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Úvod  
 

Výroční zpráva o činnosti projektu Zdravé město Štětí je nástrojem, jak přehlednou formou 

informovat o jednotlivých aktivitách a činnostech, které jsou v rámci projektu realizované  

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  

Tento dokument obsahuje výčet uskutečněných aktivit. Nedílnou součástí je také 

fotodokumentace z realizovaných akcí a činností (kampaně, osvětové akce).  

Tato zpráva může sloužit nejenom jako výstup pro vedení města, ale i jako vhodný informační 

zdroj pro partnery, spolupracující organizace či případné další zájemce o činnost Zdravého 

města Štětí.  

 

 

Zdravé město  
 

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj" je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně 

zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN-WHO. 

V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv 

Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou".  

Je zejména projektem komunitním, otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. 

Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu 

strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se 

ptají svých obyvatel na jejich názory. 

 

 

Národní síť zdravých měst ČR (NSZM) 
 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je asociací 

aktivních místních samospráv, které se programově hlásí 

k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost 

do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl 

a kvalitu života svých obyvatel. Hlavním cílem asociace 

je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální 

úrovni, a to zaváděním mezinárodně uznávaných postupů 

(Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 atd.).  

 

Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní 

a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý 

patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně 

také takto pečovat. 

 

NSZM ČR má 136 členů.  V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně 

snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody 

s místními obyvateli. 
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Místní Agenda 21 (MA21) 
 

Agenda 21 je program pro 21. století, který vychází z hlavního 

dokumentu OSN, který byl přijat na Konferenci OSN o životním 

prostředí a rozvoji v Rio de Janiero v roce 1992 a ukazuje cestu 

k udržitelnému rozvoji. 

 

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, který zavádí principy trvale 

udržitelného rozvoje do praxe obcí, měst a regionů, při zohledňování 

místních problémů.  Je to nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, 

budování místního partnerství klíčových partnerů - škol, neziskových organizací, 

podnikatelských subjektů a veřejnosti. Pomoci zapojování veřejnosti do života města pomáhá 

zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. 

 

Více informací o MA21 a jejím konkrétním naplňování v jednotlivých municipalitách naleznete 

na webu www.ma21.cenia.cz. 

 

 

Projekt Zdravé město Štětí  
 

Město Štětí je od roku 2003 členem asociace Národní sítě Zdravých měst 

České republiky.  Dne 27. 6. 2013 schválilo zastupitelstvo Deklaraci 

Zdravého města Štětí. Tato deklarace je základním dokumentem pro 

aktivity města v mezinárodním Projektu Zdravá města. Přijetím této 

deklarace město potvrdilo svůj zájem být řádným členem NSZM ČR.  

Stvrzuje zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU 

a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality 

života, a k jejichž naplňování se Česká republika zavázala.  

 

Zdravé město je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt, který předpokládá 

aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města. Nelze tedy chápat pojem „Zdravé 

město“ jako současný a ukončený stav města. Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života 

ve městě, které mohou mít vliv nejen na zdraví, ale na celkovou pohodu obyvatel. Nejedná se 

tedy pouze o stav prostředí, jak si mnozí myslí, ale zejména o životní styl lidí a jejich pocit 

spokojenosti v našem městě. Zdravé město zapojuje veřejnost do plánovacích procesů, snaží 

se zvyšovat kvalitu života obyvatel s ohledem na budoucnost, připojuje se ke světovým akcím 

a zavádí metody kvality pro efektivnější práci úřadu, snaží se myslet odpovědně (podporujeme 

myšlenku spravedlivého obchodu – fair trade).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ma21.cenia.cz/
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Organizační a administrativní zajištění projektu 

 

Politik Zdravého města a MA21 

  

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta města, politik ZM a MA21 

 

Politik Zdravého města dohlíží na základní procesy v rámci projektu  

a zodpovídá za strategickou část celého procesu, za prosazování 

zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit  

a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik reprezentuje 

municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám. 

 

Koordinátorka Zdravého města a MA21 

 

Jana Lebdušková, odbor správy, koordinátorka ZM a MA21  

 

Koordinátorka ZM celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. 

Spolupracuje s politikem ZM a MA21, komisí ZM a MA21, partnery 

z různých sektorů a veřejností.   

 

Komise Zdravého města a MA21  

 

Komise je poradním orgánem Rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího 

k udržitelnému rozvoji ve městě. Je orgánem fungujícím na základě důležitého 

mezisektorového partnerství – je tvořena zástupci z řad veřejné správy, neziskového 

i podnikatelského sektoru a aktivních občanů. Komise se v roce 2022 sešla 2. 2., 21. 2., 30. 5. 

2022. 

