ZPRAVODAJ
města Štětí
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ŠTĚTÍ A OKOLNÍ OBCE

ROČNÍK 11 | červenec - srpen 2013

ŠTĚTÍ | BROCNO | ČAKOVICE | HNĚVICE | CHCEBUZ | POČEPLICE | RADOUŇ | STRAČÍ | ÚJEZD | VESELÍ

POVODNĚ VE ŠTĚTÍ

♦

Foto: R. Kulhánek

Vážení občané.
Rád bych se v následujících řádcích vyjádřil k povodni, která
postihla naše město, shrnul její
průběh a poděkoval všem, kteří
v těchto těžkých dnech pomáhali. Labe začalo stoupat v neděli 2. 6., kdy dosáhlo postupně
všech tří povodňových stupňů.
Podle předpovědi povodí Labe
mělo kulminovat v pondělí na
úrovni 820 cm. Skutečnost však
byla jiná a voda vystoupala až
do výše 936 cm v noci z úterý na
středu. Bylo to o dva metry
výše, než v roce 2006 a o metr
níže než v roce 2002. Po celou
dobu povodně zasedal krizový
povodňový štáb.
Voda zasáhla 37 domů v
Počeplicích a 25 domů v Hněvicích. Zalita byla nábřežní část
Štětí, některé domy až do úrov-

ně střechy. Zničeny byly zahrádky na Ostrově, výrazně poničen
areál vodních sportů a rybářský
dům. Evakuováno bylo 246 lidí.
Obrovským úsilím se podařilo
zabránit přelití vody za nábřežní
komunikaci do města. Několik
týdnů před povodní byla dokončena výstavba zpětných klapek,
které brání vniknutí vody z Labe
do kanalizace. Na neustálém čerpání jejích šachet se podílelo
devět hasičských sborů. Když
bylo jasné, že voda vystoupá nad
úroveň obchvatové silnice, bylo
rozhodnuto přistoupit na vybudování provizorní hráze. Napětí
v úterý večer bylo na nábřeží
takřka hmatatelné. Obyvatelé
Husova náměstí, Dohnalovy,
Litoměřické ulice a Mírového
náměstí byli připraveni na evakuaci. Ale i když se voda dostala

22 cm nad silnici, hráz vydržela.
Zatopeno bylo jen několik sklepů. Od pátku 7. 6., kdy Labe
začalo klesat, byly započaty úklidové práce. Do svého koryta se
řeka vrátila ve čtvrtek 13. 6. Za
pomoc chci v první řadě poděkovat hasičům města Štětí, a to
jak dobrovolným, tak i profesionálním. Dále pak dobrovolným
hasičským sborům z Malešova,
Liběšic, Lovečkovic, Snědovic,
Bechlína, Holic a Frýdku – Místku. Každý, kdo viděl jejich práci
v krizových dnech, se musí před
jejich úsilím poklonit. Děkuji
Červenému kříži a dobrovolníkům, kteří přišli ochotně a
nezištně pomoci. Dále děkuji
policii ČR a Městské policii za
nasazení, s jakým konali ostrahu
ve městě i v místních částech,
zaměstnancům komunálních slu-

žeb, kteří byli vždy a všude, kde
je bylo potřeba. Poděkování
patří i těm firmám ve městě,
které poskytly materiální
pomoc nebo uvolnily své
zaměstnance k práci na povodních. Na úklidu se podíleli i vojáci 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany z
Liberce. I jim jménem všech,
kterým poskytli pomoc, děkuji.
V neposlední řadě pak děkuji
Centrální školní jídelně za zajištění stravy těch, kteří se účastnili práce na povodních, členům
povodňového štábu, humanitárním organizacím a těm občanům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na odstraňování
škod a pomoci lidem, zasaženým povodní.
Tomáš Ryšánek, starosta
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Projekt schválený zastupitelstvem v loňském roce se rozběhl

I Na Městském úřadu ve Štětí
byly začátkem května zahájeny
aktivity v rámci projektu s
názvem Zvýšení kvality řízení
na Městském úřadu Štětí. Projekt, který schválili zastupitelé
v dubnu 2012, je z 85% financován z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ) ministerstva vnitra a
částkou 15% z rozpočtu města,
schválenou usnesením zastupitelstva v prosinci 2012. Zahájení se konalo v malém sále Kul-

turního domu ve Štětí, kam byli
pozváni zaměstnanci, vedoucí
úředníci a vedoucí organizačních složek města.
Zástupce vítězného dodavatele
služeb, firmy MC TRITON,
spol. s.r.o. Ing. Marek Pavlík,
Ph.D. a lektor Ing. Luděk Tesař
seznámili přítomné s významem projektu pro MÚ Štětí a
prezentovali služby, jež budou
poskytovány a povedou ke zvýšení efektivnosti a transparentnosti ve fungování městského

úřadu.
Hned po zahájení začal realizační tým pracovat na první klíčové aktivitě, aplikaci modelu
CAF. Společný hodnoticí
rámec (Common Assessment
Framework, „model CAF“) je
vlastně formou hodnocení ISO,
známou z průmyslového sektoru, upravenou speciálně pro
organizace veřejné správy a
veřejných služeb s přihlédnutím k jejich specifičnosti. Je
nástrojem pro zlepšení výkonnosti organizací veřejného sektoru prostřednictvím předem
daného sebehodnotícího rámce. Hodnocení modelem CAF

má čtyři hlavní cíle: 1. Ukázat,
kam zaměřit aktivity pro zlepšování organizace, 2. Měřit
dosažený pokrok, 3. Identifikovat dobrou praxi přidělením
vysokého počtu bodů předpokladům a výsledkům, 4. Pomáhat nalézt správné partnery, od
nichž se může organizace učit
(tzv. benchlearning).
Jednotlivé etapy projektu Zvýšení kvality řízení na Městském
úřadu Štětí budou trvat do března 2015. Výsledky klíčových
aktivit budou implementovány
do praxe úřadu a prezentovány
zastupitelům města i veřejnosti.
Projektový tým

