“ na Střeleckém
ostrově v Litoměřicích. V kategorii mladších žákyň a žáků se
na 1. místě umístila Barbora
Velitšová a Agáta Vošická, na 3.
místě Aneta Přívorová a Karolína Vacková, na 4. místě Pavel
Novotný. Do třetího místa si
děvčata zajistila postup do krajského kola.
ASPV

Poděkování
Občanské sdružení Brocno
děkuje všem sponzorům a
občanům, kteří se věcným
darem nebo finančně podíleli
na akci Pálení čarodějnic.
Finanční dary - dobrovolný
příspěvek od občanů, věcné
dary - p. R. Tarancovová, p. F.
Homolka, občerstvení zajistil
J. Suchitra.
Všem patří velký dík.

Krajskému přeboru Ústeckého a Libereckého kraje panovali nejmladší jachtaři ze Štětí
I O víkendu 20. a 21. dubna 2013
se na vodní ploše Barbora v
Oldřichově u Duchcova konala
tradiční ragata Zlatá plachta Barbory. Soutěžili v ní jachtaři lodních tříd Optimist, Evropa, Splash a Flying Dutchman. Ve třídě
Optimist určené pro děti do 15
roků byl závod zároveň Sdruženým krajským přeborem Ústeckého a Libereckého kraje. Ve
velmi slušném větru od 3 do 7
m/s se odjelo 6 kvalitních rozjíž-

děk. Nejmladší štětští jachtaři,
kterých byl přihlášen rekordní
počet sedm, ve své lodní třídě
zcela ovládli čelo závodního
pole a v konečném hodnocení
regaty obsadili všechna tři místa
na stupních vítězů: putovní
pohár pro vítěze získala Veronika Živná, druhý byl Ondřej Müller a třetí Mikuláš Vaszi. V soutěži o přeborníka sdružených krajů
Ústeckého a Libereckého bylo
pořadí dívek: 1. Veronika Živná,

2. Kateřina Živná, 3. Aneta Zankerová, všechny z YachtClubu
Štětí, v chlapecké kategorii se
stal krajským přeborníkem
Ondřej Müller, druhý skončil
Mikuláš Vaszi, oba z YachtClubu Štětí, a na třetím místě se
umístil Radim Pokoš z pořádajícího jachetního klubu Vodní
sporty Duchcov. Štětští jachtaři
soutěžili také v dospělé třídě Flying Dutchman, ve které obsadili
první a druhé místo. ZiB

Jachtaři na stupních vítězů. Nejmladší
štětští jachtaři ve své lodní třídě ovládli čelo
závodního pole a v konečném hodnocení
regaty obsadili všechna tři místa: putovní
pohár pro vítěze získala Veronika Živná,
druhý byl Ondřej Müller a třetí Mikuláš
Vaszi. Foto: B. Živný.
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Z činnosti Městské policie Štětí
I Stále to samé …
1. 5. v odpoledních hodinách
vyjížděli strážníci MP na oznámení o zadržení zloděje do prodejny Tesco v ulici Obchodní.
Zadržený muž nedokázal prokázat svoji totožnost, což bylo
důvodem k jeho předvedení na
Policii ČR. Po zjištění totožnosti byla krádež s mužem vyřešena uložením blokové pokuty
ve výši 1.000,-Kč.
A opět sběrači kovů.
3. 5. v dopoledních hodinách
vyjížděli strážníci MP na základě oznámení o pohybu neoprávněných osob do objektu
společnosti Mondi. Zde byla
přistižena dvojice mužů, která
zde ruční pilkou rozřezávala
kovový materiál, který chtěli
odevzdat ve sběrně. Nepomoh-

la ani výmluva, že materiál
našli. Jeden ze sběračů byl již v
minulosti pro majetkovou trestnou činnost pravomocně
odsouzen, proto si jej převzali
policisté Obvodního oddělení
Štětí pro podezření z trestného
činu krádež.
Alkohol za volantem se nevyplácí.
V nočních hodinách z 3. 5. na
4. 5. si strážníci při hlídkové činnosti všimli na pozemní komunikaci č. 261 jedoucího osobního vozidla, které na dostatečně
osvětlené komunikaci mělo
zapnuta dálková světla. Vozidlo bylo zastaveno pod "hošteckým" kopcem a m. j. byla u
mladíka, který vozidlo řídil,
provedena dechová zkouška na
požití alkoholu před jízdou,

která byla pozitivní. Řidiče se
poté ujali policisté Obvodního
oddělení Štětí, kteří mu nejen
zakázali další jízdu, ale převzali si ho k provedení dalších úkonů.
Staronová finta je stále v kurzu.
8. 5. v odpoledních hodinách
byla strážníkům MP oznámena
krádež zboží v živnostenské
provozovně v ulici Krátká.
Podle zaměstnankyň přišli do
prodejny dva mladíci, z nichž
jeden zabavil prodavačku výběrem zboží, pro které musela do
zadní části prodejny. Toho využil druhý mladík, který zde odcizil zboží vystavené před prodejním pultem a z prodejny
utekl. Druhý mladík zůstal v
prodejně a prohlašoval, že s tím
druhým nemá nic společného.