 

Členové komise Zdravého města (volební období 2018-2022) 

 

Předseda:  Petr Bureš  

Členové:  Anna Jakubíková 

  Alena Hybšová  

  Václav Řezáč 

  Ing. Filip Votoček 

  Ing. Věra Andrtová 

  Ondřej Nathan Šmejkal 

  Markéta Bašusová 

  Martin Krch 

                        

Členové komise Zdravého města (volební období 2022-2026) 

 

Předseda:  Ing. Věra Andrtová 

Členové:  Markéta Bašusová 

                       Bc. et Bc. Tereza Svobodová 

                       Lenka Dunajová 

                       Iveta Jahodová 

                       Alena Sadílková 

                       Jan Rokoš 

                       Josef Veselý 
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Osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji.  

 

Zdravé město Štětí v průběhu celého roku realizuje řadu komunitních kampaní celostátně 

podporovaných NSZM ČR, podporujících odpovědný přístup k planetě, udržitelnému rozvoji  

a fair trade. Dále se zaměřuje na děti, seniory a celkový zdravý přístup k životu.   Kampaně, 

mají především osvětový charakter, jsou každoročně tvořeny několika akcemi, na jejichž 

realizaci se podle svého zájmu podílí neziskový sektor, podnikatelský sektor, školy, veřejnost 

apod. (Pozvánky ke kampaním a dalším akcím jsou součástí přílohy).  

 

 

1.1. Virtuální univerzita třetího věku 

 

Letní semestr 2021/2022 (31. ledna - 11. dubna)  

 

Děti dostávaly pololetní vysvědčení a naši studenti senioři 

zahájili letní semestr Virtuální univerzity třetího věku 

2021/2022. Studijními tématy semestru byly Architekti 

Italského baroka, kde se posluchači postupně seznámili 

s nejvýznamnějšími představiteli italské barokní architektury  

a jejich díly. Toto téma studovalo 27 studentů.  Druhým 

tématem byly Dějiny oděvní kultury, kde se přednášky 

věnovaly módní historii. Toto téma si zvolilo 15 

studentů.  Témata jsou rozdělena do šesti virtuálních 

přednášek. Senioři ze Štětska i Hoštky se potkávají vždy po 14 

dnech v pondělí v dětském oddělení městské knihovny. 

V tomto semestru si studenti mohli zvolit formu výuky. Buď 

prezenční, za předpokladu dodržování vládních nařízení  

a přizpůsobení se místní epidemiologické situaci či distanční 

formu. 

 

Promoce  

 

V akademickém roce 2021/2022 v letním semestru dne  

12. května 2022 si při slavnostní promoci v České zemědělské 

univerzitě v Praze převzaly Osvědčení o absolutoriu Univerzity 

třetího věku Svět okolo nás tři úspěšné studentky. Z rukou 

děkana Provozně ekonomické fakulty doc. Ing. Tomáše Šubrta 

Ph.D. je převzala tutorka štětské skupiny Ing. Ivana 

Roubíčková.  
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Zimní semestr 2022/2023 (26. září - 5. prosince)  

 

Studenti Virtuální univerzity třetího věku zahájili koncem září 

zimní semestr školního roku 2022/2023. Tento semestr 

probíhal již zcela prezenční formou. V tomto semestru si 

studenti zvolili téma Arménie blízká i vzdálená. Přednáškový 

cyklus navštěvovalo 22 studentů, a blíže představil Arménii, její 

geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá 

etnika a národnostní menšiny. Pro druhé téma Dějiny oděvní 

kultury II. se rozhodlo 13 studentů. Přednášky byly zaměřeny 

na oděvní kulturu v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimovaly třicetileté války, a dále na 

odívání na dvoře Krále Slunce Ludvíka XIV. Kromě získávání nových poznatků z nejrůznějších 

témat je pozitivem studia plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit seberealizace i sociální 

aspekt (pravidelné setkávání studentů stejné generace při výuce). Při této příležitosti si mohou 

předávat praktické zkušenosti nebo jen diskutovat o dalších tématech, které je v běžném 

životě obklopují. 

 

 

1.2. Hodina Země 

 

Zdravé město se zapojilo již po jedenácté v řadě.  Svou účastí  

v celosvětové kampani vyslalo signál na podporu ochrany 

životního prostředí. „Černou hodinku“ zpříjemnilo ohnivé 

vystoupení od Rinas Company. Pro malé, ale i velké účastníky 

si Skauti připravili hry, speciálně pro tuto příležitost vyrobili 

fosforeskující piškvorky. Kdo se nezapotil u ohnivého 

vystoupení, mohl se ohřát čajem od Tuláků nebo u ohnivých 

košů, které připravily Štětské komunální služby. Do akce se již 

tradičně zapojili místní podnikatelé zhasnutím nápisů a výloh, 

jedná se o solárium p. Šámalové a nově Květinka u Suzy. 