Nemocnice Mělník rozšiřuje provoz oddělení jednodenní chirurgie
I Oddělení jednodenní chirurgie mělnické nemocnice rozšiřuje provoz a nabízí širší spektrum operačních výkonů. „Naše
pracoviště je kompletně vybavené na typy operací v režimu
jednodenní chirurgie,“ říká
vedoucí lékař oddělení MUDr.
Vratislav Syrovátka. Lůžkové
oddělení, které je nově zrekonstruované a nadstandardně
vybavené, se zaměřuje na
moderní operační výkony v režimu jednodenní chirurgie.
Nachází se mimo budovu chirugie, pacienti jej naleznou na

poliklinice v prvním patře.
Pacienti přichází k výkonu až v
den operace a jsou propuštěni
během 24 hodin, pokud to
jejich zdravotní stav umožňuje.
„Tento princip takzvané jednodenní chirurgie výrazně snižuje
riziko nemocničních nákaz,
urychluje rekonvalescenci a
zkracuje dobu pracovní
neschopnosti,“ vypočítává
výhody MUDr. Syrovátka.
Větší část pooperační doby
nemocný stráví doma, ve svém
známém prostředí a se svými
blízkými. Nemocnice Mělník

má proti jiným klinikám jednodenní chirurgie velkou výhodu,
stojí za ní v případě komplikací
zázemí klasické chirurgie.
Pokud by bylo potřeba, aby
pacient zůstal déle než 24
hodin, zůstane stále v mělnické
nemocnici a nemusí být transportován jinam.Půjde o miniinvazivní postupy a laparoskopické typy operací. V seznamu
výkonů, které se budou v
Nemocnici Mělník provádět při
jednodenní hospitalizaci, bude
například operace křečových
žil, tříselné nebo pupeční kýly,

slepého střeva kvůli chronické
apendicitidě nebo hemeroidů.
„Budeme dělat i laparoskopické nekomplikované operace
žlučníků, drobné urologické
výkony nebo drobné výkony u
žen na prsu, jako je třeba
odstranění fibromu neboli
nezhoubného nádoru,“ doplnil
Syrovátka.Oddělení má 14
lůžek na šesti pokojích, z toho
jeden je nadstandardní.
Informace o jednodenní chirurgii se zájemci dozvědí na telefonním čísle 315 639 305 nebo
315 639 288.
(zik)

Rekonstrukce skončena. Ve Štětí už mohou lidé na koupaliště
I Ve Štětí se dočkali otevření
rekonstruovaného městského
koupaliště. Za zvuku swingového orchestru při slavnostním
znovuotevření přestříhli pásku
k modernímu areálu první
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák a představitelé města, starosta Tomáš
Ryšánek a místostarosta Miroslav Andrt.
Rekonstrukce městského koupaliště začala v prosinci roku
2011 a celková suma oprav se
vyšplhala na částku 45 milionů
korun. Na projekt získalo
město dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II
Severozápad v rámci 15. výzvy
oblasti podpory Podpora revitalizace a regenerace malých a
středních měst. Dále je projekt
podpořen Ústeckým krajem v
rámci Spolufinancování projektů podpořených z Regionálního operačního programu
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NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 s územím realizace v Ústeckém kraji. Finanční náklady díla „Dodávka a
montáž technologie čištění vod
a souvisejících zařízení koupaliště“ činily zhruba 3 miliony
korun a byly hrazeny z rozpočtu
města.
K jakým změnám a opravám na
koupališti ve Štětí došlo?
Původní těleso plaveckého
bazénu bylo kompletně rekonstruováno, již nevyhovující
původní bazénová technologie
byla nahrazena kompletně
novou technologií, odpovídající veškerým platným normám a
předpisům.
Plavecký bazén je vybaven
nově dětskou skluzavkou a skokanským můstkem, který vyhovuje platným normám a předpisům, lezeckou stěnou, masážní
lavicí a lehátky, chrliči a perličkami, zároveň byl také upraven

dojezd tobogánu. Původní dětský bazén byl nahrazen novým,
vybaveným perličkou a vodním deštníkem. Pro děti bylo
rovněž realizováno nové dět-

ské hřiště a pro návštěvníky areálu jsou k dispozici zastřešené
stoly pro stolní tenis, hřiště pro
beach volejbal a minigolf.
(hoz)

Otevřeno. Slavnostního aktu přestřižení pásky se ujal náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Stanislav Rybák, starosta Štětí Tomáš Ryšánek a místostarosta Miroslav Andrt. Foto: R.
Kulhánek.
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Z činnosti Městské policie Štětí
I Neobvyklý nález
Dne 19. 5. na základě oznámení
vyjížděli strážníci do zahrádkářské kolonie u kalových polí,
kde na jedné ze zahrad měl být
asi 70 cm dlouhý had. Na místě
byl výskyt hada potvrzen s tím,
že se jedná o zmiji obecnou.
Had byl předán do péče jednoho z chovatelů.

vedli šetření v jedné ze sběren
druhotných surovin, kde bylo
pletivo nalezeno a současně získány informace k pachateli.
Ten byl zanedlouho zajištěn v
ul. Radouňská. K svému jednání se doznal a ještě označil společníka. Pro podezření z trestného činu krádež si věc převzala Policie ČR.

…a zase železo
Dne 6. 6. přijala MP anonymní
oznámení o krádeži pletiva
oplocení v ul. Družstevní.
Strážník společně s APK pro-

Vandalství
Dne 5. 6 v 00:01 hod. vyjížděli
strážníci na telefonické oznámení do ul. Obchodní, kde si
skupina mladíků měla zvyšovat

své sebevědomí kopáním do
skleněné výplně dveří prodejny
Jivel a výlohy OD Tesco. Jejich
jednání nezůstalo bez následku. Došlo k poškození skleněné
výplně dveří a k rozbití výlohy
OD Tesco. Před příjezdem
strážníků pachatelé utekli směrem do ul. Dlouhá. Od svědků
události byl získán jejich popis,
ale dosud se je nepodařilo ustanovit. Proto Městská policie
Štětí žádá všechny případné
svědky, kteří by mohli podat
informaci k této události nebo k
pachatelům, aby se telefonicky

spojili s operačním střediskem
městské policie, nebo se mohou
osobně dostavit na služebnu.
Přivítáme každou informaci.