Zavedení sběru bioodpadu v místních částech Inzerce
Města Štětí
♦ Prodám byt
I Ve dnech 1. 2. – 15. 2. 2013
byla provedena anketa v našich
místních částech, která byla
zaměřena na zavedení mobilního sběru bioodpadu. Anketa
vznikla z požadavků spoluobčanů žijících v místních částech
města Štětí, kteří projevili
zájem o zavedení této služby.
Letáky byly distribuovány do
domácností prostřednictvím
mluvčích místních částí a pracovníky Štětských komunálmístní část rozdáno letáků
Brocno
70
Čakovice
24
Hněvice
42
Chcebuz
73
Počeplice
63
Radouň
73
Stračí
36
Újezd
11
Veselí
10
CELKEM
402

ních služeb. Dne 18. 2. 2013
byla celá akce vyhodnocena,
viz tabulka níže:
Od 1. 4. 2013 byla tato služba
pilotně zavedena v místní části
Hněvice. V ostatních obcích byl
zájem v celkovém poměru nepatrný. V měsíci září – říjnu
budou opět osloveny ostatní
místní části zda neprojeví větší
zájem o tuto službu, kterou
bychom se v roce 2014 snažili
dále rozšířit.
vráceno letáků
22
2
34
18
7
21
4
0
1
109

vyjádřeno v %
31,42
8,33
80,95
24,66
11,11
28,77
11,11
0,00
10,00
27,11

2+1 ve Štětí.
Zateplený, plastová okna, nová
podlaha. Cena 470 000 Kč.
Tel.: 721 548 906.
♦ Nabízím pronájem bytu 20+K. Tel.: 602 164 638.
♦ Oznamuji, že byla otevřena
nová provozovna k masírování
„ANDRIJA“, která se nachází
v Obchodní ul. č. 537 (vchod
vedle pošty) ve 3. poschodí, č.
dveří 8. Objednávat se můžete
telefonicky: 732 742 792. Pracovní doba je v případě nutnosti
i v odpoledních hodinách, v
sobotu, neděli a svátcích. Vše
na základě telefonické dohody.
♦ Potřebujete peníze? Zavolejte si pro půjčku právě teď. Půjčíme Vám na cokoliv, snadno a
rychle, peníze do několika
hodin, nepotřebujete ručitele,
stačí zavolat. Provident, více
než půjčka. Tel.: 724 025 738.
♦ Prodám garáž. Prodám pěknou garáž v osobním vlastnic-

Strážníky byl na místě vyhodnocen záznam z kamerového
systému prodejny, ze kterého
byl získán popis obou mladíků
a i skutečnost, že do prodejny
přišli společně. Strážníci na
základě získaného popisu začali po pachatelích pátrat a oba
výtečníky zadrželi na Husově
náměstí. Vzhledem k tomu, že
oba odmítli prokázat totožnost,
byli předvedeni na Policii ČR
ve Štětí. Zde byla jejich totožnost zjištěna a oba si policisté
převzali k dalšímu opatření.
Zboží se zajistit nepodařilo,
údajně ho pachatelé zkonzumovali před svým zadržením.

tví v lokalitě nad třídírnou, v
Radouňské ul., Štětí. Cena k jednání – 90tis. Kč. Tel.: 737 105
225, 732 402 748.
♦ Vyměním byt 2+1 v OV (cihlová zástavba 2.p.) za 1+1 v OV
v přízemí (+ doplatek). Tel.:
728 345 440.
♦ Koupím garáž ve Štětí u bývalého Svazarmu s el. Cena
nerozhoduje. Tel.: 721 186 898.
♦ Zubní hygienistka – Kateřina
Kadlecová. Provádí: nácvik
správného čištění zubů a mezizubních prostor, odstraňování
zubního kamene, pískování,
bělení zubů. Litoměřická 272,
Štětí (ordinace MUDr. Hlavatého). Otevřeno od pondělí do pátku. Tel.: 416 803 896.
♦ STUDIO RELAX ŠTĚTÍ.
Akce ČERVEN: kavitace
499,- Kč, lymfodrenáž 6 x za
cenu 4 = 720,- Kč,
www.steti.studiorelaxuj.cz

Vzpomínáme
♦ Dne 11. 6. 2013 uplynou čtyři
smutné roky, kdy nás opustila
naše milovaná babička a
maminka, paní Věra Velebilová. S láskou vzpomíná dcera
Jana s rodinou.
♦ Dne 18. 6. 2013 by měl narozeniny p. Pavel Novotný, který
nám navždy odešel 18. 11.
1997. Tiše s noční tmou, odešel
jsi s bolestí svou. Se vzpomínkou v srdci manželka Eva, synové František, Milan a Radek s
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rodinami.

manželka a syn s rodinou.

Patrik a Honzík, vnuci.

♦ Dne 27. 5. 2013 uplynulo 13

♦ Přestalo tlouci srdce tvé zna-

♦ Dne 19. 6. 2013 uplyne 8 let

smutných let, co nás bez slůvka
rozloučení opustila naše drahá
maminka, babička, paní Marie
Žoldáková. S láskou a smutkem
vzpomínají dcery a syn s rodinami. Za tichou vzpomínku
děkujeme.
♦ Dne 28. 5. 2013 uplynulo 8
let, co nás navždy opustil manžel, tatínek, pan Václav Náprstek z Brocna. Stále vzpomíná

vené, nebylo z ocele, nebylo z
kamene. Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, jimž
mohlo žíti. Dne 13. 6. 2013
tomu budou 2 roky, kdy nás bez
slůvka rozloučení navždy opustila manželka a maminka paní
Růžena Slezáková z Radouně.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Josef, dcery
Štěpánka a Růžena s rodinou,

od úmrtí pana Tomáše Nikla.
Stále vzpomínají manželka a
děti s rodinami.
♦ Dne 28. 5. 2013 to byl již rok,
co nás navždy opustil náš milovaný otec a dědeček Jan Zástěra. S láskou vzpomínají dcery
Drahomila s manželem a vnoučaty. Zdena s rodinou. Rodina
Kupcova a Mikynova.
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