Zhasnuto nebylo jen osvětlení na Novém náměstí, ale také 

nasvícení kaple sv. Antonína Paduánského v Bezručových 

sadech a světelný nápis na kině. 

 

 

1.3. Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

 

Začátkem dubna dobrovolníci z celého regionu Štětsko 

uklízeli na vesnicích a okolí, kolem areálu společnosti Mondi, 

na Bílých stráních nad Štětím, ve městě, na cestě do 

Žampichu nebo u řeky Labe a v okolí zahrádkářských kolonií.  

Dobrovolníci z celého regionu Štětsko se koncem března  

a začátkem dubna zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. Cílem akce bylo 

uklidit černé skládky  

a nepořádek z našeho okolí. 

Do akce se připojili spolu se 

Zdravým městem Štětí  

i Osadní výbory v místních 

částech, Skauti, Tuláci, 
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Český červený kříž, Pionýrská skupina, Siva z.s. a Fire Rescue, Mondi a.s. a velká řada 

jednotlivců. Díky jejich elánu a nasazení bylo z přírody celkem odstraněno více jak 3,5 tuny 

směsného odpadu, pneumatiky, starý nábytek a zhruba tuna železa. S odvozem pomohly 

Štětské komunální služby. Úklid probíhal v Čakovicích, Počeplicích, Radouni, na Brocně, 

Chcebuzi a ve Stračí. Uklizeno je okolí Labe, u bývalého krytu CO v Ostrovní ulici, Žampich  

a okolí, serpentýny, okolí kynologického cvičiště a u zahradní kolonie č.16.  

 

 

1.4. Den Země 

 

V rámci kampaně proběhla 21. dubna akce „Do lesa 

s lesníkem“ pro žáky základních škol ve spolupráci s Nadací 

pro dřevo, Mondi a.s., Ing. Josefem Homolkou. Akce se 

zúčastnilo 108 žáků ze 4. tříd, včetně pedagogického dozoru, 

ze základních škol: Základní škola Štětí Školní ul., Základní 

škola Štětí T. G. Masaryka a Základní škola a mateřská škola 

Hoštka. 

 

Ověřit své dovednosti a načerpat nové zkušenosti mohli žáci 

na šesti stanovištích. Vyzkoušely si jak zasadit malý 

stromeček lípy, změřit výšku a tloušťku stromu, zjistili, jak 

lesníci pečují o mladé lesní porosty a zapojili se do spousty 

dalších činností souvisejících s prací lesníků a s lesním 

hospodářstvím.  

V traktoru si pak pomocí obsluhy různých pák vyzkoušeli 

ovládání a manipulaci s tzv. rampovací radlicí (zařízením na 

úchop kmene stromu a jeho převoz a rovnání na skládce 

dřeva). Děti velmi zaujala práce tažného koně Čerta. Na 

stanovišti s tématem „myslivost” se dozvěděli o tom, jak myslivci pečují o zvěř. 

   

Další aktivity k oslavám Dne Země si připravily Základní umělecká škola na téma Živá voda, 

Městská knihovna Štětí Čas pro přírodu, Druhá šance a Třídím, třídíš, třídíme. Skautské 

středisko zakončilo oslavy Stezkou ke Dni Země. 

 

 

1.5. Férová snídaně 

 

Vlastnoručně připravené pokrmy z Fair trade nebo lokálních 

surovin byly základem Férové snídaně, která se uskutečnila 

v sobotu 14. května na Husově náměstí. Pro příchozí byla 

připravena ochutnávka fair trade čajů, kávy, horké čokolády 

nebo sušenek. Členové turistického oddílu Tuláci připravovali 

tradiční palačinky a novinkou letošního ročníku byly „Hry  

v trávě“ kde si mohli účastníci zapůjčit a společně si zahrát 

mnoho deskových her. Pro účastníky, co nechtěli hrát 

deskové hry, zajistili Komunální služby města Štětí skákací 

hrad.  Férové snídani přálo slunečné počasí, posnídat přišlo kolem 80 občanů. 
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1.6. Plavání pro seniory 

 

Pro zpestření zimních měsíců jsme pořádali pro místní starší občany 

zájezdy do Mělnického krytého bazénu.  

 

Bazén je vždy vyčleněn pouze pro naše seniory. Ti mohou tak po 

dobu 60 minut využít 25 m plavecký bazén a Whirlpool. Nejedná se 

o kondiční plavání nebo cvičení, ale příjemně strávenou hodinku 

v bazénu. 