Tel.: 416 810 900
Email: mestska.policie@steti.cz

Projekt Správným směrem bojoval proti drogám
I V průběhu dubna bylo město
Štětí osloveno Preventivně
informační skupinou Policie
ČR s návrhem, aby se zapojilo
do projektu Správným směrem.
Ten byl vytvořen při příležitosti
založení Národní protidrogové
centrály služby kriminální policie. Smyslem celého projektu
je aktivní komunikace všech
poskytovatelů preventivních
aktivit v oblasti návykových
látek a rovněž zapojení mladých lidí do diskuse o zdravém

životním stylu bez drog. V
rámci projektu byla vyhlášena
grafická soutěž o nejlepší protidrogový plakát, do které se
mohli zapojit žáci ve věku 15 až
19 let. V kategorii žáků základních škol byl jako vítězný
vyhlášen plakát Jakuba Škrabánka za ZŠ Školní kombinující symboly dopravní značky
„Stop“ a marihuany a zvláštní
ocenění získal také plakát
vytvořený skupinou žáků ZŠ
Ostrovní. Cílem projektu je mla-

dým lidem ukázat novou formou nebezpečí, která plynou z
experimentování s návykovými látkami. 2. května byla ředitelem Národní protidrogové
centrály Jakubem Frydrychem
a starostou Štětí, Tomášem
Ryšánkem, v prostoru krytu
civilní obrany, zahájena štětská
etapa projektu. K vidění zde
byly vítězné grafické výtvory
žáků z roku 2012 a díla mosteckých dětí, kde probíhala předchozí dílčí část projektu Ústec-

kého kraje, Drogový kufr s atrapami návykových látek a také
několik filmů s protidrogovou
tématikou, např. „Děti okamžiku“, „Pasti stále v pasti“ a
„Katka“. V průběhu celého
měsíce vidělo štětskou část projektu skoro 430 lidí a z reakcí
návštěvníků byl čitelný pozitivní ohlas na tuto formu prevence kriminality. Závěrem je
třeba poděkovat všem, kteří se
zapojili do zdárné organizace
projektu v městě Štětí.

I Ve čtvrtek 6. 6. proběhla v sále
Klubu školní Akademie. Naše
škola s tímto druhem akcí nemá
příliš velké zkušenosti, navíc
panovaly obavy o vhodnosti
vzhledem k probíhajícím
povodním.
Žáci jednotlivých tříd postupně
prezentovali svá nacvičená
vystoupení - scénky, písničky,
pohádky v anglickém jazyce,
vystoupení mažoretek, divadel-

ní hru a žáci nejvyšších ročníků
pak taneční vystoupení.
Součástí bylo i dobrovolné
vstupné, do něhož přispěli diváci i učitelé. Jeho celkovým
výsledkem bylo vybraných 3.
300 korun, které byly 8. 6. předány starostovi města při jeho
návštěvě školy na setkání učitelů při 80. výročí založení. Suma
byla předem určena na pomoc
postiženým povodní.

Akademie školáků ze ZŠ T. G. M.

Představení. Žáci ZŠ TGM uvedli v kulturním středisku v rámci akademie několik svých
představení. Foto: L. Novák
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Projektový den spojil žáky s rodiči
I 1. června, přestože byla sobota,
bylo ve škole T. G. Masaryka rušno. Probíhal projektový den,
který uzavíral celoroční školní
projekt „Chováme se férově“. V
jeho průběhu jsme využívali
nabídku aktivit Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory
SEVER v oblastech týkajících se
ekologie a zdravého životního stylu. V oblasti prevence rizikového
chování jsme spolupracovali s
Komisí prevence kriminality, s
koordinátorkou Projektu Zdravé
město K. Junkovou, s Městskou
policií ve Štětí, Policií ČR a dalšími institucemi. Hlavním bodem
projektového dne byla „Soutěž o
nejlepší recept z lokálních surovin“. Akce byla naplánována na
volný den úmyslně, protože jsme
kromě našich žáků pozvali na
tento den i jejich rodiče.
Do soutěže své recepty postupně
přihlásilo 41 žáků, vlastní soutěže

Ochutnávka. Projektový den na ZŠ TGM přinesl i ochutnávku lokálních jídel.
Foto: ZŠ TGM.

se zúčastnilo 30 žáků již se svými
výrobky, které byly nejen velmi
nápadité, často netradiční a především chutné. Velmi příjemně
nás překvapila vysoká návštěvnost projektového dneochutnávky a hodnocení soutěžních pokrmů se zúčastnilo 106

návštěvníků. Po celé dopoledne
všichni nejen ochutnávali a hodnotili, ale mohli využít občerstvení, které pro ně přichystali Tuláci,
děti si mohly zasoutěžit a zahrát
hry, které připravili Skauti a děti
2°. V půl jedenácté bylo bodování
ukončeno, porota spočítala body

a vyhlásila výsledky:
ceny dětských návštěvníků: 1.
místo Natálka Gruberová (tvarohové řezy s jahodami), 2. místo
Pavla Leskotová (muffiny), 3.
místo Jana Formánková (Míša
řezy)
ceny dospělých návštěvníků: 1.
místo Honzík Potoma (šátečky)
2. místo Evička Lonská (Šišmánky), 3. místo Kája Cílek (Kájův
kedlubnový salát)
ceny poroty: 1. místo Pavla
Hartmanová (tousty zapečené s
nivou), 2. místo Kačenka
Běloubková (Kačenčin pečený
ovocný čaj), 3. místo Jáchym
Šťastný (Jáchymův bramborový
moučník). Ceny vítězům předal
pan místostarosta Andrt. Smutní
určitě nebyli ani ostatní soutěžící
a návštěvníci, protože projektový
den plný pohody jistě všechny příjemně naladil na nadcházející
víkend.
(sj)

Studenti ze Štětí učili žáky ZŠ T. G. M.

Poděkování

I Ve dnech 20. – 31. května 2013
proběhla stáž studentů SOŠ OT
ve Štětí na naší škole. Je to již tradice, kdy v tomto období přicházejí studenti na odbornou stáž a
pomáhají v rámci ní s výukou
předmětu Informatika. Tento rok
se stáže účastnili Tomáš Ransdorf
a Jan Tyle.
V rámci předmětu vedli vyučování u žáků 3. až 9. třídy. U prvního stupně probíhala výuka
základních počítačových programů. Děti v rámci výuky předváděly své znalosti v programu
Malování a Word. Na druhém
stupni byla výuka rozdělena do
bloků. U šesťáků proběhla výuka
skládání a rozebírání PC, seznámení s komponenty PC. U 7. třídy
probíhala výuka programu Excel
a seznámení s grafickými programy.
U 8. a 9. třídy proběhla výuka v
základech programování v jazyce

I Všichni máme v živé paměti
ničivou povodeň v roce 2002 a
její následky pro město Štětí,
ale i pro naši ZŠ v Ostrovní ul.
O to více si vážíme všech, kteří
se letos zasloužili o to, že město
i naše škola zůstaly před
katastrofou uchráněny. Velký
dík směřuje k policii, členům
hasičských sborů a dalších organizací a dobrovolníkům. Poděkování patří i panu starostovi
Tomáši Ryšánkovi a panu místostarostovi Miroslavu Andrtovi za aktuální předávání zpráv z
krizového štábu. Velké poděkování náleží pedagogickým pracovníkům, správním zaměstnancům a hlavně žákům školy
za rychlou přípravu přízemí
objektu na možné zaplavení a
stejně tak za následný úklid
těchto prostor. Potěšilo nás, že
jim osudy jejich školy nejsou
lhostejné.
Vedení ZŠ Ostrovní

Odborná pomoc. Tradičně každý rok pomáhají s výukou předmětu Informatika na ZŠ TGM
studenti z VOŠ a SOŠ Štětí. Letos své znalosti žákům předával i Tomáš Ransdorf. Foto: ZŠ
TGM.

HTML. Všechny třídy se stážisty
velmi dobře spolupracovaly a
zpestřená výuka se jim líbila.
Také se všichni seznámili s oborem – Správce počítačové sítě, o
kterém jim studenti řekli základní

informace. Studenti se v rámci
praxe tedy setkali s výukou žáků,
seznámili se s prací správce počítačové sítě a zároveň se podíleli
na zprovoznění některých
nefunkčních počítačů.

Děti ze ZŠ Ostrovní se učily jezdit bezpečně
I Ve dnech 6. a 7. května, uspořádaly učitelky 1. stupně
Základní školy Ostrovní výstavu výtvarných prací žáků. Tato
výstava se velice líbila. Na
obrázky se přišly podívat nejen
děti z jiných škol, ale také i
veřejnost. (Nikola Vodochodská)
Dne 15. května se na základní
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škole Ostrovní, konal projektový den pro děti z přípravné třídy, prvních a druhých tříd.
Tento projekt jsme nazvali:
„Jezdím bezpečně“. Děti se
seznámily s dopravními značkami, pravidly silničního provozu a tyto poznatky vyzkoušely na dopravním hřišti. Každý
měl řidičský průkaz, kam dostá-

val trestné body za přestupky.
Na konci byli nejlepší řidiči
odměněni. Tímto bychom také
rádi poděkovali panu Milanovi
Novákovi za pomoc při této
náročné akci. Tato akce se
dětem velice líbila a věřím, že
jim byla alespoň trochu prospěšná. (Nikola Vodochodská)
V pátek 17. května se děti z pří-

pravné třídy a 1. a 2. tříd zúčastnily akce „Zdravá výživa“. Děti
si povídaly proč je důležité snídat, jaké potraviny jsou vhodné
pro děti a které ne. Tyto potraviny třídily, sestavovaly potravinovou pyramidu, zdolávaly
„zeleninovou“ překážkovou
dráhu.
(zso)
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Kulturní středisko města Štětí
Program na červenec - srpen 2013

3. 7. Informační centrum LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
REGIONU
Výstava fotografií Kristýny
Ansorgové, vstup zdarma.
27. 7. Nové nám. - TOUR DE
TEXAS 2013
cyklistická vyjížďka po
regionu Štětsko, start ve 14.00,
bez startovného.
3. – 5. 8. Husovo náměstí FILMOVÉ LÉTO Kinematograf bratří Čadíků
Program:
3. 8.
Probudím se včera
4. 8.
Okresní přebor –
poslední zápas Pepika Hnátka
5. 8.
Perfect Days
začátky ve 21.30, vstupné
dobrovolné.

Závody ve skateboardingu
prezentace závodníků:
10.00
trénink:
11.00 start závodů:
12.00 Koncert rockových
kapel Magma Hotel a další
17.00 – 22.00
vstup zdarma
Pro bližší informace sledujte
stránky města a městské
výlepové plochy !
Připravujeme na měsíc září:
14. 9. Husovo náměstí
VII. HISTORICKÝ DEN
„ŠTĚTSKÁ OSTREV“ A
TRADIČNÍ ŠTĚTSKÝ
JARMARK
začátek v 10.00, vstup zdarma.

24. 8. - LIVE AND LET FLY
No. 6 – Skatepark u Labe
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Povodně ve Štětí ve fotografiích

Neděle 2. 6. 2013. Labe ve Štětí začíná nabírat na síle. Informace z povodňového štábu: V
souvislosti s nynějšími vytrvalými dešti dochází ke zvýšení hladiny Labe s prognózou výše
hladiny na úrovni povodní roku 2006. Nyní je hladina Labe mezi 1. a 2. povodňovým stupněm
a během dne přesáhne i 3. povodňový stupeň, kdy dnes navečer v 18:00 je prognóza hladiny ve
výši 630 cm. Zítra ráno v 7:00 bude hladina na úrovni 730 cm a je pravděpodobné, že bude
ještě dále stoupat.

Úterý 4. 6. 2013. Uzavírají se komunikace na Hoštku a
Liběchov, děti ze Základní školy v Ostrovní ulici a Vyšší a
Střední odborné školy mají neočekávané volno. Informace
povodňového štábu: Ve 20:00 voda na vodočtu v Mělníku
kulminovala na hodnotě 930 cm. Protože však ve Štětí voda
na několika místech vystoupala nad úroveň pobřežní
komunikace, chrání město provizorní protipovodňové
bariéry. Vzhledem k tomu, že ještě neuplynulo bezprostřední
nebezpečí, stále upozorňujeme občany bydlící na Husově
náměstí, v Dohnalově ulici a v Litoměřické ulici, aby i nadále
byli připraveni na možnost evakuace.

Středa 5. 6. 2013. Hladina řeky kulminovala v noci z úterka na středu. Práce záchranných složek tím však zdaleka nekončila. Informace povodňového štábu: během noci kulminovala hladina vody na vodočtu v Mělníku na úrovni 939 cm a v současné době se drží na této úrovni.
Znovu žádáme všechny občany, aby omezili spotřebu vody na minimum, aby se stačila odčerpávat kanalizační voda z města. Z téhož důvodu byla odpojena teplá voda, aby byla snížena spotřeba.
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Pondělí 3. 6. 2013. Hasiči čerpají vodu z kanalizace, systém protipovodňových klapek funguje
výborně. Informace z povodňového štábu: Kulminace hladiny Labe se předpokládá dnes v
noci na úrovni 820 cm, což je o 1 metr výše než během posledních povodní v roce 2006. Štětský
most bude pravděpodobně uzavřen v podvečerních hodinách, avšak bude záležet na průsacích
vody. Hasiči se budou snažit udržet průjezdnost mostu co nejdéle.
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Povodně ve Štětí ve fotografiích

Čtvterk 6. 6. 2013. Voda opadá, majitelé domů a bytů, které zasáhla velká voda, začínají sčítat
škody, který živel napáchal. Informace povodňového štábu: Hladina Labe poklesla výrazně
pod úroveň vozovky a podle předpovědi bude i nadále klesat. Nutnost evakuace pro občany

bydlící na Husově náměstí, Dohnalově ulici a Litoměřické ulici již tedy pominula. I nadále
zůstává uzavřen štětský most z důvodu trvajícího zaplavení nájezdové komunikace ve směru
od Hněvic, uzavřena je také silnice pod štětským mostem, kde se nadále pokračuje v odčerpávání vniklé vody.