 

Přínosem těchto akcí je podpora aktivního života seniorů, která jim 

umožňuje sportovní aktivity a relaxaci i mimo Štětí. Plavání podporuje 

zdraví celého organismu a lze jej provozovat prakticky v každém 

věku.  Vhodná pohybová aktivita ve vodě je pro seniory účinným 

prostředkem pro posílení základních životních funkcí, jako je nervový 

systém, dýchání i krevní oběh.  Cílem je především rozvoj a udržení 

dobré fyzické a psychické kondice účastníků. 

 

Plávání se konalo v těchto termínech a účastnilo se jich:  

23. února – 18 plavců 

16. března – 20 plavců 

12. října – 15 plavců 

23. listopadu – 20 plavců 

 

 

1.7. Evropský týden mobility – Veletrh volnočasových aktivit 

 

Evropský týden mobility je kampaň cílící na neudržitelný nárůst individuální automobilové 

dopravy a pravidelně probíhá v termínu od 16. do 22. září. Ústředním tématem kampaně pro 

letošní ročník bylo „Lepší dostupnost“ Sloganem „Kombinuj a jedˇ“.    

 

V rámci kampaně se konalo hned několik akcí:  

- 15. září - výlet s Klubem Českých Turistů: Dolní Zálezly - Větruše - Ústí nad Labem 

- 20. září - den otevřených dveří oddílu kanoistiky SK Štětí 

- 21. září - Technický klub Štětí „Doprava z lega“ 

- 22. září - výlet s Klubem Českých Turistů: Libice nad Cidlinou - Poděbrady 

- 22. září - Veletrh volnočasových aktivit a Evropský den bez aut 

- 22. září - den otevřených dveří oddílu kanoistiky SK Štětí 

- 29. září - výlet s Klubem Českých Turistů: Jílové - Sněžník - Děčín 

- 15. října - Pochod podzimním Štětím (přesunuto z 24. září)  

 

Největší akcí byl Veletrh volnočasových aktivit. Veletrh 

byl zaměřen na děti a mládež, které měly zájem smysluplně 

trávit svůj volný čas. Cílem akce je oslovit a propojit děti  

s organizátory volnočasových aktivit. Organizace veletrhu 

probíhá ve spolupráci s místními základními i mateřskými 

školami. Děti na akci přicházely v rámci dopoledního 

vyučování a poté i v odpoledních hodinách s rodiči. Na 

veletrhu byla jedinečná příležitost vyzkoušet si nejrůznější 

aktivity a kroužky na jednom místě a zároveň možnost se 
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zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti či se rovnou do kroužku přihlásit. 

Děti spolu s učiteli či rodiči zde mohli nalézt pestrou nabídku propagačních materiálů nebo si 

zahrát různé tematické hry. Svou činnost na Veletrhu volnočasových aktivit představili spolek 

Asociace sportu pro všechny, Dobrovolní hasiči města Štětí, Zdravotní tým Hasičů Štětí, Český 

červený kříž, Fire Rescue, Otevřený klub mládeže, Turistický oddíl Tuláci, Skauti, Dům dětí  

a mládeže, Klub českých turistů, Kanoisté z SK Štětí. 

 

Jako každý rok i letos se město rozhodlo podpořit 

Mezinárodní den bez aut, který připadá na 22. září. 

Myšlenkou je poukázat na přijatelnější a ekologičtější 

způsoby dopravy (pěší, cyklistická a veřejná doprava). Cílem 

tohoto dne je upozornit na negativní vliv individuální 

automobilové dopravy na kvalitu života ve městě. Podpora 

Mezinárodního dne bez aut je zde každoročně spojena 

s uzavírkou části ulice Československé armády přiléhající 

k Novému náměstí, což symbolizuje veřejný prostor v centru 

města určený lidem nikoliv autům. Nešlo však jen o uzavření 

ulice. Pro účastníky byl připraven na Novém náměstí 

doprovodný program. V informačním stanu BESIPU  

a Městské policie si děti i dospělí mohli vyzkoušet své znalosti z Pravidel silničního 

provozu.  Nechyběly ani oblíbené skákací hrady města Štětí. 

 

   

1.8. Výstava na stromech – Férový piknik 

 

Letošní osmý ročník Výstavy na stromech probíhal od 1. října 

do 8. října a přiblížil životy pěstitelů kávy. Káva patří mezi 

nejoblíbenější nápoje dnešní doby. Více než polovina Čechů 

pije denně dva až tři šálky tohoto nápoje. Prostřednictvím 

fotografií se návštěvníci mohli seznámit s problémy pěstitelů 

kávy v Kolumbii, která se společně s Brazílií a Vietnamem řadí 

k největším světovým producentům kávy. K nejpalčivějším 

problémům patří nízké výkupní ceny, rostoucí náklady na 

pěstování a dopady klimatických změn.  Díky jejich příběhům 

a fotografiím mohli nahlédnout do života lidí, se kterými se 

běžně nesetkáme, ale většina z nás se s nimi nepřímo spojuje 

každé ráno. 