Pátek 7. 6. 2013. Řeka se uklidňuje, na řadu přichází pomoc od dobrovolných dárců, nejvíce
jsou potřeba tekutá mýdla, toaletní mýdla, papírové utěrky, toaletní papír, špachtle, kladívka, i
zednická, igelitové pytle a balená voda. Informace povodňového štábu: hladina Labe nadále
klesá, takže po 18. hodině dojde k opětovnému spuštění teplé vody. Silnice na Hoštku je otevře-

na bez omezení. Nábřežní komunikace zůstává uzavřena. Plně průjezdná je také silnice do
Liběchova, Mělníka a dále do Prahy. Štětský most je pro vozidla otevřen pouze ve směru z
Roudnice do Štětí a dále pro pěší. Směr ze Štětí do Roudnice zůstane z důvodu zaplavené komunikace ještě dnes uzavřen.

Sobota 8. 6. 2013. Město Štětí připravilo
na pomoc postiženým velkou vodou
Povodňové konto. Lidé mohou pomáhat
jakoukoliv finanční částkoku, kterou
moho poslat na č. účtu
3293809359/0800. Informace povodňového štábu: ačkoli hladina Labe stále
klesá, zůstávají protipovodňová opatření, jako např. hráz na nábřežní komunikaci, stále na svém místě až do začátku
příštího týdne z důvodu předpovědi trvalejších srážek v následujících dnech.
Nábřežní komunikace tedy zůstává
nadále uzavřena. Od dnešního dne je v
obou směrech bez omezení zprůjezdněn
štětský most.

Rekapitulace povodní. Nejhůře zasažená byla obec Počeplice, kde voda vytopila 36 domů,
v Hněvicích pak 22 domů a ve Štětí Labe zaplavilo 7 domů a bytů u nábřeží. Voda zatopila
až po střechu budovu Klubu vodních sportů a dům štětského Rybářského spolku. Při
povodních a při likvidaci škod pomáhaly ve Štětí jednotky dobrovolných hasičů z osmi převážně blízkých měst a obcí. Pomoc ale dorazila například i od jednotky z Frýdku Místku
nebo východočeských Holic. Na místě také operovala místní skupina Červeného kříže,

dorazila i armádní protichemická jednotka z Liberce, nasazena byla jednotka Městské
policie ze Štětí i státní Policie České republiky. Zapomenout nelze i na dobrovolníky z řad
občanů města a místní podnikatele, kteří se podíleli finančními i hmotnými dary. Podpora přišla i z moravské obce Hošťálková, která věnovala 20 tisíc korun.
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Wenzl (Václav) zvaný Grošík
I Na stránkách Zpravodaje se
každý měsíc během soutěže s
Loupežnickými pasy představí
vždy jeden loupežník z bandy.
V prázdninovém dvoučíslí se
seznámíme s Václavem,
zvaným Grošík.
Přidal se k loupežníkům jako
poslední. Původně byl
sedlákem a hospodářem na
jedné usedlosti nedaleko Štětí.
Jako jeden z radních měl na
starosti městské finance, a to se
mu stalo osudným. Brzy se
naučil, jak nechat zmizet tu a

tam malou sumičku zlaťáků
tak, aby se na to nepřišlo.
Jednou se ale proslechlo, že z
císařské kanceláře přijede do
Štětí inspekce a Wenzl na nic
nečekal. Popadl své jmění a dal
se na útěk. V lese ho však
přepadl Štětka s družinou, o
majetek ho obral a jelikož už
Wenzl neměl nic, nezbylo mu,
než se přidat k loupežníkům.
Jelikož se vyzná v účtech a ví,
kdy se platí daně a kudy jezdí
císařští výběrčí s daněmi, je
celé družině velmi užitečný.

Cyklobus vyjíždí: Vyrazte z Bukové hory až na Máchovo jezero
I V destinaci České středohoří
začala turistická sezóna již na
konci měsíce dubna a po zahájené plavební sezóně lodi Porta
Bohemica I z Litoměřic a všech
přívozů na řece, se všem cykloturistům nabízí osvědčený
dopravní prostředek zdolávající táhlé kopce Středohoří. Na
své trasy vyráží „Cyklobus Českého středohoří a Podřipska“.
Podobně jako u lodní dopravy
dochází po 6 letech provozu k
obměnám jízdního řádu.
Zachován je tradiční cíl: Mukařov nedaleko Bukové hory.
Sem zajíždí cyklobus o sobotách i nedělích z Litoměřic, o
sobotách z Roudnice nad
Labem a nově také ze Štětí.
Nabízejí se oblíbené trasy přes

Bukovou horu a Rytířov do
Těchlovic a pokračování novými úseky Labské stezky. Další
trasy umožňují navštívit Zubrnice, Třebušín či Konojedské
bochníky, Úštěk nebo Levín a
vrstevnicovou cestu podél hory
Sedlo.Druhým tradičním cílem
je hora Kletečná nedaleko Velemína, na jejíž úpatí zajíždí cyklobus každou sobotu po poledni. Kletečná nabízí zejména
možnost výletu do jižní části
CHKO České středohoří nebo
málo náročnou trasu do Opárenského údolí a Žernosek, kde
již navazuje přes přívoz Labská
stezka či lodní doprava.
Novinkou je trasa na Kokořínsko. Umožňuje nové výlety
přímo ze středu chráněné kra-

jinné oblasti krásnými trasami
místními údolími (doly) až na
Labskou stezku, na kterou se
lze při zpáteční cestě napojit v
Mělníku nebo ve ŠtětíHněvicích. Pro vyznavače
jízdy po rovinatých zalesněných úsecích se nabízí možnost
dojet až do Doks a využít trasy
v okolí Ralska, Mimoně a večer
se vrátit cyklobusem zpět.
Kokořínská linka navazuje také
na tradiční konečnou na Mukařově u Bukové hory: otevírá se
možnost již brzy po ránu vyrazit na cyklotúru opačným směrem, než byli cestující dosud
zvyklí: směr Máchovo jezero,
po výletě zrelaxovat na pláži a
odvoz je pro Vás zajištěn. Doporučujeme například trasy: Ver-

neřice, Strážný vrch, Žandov,
Volfartice, cyklostezka Varhany, Česká Lípa, Doksy nebo
variantu přes Stvolínky u Kravař, Zahrádky a opět na Máchovo jezero. Možné je též v Holanech nedaleko Zahrádek odbočit a pokračovat přes Kokořínsko směr toku řeky Labe. Unavené vás naloží cyklobus na zpáteční cestě v nedělní podvečer.
Poznejte nespočet krás Českého středohoří na kole! Začněte
na Kletečné nebo Bukové hoře
a využijte nové úseky Labské
stezky od Žernosek přes Ústí
nad Labem do Děčína. Před letním parnem vás schovají kokořínské lesy. Jízdní řády na
www.ceskestredohori.info a
www.stredohori-podripsko.cz.

V OBŘADNÍ SÍNI RADNICE SE PASOVALO
I Dne 12. června 2013 proběhl
již 7. ročník slavnostního pasování prvňáčků na rytíře či rytířku
Řádu čtenářského. Tato akce se
stala na závěr školního roku již
tradicí, na kterou se těší nejen
knihovnice, ale hlavně žáčci 1.
tříd zdejších základních škol.
Král knih slavnostně přivítal v
obřadní místnosti radnice 93
prvňáčků. Ti slíbili králi knih, že
budou knihy opatrovat jako nejvzácnější poklady, že je budou
mít rádi a chovat se k nim opatrně a s úctou. Poté poklekli před
panovníka a královským mečem
byli pasováni na rytíře či rytířku
Řádu čtenářského. Každý obdržel knihu, pamětní list a medaili.
Na závěr král knih poděkoval
učitelkám zato, že dětem otevřely bránu do říše fantazie, pohádek a bájných příběhů. Mohou
nyní čerpat moudra z knih, učit
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se poznávat spousty zajímavých
věcí, o kterých se v knihách píše.
V rámci celostátního projektu
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, získala knihovna pro
pasované děti krásnou básnickou knihu Všelijaké řečičky pro
kluky a holčičky od Radka Malého, kterou ilustrovala Alžběta
Skálová. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků dětí již
od prvního ročníku školní
docházky. Poděkování patří
vedení města, členům sdružení
Avalon za asistenci a spolupráci,
agentuře Lobkowicz Events
Management Nelahozeves za
zapůjčení krásných kostýmů,
nakladatelstvím Euromedia
Group a Fragment.
Ivana Roubíčková
Rytíří řádu Čtenářského. V obřadní síni
Městského úřadu ve Štětí proběhlo pasování
prvňáčků. Foto: P. Janšto.
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Setkání voříšků ve Štětí
I Již 5.ročník setkání voříšků a
pejsků bez průkazu původu
"Štětský voříšek" se konal 25.
května na kynologickém cvičišti
ve Štětí. Na letošním ročníku
této akce, která je již tradičně spojena s oslavou Dne dětí, se sešlo
80 pejsků,malých i velkých,starých i úplných mrňousků. Nejstarší fence MANDIBULE je
úctyhodných 16 let a do Štětí přijela z Ústí nad Labem, nejmladší
fenečka ALKIE z Mělníka se na
světě rozkoukává pouhé 4 měsíce. Soutěžilo se v 11 kategoriích
podle pohlaví, výšky a věku
pejsků, zvláštní kategorie patřily
dětem a pejskům s handicapem.
Velice si vážíme přízně našich
sponzorů, kteří nám věnovali
hodnotné ceny. Sponzorem věcných darů pro vítěze byl FITMIN, značka výživových programů pro psy,kočky a koně. V
neposlední řadě děkujeme za

podporu městu Štětí a firmě
MONDI, ale i ostatním sponzorům,firmám a živnostníkům převážně ze Štětí, kteří přispěli do
„Kola štěstí“. To se i letos roztočilo ve prospěch pejsků a kočiček v útulcích. Mezi tři útulky
jsme tak mohli rozdělit velice
pěknou finanční částku. I přes
proměnlivé počasí se v dětském
koutku vystřídalo mnoho dětí,které soutěžily pod dohledem
členů Turistického oddílu
„TULÁCI“ ze Štětí o drobné
ceny, vyřádily se na skákacím
hradu a nakonec malovaly
obrázky pejsků. První tři malíře
porota odměnila na stupních
vítězů pěknými dárky. Ze Štětí a
blízkého okolí se „Voříškiády“
zúčastnilo 10 pejsků. Letošní
titul získala fenka SCHEILA, tříletá kříženka Michaely Šindelářové z Hospozína. A jak dopadla
štětská želízka v ohni? V kategi-

rii Voříšci - fenky do 40 cm obsadila krásné druhé místo
BARUNKA Pavlíny Kollárové
ze Štětí, ve stejné výškové kategorii pejsků si třetí místo vysoutěžil ARTÍK z Velešic, který
ještě vyhrál se svou spolubydlící
BELINKOU první místo v soutěži „O nejkrásnější psí pár“. V
dětské kategorii Karla Kováčo-

vá s pejskem ALVINEM stáli na
„bedně“ na druhém místě. Gratulujeme! Prožili jsme s pejsky
příjemný den a doufáme,že se za
rok opět sejdeme.Přijďte i Vy,
kteří máte doma chlupáče a letos
jste z nějakého důvodu nepřišli.Vždyť „Štětský voříšek“ by měl
být ze Štětí.
Alena Doležalová

Vítězové. I tentokrá se na Štětském voříškovi rozdávala ocenění. Foto: A. Doležalová.