 

V sobotu 1. října byla zahájena Výstava na stromech 

Férovým piknikem. Počasí nám 

nepřálo a tak se téměř všechny 

aktivity přesunuly pod tribunu, kde 

bylo opravdu živo. Z obou konců 

se tu mísila vůně čerstvě dělaných 

bramboráků a palačinek, které 

doplnily domácí dobroty donesené 

samotnými účastníky. Nechyběla ani ochutnávka fair trade kávy, 

čaje a sušenek.  Pro zpestření zábavy zde bylo připraveno několik 

stolních her, ale také Pukec nebo Diskgolf. Ti otužilejší řádili na 

skákacím hradě, který se pro tento den změnil v hrad vodní. Sešlo 



 
9 

 

se zde okolo 70 lidí, kteří tak podpořili fair tradové a lokální pěstitele. Lidé dali najevo, že je 

zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Do akce se zapojili Tuláci, Skauti, 

Štětské komunální služby a Dům dětí a mládeže.  

 

 

 

1.9. Den Zdraví 

 

Akce se uskutečnila již po jedenácté ve čtvrtek 20. října ve 

velkém sále Kulturního střediska města Štětí. Jako každý 

rok byl v rámci prevence civilizačních onemocnění měřen 

krevní tlak, cukr, cholesterol, kyselina močová, BMI (body 

mass index), množství tělesného 

tuku a svalů, dále také vážení  

a zjištění metabolického věku 

všem zájemcům. O všechna 

měření byl mezi veřejností velký 

zájem a tuto možnost využilo více než 140 účastníků. Měření 

zajišťovala Poradna pro Zdraví, Agellab – síť laboratoří a Zdravotní 

tým – Hasiči Štětí, který si mimo to také připravil ukázku své 

činnosti.  U stánku Agellab probíhala kromě měření také informační 

kampaň o riziku vzniku rakoviny tlustého střeva a její prevence. 

Návštěvníci si mohli pod odborným dohledem na figuríně vyzkoušet 

masáž srdce, toto stanoviště připravil Český červený kříž, který zde rovněž poskytoval 

poradenství o první pomoci. Velký zájem byl i o denzitometrické vyšetření osteoporózy, jež 

zde p. Poková prováděla na počkání. Přítomna byla také fyzioterapeutka a ergoterapeutka  

Bc. et Bc. Tereza Svobodová, která ochotně poradila a zodpověděla dotazy návštěvníkům 

akce. Též poskytla konzultace pro nastávající i současné maminky s miminky. Příchozí se 

mohli seznámit se sociálními službami nabízenými Odborem sociálních věcí města Štětí, kde 

si vyzkoušeli Paměťovou terapii. U stánku Optik studio si mohli návštěvníci nechat otestovat 

svůj zrak. Hojně navštěvovaný byl stůl Cukrárny Monika p. Řezníčkové, která si pro hosty 

připravila ochutnávku zdravých potravin, jako je dýňová polévka, bylinky, čaje, koření, kozí 

sýry, makronky, panna cotta, kitl nápoje a jiné dobroty. Cílem akce je rozšířit povědomí  

o tématu zdraví a kvalitě života.  

 

  

Spolupráce s partnery  

 

Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého města je kvalitní komunitní základ, který je vytvořen 

dobrou a přátelskou spolupráci mezi městem a partnery. Nejčastěji jsou to nevládní neziskové 

organizace, školy, podnikatelé ale i jednotlivci. Partnerské organizace se podílí zejména na 

přípravě a realizaci velkých akcí, komunitních kampaní pro veřejnost (Hodina Země, Den 

Země, Férová snídaně, Evropský týden mobility, Výstava na stromech, Den zdraví). Bez 

společné spolupráce by řada kampaní a aktivit nebylo možné vůbec realizovat. Tímto projekt 

přispívá k naplňování principů partnerství a participace, vyplývajících z vládních závazků 

i mezinárodních dokumentů Evropské unie.  
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Partneři Zdravého města  

 

- Městská knihovna  

- Kulturní a informační centrum  

- Štětské komunální služby  

- Dům dětí a mládeže 

- Základní umělecká škola 

- Základní škola T.G. Masaryka  

- Základní škola Školní  

- Základní škola Ostrovní  

- Mateřské školy  

- Mondi a.s.  

- Skautské středisko Štětí  

- Turistický oddíl mládeže, TOM 21202 Tuláci  

- Sbor dobrovolných hasičů  

- Zdravotnický tým Hasiči Štětí  

- Český červený kříž  

- Poradna pro Zdraví  

- Fire Rescue  

- SIVA z.s. 