Odstávky 2013

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.39 Štětí
12h Štětí /u městs.tržnice/
Prodej 31.7.2013
Kuřice černé, červené stáří:12-18týd. cena: 120-180,-Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/ 12-18týd. 120-180,-Kč
Chovní kohoutci 2-18týd. 120-180,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální
nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra
s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz

9

ZPRAVODAJ města Štětí 7-8/13

Krajské finále OVOV
I V pondělí 3. 6. 2013 se konalo
krajské finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Do
tohoto finále postoupila za jednotlivce Karolína Stehlíková ze
6.B ZŠ Štětí Ostrovní. Jelikož místem konání byl Chomutov, musela si Kája přivstat. Od rána silně
pršelo a ke všemu se ke slovu hlásily povodně. Karolína se však
nenechala odradit a plně se soustředila na svůj sportovní výkon.
Další komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat. Z důvodu
špatného počasí nemohli soutěžící na atletický stadion, ale museli
zůstat v hokejové sportovní hale.
Proto bylo také nutné nějak upravit disciplíny. Původně se mělo
soutěžit ve skoku dalekém, běhu
na 60 m, běhu na 1000 m, hodu
kriketovým míčkem, hodu medicinbalem vzad, shybech na lavičce a ve skákání přes švihadlo.
Skok daleký byl nahrazen troj-

skokem snožmo, běh na 1000 m
driblinkem okolo met a hod kriketovým míčkem nahradily lehsedy. Běh na 60 m odpadl úplně.
Kája se snažila, co to šlo. Na švihadle uskákala za 2 minuty 208
přeskoků (1/2 min vzad, ½ min
vpřed, ½ min vajíčka, ½ min
střídnonož vpřed), leh-sedů udělala za 2 minuty 70, 340 m driblovala za 2 minuty okolo met, shybů
udělala za 2 minuty 52, v trojskoku skočila 598 cm a medicinba-

Vzhůru na republiku. Karolína Stehlíková ze ZŠ
Ostrovní postoupila do republikového finále soutěže sportovního víceboje Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Foto: ZŠ Ostrovní.

Tuláci zvou na akci
lem vzad hodila 885 cm. Tyto
skvělé výkony Káju posunuly na
2. místo v kategorii jednotlivců
ročníku 2000. Po skvělých výkonech žáků přišlo na řadu počítání
bodů. Pauzu vyplnila zpěvačka
Olga Lounová a také biketrialista
Tomáš Zedek. Výkon Tomáše byl
obdivuhodný, předváděl opravdu
psí kousky. Akci zakončilo slavnostní vyhlášení vítězů. Kája
obsadila krásné 2. místo. Z kraje
se postupuje do republikového
finále sice jen z 1. místa, ale Karolínu předběhla pouze dívka, která
postoupila za družstva, a proto se
na postupové místo dostala i
Kája. Takže krásný a úspěšný den
završil postup na republiku, která
se bude konat v září v Praze na
Strahově. Tam se již bude soutěžit
ve všech 10 disciplínách. Káje
budeme určitě držet palce
Mgr. Nikola Grbavčicová

Cimrman opět
na plátnech kin
I Městské kino vás po loňském
úspěšném přenosu z Divadla Járy
Cimrmana zve v sobotu
13. 7. od 20. hodin na přímý přenos
díla tohoto mistra, tentokrát na světovou premiéru operety Járy Cimrmana „Proso“ z Obecního domu v
Praze. Vědecký tým českých cimrmanologů vám dokáže, že autorem světově proslulých melodií je
zapomenutý Čech Cimrman.
Přímý přenos slavnostního koncertu do českých kin je pořádán ve
prospěch Centra Paraple, charitativní organizace, která pomáhá
fyzicky postiženým najít cestu
zpět do kvalitního života. Vstupenky již zakoupíte v obvyklých
předprodejích.

Pro nepřízeň počasí probíhaly oslavy Dne dětí v Kulturním středisku Města Štětí. Odpoledne
plné soutěží a her uvádělo Divadlo v pytli a soutěžemi provázely i pracovnice DDM. Program
uzavřelo divadlo představením "Archa Noemova". Pracovnice DDM děkují všem sponzorům,
kteří nám věnovali finanční dary na zakoupení odměn a sladkostí pro děti.

I TULÁCI ze Štětí zvou na akci
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Vydejte se v sobotu 31.
8. po stopách Asterixe a Obelixe. Začínáme mezi 9 – 11 hod. z
hřiště ve Stračí. Startovné je
20Kč. Všichni si vezměte s
sebou tužku. Dotazy rádi zodpovíme na stránkách www.tulacist.eu nebo e-mailu: Tulacisteti@seznam.cz.

Poděkování
Děkuji panu Janu Kalousovi,
zaměstnanci Městské knihovny ve Štětí, za hezký přístup a
ochotu při řešení mého problému. Emilie Drahošová

Inzerce
♦ Koupím garáž ve Štětí u bývalého Svazarmu s el. Cena nerozhoduje. Tel.: 721 186 898.
♦ Pronajmu byt 1+1 ve Štětí.
Plně zařízený. Cena 4 500,- Kč
+ nízké náklady. Tel.: 777 853
644.
♦ Pronajmu řadovou garáž ve
Štětí u bývalého Svazarmu.
Tel.: 723 489 703.
♦ AKCE STÁLE POKRAČUJE: kavitace + lymfodrenáž
499,- Kč, nebo 3 x lymfodrenáž
399,- Kč. www.steti.studiorelaxuj.cz
♦ Kadeřnictví Eleganc: Oznamujeme našim zákaznicím znovuotevření kadeřnictví ve Školní ul. (zdr. Středisko). Opět se
těšíme na Vaši návštěvu, Marie
a Jeanette Smrčkovi. Tel.: 607
883 114.
♦ Prodám byt v OV 2+1 v Ostrovní ul. Cena 650 000, tel.: 721
284 580.

Vzpomínáme
♦ Čas plyne, ale bolest v srdci
zůstává. Dne 1. 8. 2013 vzpomeneme 8. výročí, kdy dotlouklo
předčasně srdce paní Milušky
Chaloupecké ze Štětí. S láskou a
bolestí vzpomíná manžel, děti s
rodinou, máma a sourozenci s
rodinou. Kdo jste ji znali, věnujte tichou vzpomínku.
♦ Dne 3. 7. 2013 uplynulo 10 let,
kdy nás opustil pan Karel Hájek.
Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.
♦ Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut. Dne 9. 7.

10

2013 vzpomeneme 20 smutných
let, co nám odešla naše drahá
maminka, teta, babička, prababička paní Stanislava Kohoutová, roz. Kratochvílová. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají Dana, Václav, Stanislav,
děti s rodinami, rodina Kohoutova, Kratochvílova, Hartmanova
a Kraftova.
♦ Dne 16. 6. 2013 uplynulo 6 let,
kdy nás nečekaně opustil ve
věku 59 let pan Václav Kroupa
ze Štětí u nádraží. Vzpomínají
manželka Alena, syn Jaroslav s

rodinou, dcera Alena s rodinou,
dcera Vendula s rodinou a vnoučata Martin, Jakub, Alenka,
Kačenka, Honzík, David,
Verunka a Luděček. Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte s námi.
♦ Dne 25. 6. 2013 uplynul 1
smutný rok, co nás navždy opustil náš syn Martin Goldberg. S
láskou vzpomínají rodiče, sourozenci a synové Martínek s
Adámkem.
♦ Dne 6. 7. 2013 uplynulo 15 let
od úmrtí pana Josefa Kalhouse.
Stále vzpomínají manželka a

děti s rodinami.