- Dobro-volně 

- Klub českých turistů  

- Pionýrská skupina Štětí  

- Radouňské baby 

- Spolek Radouň 

- Spolek Chcebuz  

- Spolek Brocno  

- Otevřený klub mládeže  

- Cukrárna Monika  

 

 

Propagace a medializace aktivit Zdravého města  

 

Podrobné informace o výstupech projektu, pozvánky na akce, tiskové zprávy  

a fotodokumentace z akcí byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách města v sekci 

Zdravé město https://www.steti.cz/content/view/2129/286/.  

Ke všem aktivitám projektu byly pravidelně vydávány tiskové zprávy v měsíčku „Zpravodaj 

města Štětí“, který je k dispozici zdarma v tištěné podobě na výdejních místech ve městě 

i místních částech, nebo elektronicky na webu města. Zprávy se průběžně objevovaly i v jiném 

regionálním tisku (např.  Litomericko24, Litoměřický deník).   

O plánovaných akcích a kampaních byli občané informováni prostřednictvím letáků a plakátů, 

které byly vylepovány na plakátovacích plochách města Štětí.  

K medializaci dále slouží facebook https://www.facebook.com/Zdravemestosteti a městský 

facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni . 

Přehled propagace k jednotlivým kampaním a akcím naleznete v příloze.  

 

 

https://www.steti.cz/content/view/2129/286/
https://www.facebook.com/Zdravemestosteti
https://www.facebook.com/mestostetioficialni
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Hospodaření Zdravého města v roce 2022 

 

Pro naplňování cílů, realizaci kampaní a aktivit Zdravého města byla vyčleněna v rozpočtu 

města Štětí finanční částka 235 000 Kč.   

 

 

DataPlán a Galerie projektů  
 

DataPlán Národní sítě Zdravých měst (NSZM) má Zdravým obcím, městům a regionům 

pomoci přehledně a efektivně řídit procesy v rámci veřejné správy a tím celkově zefektivnit 

a zkvalitnit systém řízení a plánování na úrovni municipalit.  

 

DataPlán je veřejný internetový portál http://www.dataplan.info/, kde jsou zveřejněny 

a průběžně aktualizovány projekty města Štětí, které jsou součástí Strategického plánu 

https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/strategie/projekty . 

 

Galerie projektů je veřejný portál https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/galerie-projektu 

kde jsou představeny významné projekty našeho města. K jednotlivým projektům mohou 

občané zasílat dotazy a sledovat je pomocí QR kódu v tiskovinách i přímo ve veřejném 

prostoru města.  

 

http://www.dataplan.info/
https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/strategie/projekty
https://www.zdravamesta.cz/cz/steti/galerie-projektu


 

Příloha č. 1 – Vyhodnocení plánu zlepšování na rok 2022 
 

 

 

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 

ZDRAVÉHO MĚSTA 

 A MÍSTNÍ AGENDY 21  

Za rok 2022 

VYHODNOCENÍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Zpracovala: Jana Lebdušková  
          Prosinec 2022 



 

Semafor úspěšnosti plnění úkolů: 

Úkol byl splněn   

Úkol nesplněn  

Úkol není zcela splněn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Osvětové kampaně 

Zdravé město a MA21 realizuje ve spolupráci s partnery z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v průběhu roku několik osvětových 
kampaní zaměřených na životní prostředí, udržitelný rozvoj, fair trade, místní Agendu 21, na mládež i na seniory. U kampaní bychom rádi dosáhli lepší 
propagace i návštěvnosti, ale také zapojení více partnerů i rozšíření nabídky.  
 

Aktivita Termín Zodpovídá Spolupráce  Indikátory Plnění 
indikátorů 

Stávající aktivity   

1.1. 
Virtuální 

univerzita třetího 
věku 

31. 1. – 30. 4. 
2022 

říjen - prosinec 
2022 

Koordinátorka                   
ZM a MA21 

Městská knihovna Uskutečnění semestru ANO/NE ANO 

1.2. Hodina Země 26. 3. 2022 
Koordinátorka                   
ZM a MA21 

Neziskové organizace, komise 
ZM a MA21 

Počet zapojených subjektů Minimálně 5 5 

1.3. 
Ukliďme svět, 

Ukliďme Česko 
2. 4. 2022 

Koordinátorka                     
ZM a MA21 

Neziskové organizace, komise 
ZM a MA21, Štětské komunální 

služby 

Uskutečnění kampaně ANO/NE ANO 

Množství sebraného odpadu Minimálně 1t 3,5t 

1.4. Den Země 21. 4. 2022 
Koordinátorka                  
ZM a MA21 

Neziskové organizace, 
příspěvkové organizace, 

mateřské a základní školy 
Počet zapojených subjektů Minimálně 5 5 

1.5. Férová snídaně 14. 5. 2022 
Koordinátorka                 
ZM a MA21 

Neziskové organizace, komise 
ZM a MA21 

Uskutečnění kampaně ANO/NE ANO 

1.6. 
Plavání pro 

seniory 
23. 2.+16. 3. 2022 
říjen/listopad 2022 

Koordinátorka                       
ZM a MA21 

Krytý bazén Mělník Uskutečnění ANO/NE ANO 

1.7. 