♦ Dne 21. 7. 2013 uplynuly dva
smutné roky, kdy nás opustila
naše milovaná babička a
maminka, paní Jana Hřebenová.
S láskou a smutkem vzpomínají
dcery a syn s rodinami. Za
tichou vzpomínku děkujeme.
♦ Dne 22. 7. 2013 uplyne již
rok, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, pan
Jaroslav Votýpka. S bolestí a láskou stále vzpomíná manželka
Renata a syn Jára.
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Areál štětského Klubu vodních sportů má po povodních smutný primát
I Kdo mě kdy viděl ve veslařské
loděnici, ví, že do loděnice
vždy nosím oranžovou šňůrku,
která mně obvykle kouká z
kapsy. Na jejím konci je karabina a na ní připnuté klíče. Těch
klíčů - od různých částí loděnice - je tam asi 10 a šňůrka mi
napomáhá, abych je nikde nenechal. I dnes chodím do loděnice
s oranžovou šňůrkou s klíči, jen
jsem si před pár dny uvědomil,
že už to nedává žádný smysl, že
to dělám jen ze zvyku. Dveře,
od kterých byly všechny ty klíče, už totiž v loděnici nejsou.
Po červnových povodních skončily všechny v kontejnerech...
Jak psali výstižně v deníku MF
DNES - povodeň naši loděnici
zdevastovala. V kontejnerech
tak skončily i další části vnitřního vybavení a sádrokartonové
stropy s novou 30 cm izolací.
Celkem se na skládku odvezlo
skoro 40 kontejnerů. Zbyly
holé zdi a střecha. A škody se
nezastavily ani před loděmi ačkoliv jsme jich většinu stihli
odvést - některé z těch, co
zůstaly vyvázané u stropu hangáru, jsou poničené. Zničené je
i přistávací plato a poškozená je
pýcha naší loděnice - nový tréninkový bazén s veslařskou a

dračí lodí. Jak se ukázalo, získali jsme smutný primát - veslařská loděnice je nejvíc poškozenou loděnicí těchto povodní.
Na Labi i Vltavě. Přemýšlím v
této souvislosti - jak je možné,
že jsem nikoho v loděnici neviděl brečet? A jak je možné, že
jsem nebrečel já? Vždyť voda
spláchla naše 4 leté úsilí,
během kterého vznikl oddíl
Rychlostních pramic a taky Sluneční lázně, Půjčovna loděk,
dětské hřiště, Štětí OPEN a Labský čtyřboj! Voda udělala čáru
přes plán dalšího rozvoje.
Někde uvnitř vím, že je to k pláči, že tam ty slzy jsou, ale teď na
ně není čas. Ještě ne. Máme teď
hodně práce - musíme trénovat
- na konci června je mistrovství
republiky ve veslování. Tréninky jsme proto přesunuli na
račický kanál, kam denně
dojíždíme. Výhodu to má pro
děti - na kanále se lépe koupe,
než v Labi. Vedle toho musíme
zbavit loděnici bahna, zprovoznit hangár, sehnat peníze, opravit lodě, plato a do zimy i budovu loděnice. Už v září bychom
rádi uspořádali tradiční Labský
čtyřboj a s ním i Labský čtyřboj
Junior, který se pojede v
náhradním termínu za povod-

Zkáza. Takovou spoušť za sebou nechala velká voda v útrobách budov Klubu vodních sportů
ve Štětí. Foto: M. Kurfirst.

němi zrušený červnový. Tak
nám držte pěsti a v září se k nám
přijďte podívat na Labský čtyřboj. Je to svátek, vidět tolik dětí
ze Štětí se zájmem sportovat. A
možná, že už v tu dobu bude
loděnice k vidění ještě lepší,

než bývala. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem, kteří nám
pomáhají a taky všem, kteří
nám ještě pomáhat budou.
Děkujeme - s vámi je svět u
Labe hned lepší!

Republikové závody
ve sportovní gymnastice

Štětskou jachtařku čekají
závody v Japonsku

I Oddílu sportovní gymnastiky
ve Štětí se v tomto roce daří. Z
krajské soutěže, která proběhla
14. 4. v Chomutově, postoupilo
5 gymnastek: Michaela Janků,
Iva Mlezivová, Kamila Sýkorová, Adéla Budinová a Hana
Šťástková. Republiková soutěž
byla pro tento rok otevřená i pro
závodnice, které se umístily na
dalších, nepostupových místech. Oddíl SG toho využil a
vyslal do Třeboně 8 svých gymnastek. Ve velké konkurenci 11
krajů dívky ze Štětí podaly
velmi pěkné výkony. Nejlépe
se umístila Michaela Janků,
která ve své kategorii získala
stříbrnou medaili. Kamila Sýkorová obsadila 4. místo, Iva Mlezivová 6. místo a Hana Šťástková 13. místo. Čtyři mladší
žákyně se umístily v druhé polovině a dívky tak získaly velmi
cenné zkušenosti. Pro všechny
naše gymnastky byla republiková soutěž velká motivace pro
další sportovní činnost.

I Během posledního květnového víkendu vybojovali junioři z
YachtClubu SK Mondi Štětí v
celostátním pohárovém závodu
„Velká cena YC Dyje“ v Pavlově na novomlýnských nádržích
velmi cenné body. V mezinárodní lodní třídě Optimist Veronika Živná obsadila 1. místo v
absolutním pořadí i v kategorii
starších žákyň, Martin Simon
Louda byl v celkovém pořadí 8.
a v kategorii starších žáků 3. V
první polovině žebříčku se
umístili ještě Ondřej Müller a
Kateřina Živná. Závodu se
zúčastnilo 61 dětí z celé České
republiky a také ze Slovenska.
Konzistentní výkon Veroniky
signalizuje její dobrou formu
pro celou letošní sezónu. Bude
ji potřebovat hlavně o prázdninách, kdy bude reprezentovat
ČR na třech vrcholných mezinárodních závodech: Mistrovství Sev. Ameriky na Bermudě,
MS v Riva del Garda v Itálii a
Mistr. Asie v Japonsku.

Gymnastky ze Štětí. Děvčata se neztratila ani na republikových závodech. Foto: B. Pišvejcová.

Blanka Pišvejcová
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