Evropský týden 
mobility 

16. 9. - 22. 9. 
2022 

Koordinátorka                 
ZM a MA21 Neziskové organizace, 

příspěvkové organizace, 
mateřské a základní školy 

Počet zapojených subjektů Minimálně 3 4 

Veletrh 
volnočasových 

aktivit 
22. 9. 2022 

Koordinátorka                 
ZM a MA21 

Počet zapojených subjektů Minimálně 10 11 

1.8. 

Výstava na 
stromech 

1. 10. - 8. 10. 
2022 

Koordinátorka                 
ZM a MA21 Neziskové organizace, komise 

ZM a MA21 
Uskutečnění kampaně ANO/NE 

ANO 

Férový piknik 1. 10. 2022 
Koordinátorka                  
ZM a MA21 

ANO 

1.9. Den Zdraví 20. 10.  2022 
Koordinátorka                   
ZM a MA21 

Komise ZM a MA21 
Počet zapojených subjektů Minimálně 5 9 

Počet zúčastněných osob Minimálně 50 130 

Nové aktivity  

1.10. Anděl Štětska 
leden-prosinec 

2022 
Koordinátorka                   
ZM a MA21 

Vedení města Štětí, KIZ, komise 
ZM a MA21 

Uskutečnění ANO/NE NE 

1.11. 
Memoriál J. 
Novotného                  

(branný závod) 
červen 2022  

Koordinátorka                
ZM a MA21 

Retro Štětí, neziskové 
organizace 

Uskutečnění ANO/NE NE 



 

2. Komunikace s veřejností  

Zapojování co největšího počtu občanů z řad odborné i laické veřejnosti do veřejného života formou přímé účasti na projednáváních (veřejných 
projednání, veřejného fóra, kulatých stolů, školních fór atd.). Občané se mohou vyjádřit, podat podněty a připomínky. Také zapojení mladé generace 
do rozvoje města. Výstupy ze školných fór a Fóra zdravého města budou ověřeny prostřednictvím následné veřejné ankety.  Cílem je zvýšení 
informovanosti a zájmu veřejnosti o dění ve městě.  

 

Aktivita Termín Zodpovídá Spolupráce  Indikátory Plnění 
indikátorů 

Stávající aktivity   

2.1. 
Fórum 

Zdravého 
města 

listopad 2022 

Koordinátorka                 
ZM a MA21, 
politik ZM a 

MA21 

Vedení města, 
tajemník, vedoucí 

odborů, Národní síť 
Zdravých měst, 

komise                   
ZM a MA21 

Počet účastníků 
Minimálně 

50 
NE 

Projednání výstupů 
z Fóra 

zastupitelstvem 
ANO/NE NE 

2.2. Školní fórum 
březen/duben 

2022 

Koordinátorka                  
ZM a MA21, 
politik ZM a 

MA21 

Vedení města, 
základní školy 

Uskutečnění 
Školních Fór 

ANO/NE NE 

 2.3. Kulatý stůl  bez termínu 

Koordinátorka                 
ZM a MA21, 
politik ZM a 

MA21 

Komise ZM a MA21 
Uskutečnění 

Kulatého stolu 
ANO/NE ANO 

2.4. 
Participativní 

rozpočet 
listopad/prosinec 

2022 
Politik ZM a 

MA21 
Komise ZM a MA21  

Předložení zprávy o 
možnosti zavedení 

participativního 
rozpočtu 

ANO/NE NE 

 

  



 

3. Medializace projektu  

 

Medializace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 je zajištována prostřednictvím dostupných kanálů např.: v místních médiích (Zpravodaj města 
Štětí, Kabelová televize Štětí), na webových stránkách města v sekci Zdravého města a MA21, Facebookové stránky Zdravého města a MA21, 
Facebookové stránky města Štětí, městského rozhlasu, Mobilního rozhlasu, informační výlepové plochy, ale také emailem, osobním pozváním, 
příležitostně i v dalších informačních médiích. Informace o Zdravém městě a MA21 plníme také do DataPlánu Národní sítě Zdravých měst.  DataPlán 
je veřejný internetový portál http://www.dataplan.info/, ve kterém jsou uvedeny souhrnné informace o aktivitách municipalit v procesu MA21 a příkladech 
dobré praxe. Radní a zastupitelé jsou pravidelně informováni o procesech MA21 prostřednictvím zápisů z Jednání komise Zdravého města a MA21.  

 
Aktivita Termín Zodpovídá Spolupráce  Indikátory  

Stávající aktivity   

3.1. 
Medializace projektu 

Zdravé město  
a MA21 

průběžně 
Koordinátorka       
ZM a MA21 

Pracovník komunikace 
a marketingu, kabelová 

televize Štětí 

Počet článků/ 
reportáží 

Minimálně 10 16 

3.2. 

Sledování a 
hodnocení procesu 

MA21 prostřednictvím 
zápisů z Komise                 

ZM a MA21 

průběžně 
Koordinátorka                
ZM a MA21 

Komise ZM a MA21 
Uskutečnění komise                  

ZM a MA21 
Minimálně 4 3 

3.3. 
Hodnotící zpráva za 

rok 2022 
leden 2023 

Koordinátorka                
ZM a MA21 

Politik ZM a MA21, 
komise ZM a MA21 

Schválení zprávy 
Radou města 

ANO/NE ANO 

3.4. 
Plán zlepšování pro 

rok 2023 
prosinec 

2022 
Koordinátorka                  
ZM a MA21 

Politik ZM a MA21, 
komise ZM a MA21 

Schválení Plánu 
zlepšování Radou 

města 
ANO/NE ANO 

3.5. 
Práce s DataPlánem 

NSZM 
průběžně 

Koordinátorka                  
ZM a MA21, 

tajemník, vedoucí 
odborů 

NSZM Aktualizace DataPlánu ANO/NE ANO 

3.6. 
Vytvoření přenosného 
banneru s logem ZM 

a MA21 
 

Koordinátorka ZM 
a MA21 

Komise ZM a MA21 
Objednání a 

zakoupení banneru 
ANO/NE ANO 

 

 

 

 

 



 

4. Akreditované vzdělávání  

Prohlubování odborných znalostí volených zástupců města, vedení města, pracovníků úřadu a veřejnosti v oblastí MA21 a udržitelného rozvoje. 
Obhájení „Zlatého certifikátu“ koordinátora Zdravého města a MA21. 

 
Aktivita Termín Zodpovídá Spolupráce  Indikátory Plnění 

indikátorů 

Stávající aktivity   

4.1. 
Vzdělávání 

koordinátora 

březen/duben 
červen 
listopad 

Koordinátorka               
ZM a MA21 

Národní síť Zdravých 
měst 

Počet absolvovaných 
škol NSZM 

Minimálně 1 2 

5.  Vzdělávání 
koordinátora 

průběžně 
Koordinátorka               
ZM a MA21 

Národní síť Zdravých 
měst 

Počet absolvovaných  
e-Rozvojoven NSZM 

Minimálně 3 3 

Obnovení „Zlatého 
certifikátu“ 

ANO/NE ANO 

Nové aktivity  

4.2. 

Vzdělávání 
volených zástupců 

města/vedení 
města/pracovníků 
úřadu/komise ZM  
a MA21/veřejnosti 

po Komunálních 
volbách 2022 

Koordinátorka                 
ZM a MA21 

Národní síť Zdravých 
měst 

Realizace školení ANO/NE NE 

 
 
 
 

 

 



 

Příloha č. 2 – Plakáty ke kampaním a akcím 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
    

 

 



 

 
 



 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Doložení medializace  
 

 
Datum 

zveřejnění 

Místo 

zveřejnění 
Odkaz 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – Letní semestr 

Pozvánka 

 

31. 12. 21 
Zpravodaj města 

(str. 8.) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2103&Itemid=303  

27. 1. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02dWr3FKpWzkim31oXiXZTHaShu6eRm5ZUmmeyJcWiztjFG8gUFQt2brRTNdmuwSJtl 

27. 1. 22 Web města https://www.steti.cz/content/blogcategory/181/396/ 

28. 1. 22 Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5559/242/  

30. 1. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/01/30/steti-probehne-zapis-do-dalsiho-semestru-virtualni-univerzity-tretiho-veku/ 

31. 1. 22 
KTV  

v čase 0:46 – 2.19 
https://www.youtube.com/watch?v=19bLv7G4QQI 

1. 2. 22 
Zpravodaj města 

(str. 3) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2109&Itemid=303  

Reportáž 

7. 2. 22 

Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/02/07/steti-letni-semestr-virtualni-univerzity-tretiho-veku-byl-zahajen/ 

KTV 
V čase 0:46 – 3.51 

https://www.youtube.com/watch?v=bLCYP22UiAs 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0eosghnDrDUvo68okTHWzE4xEgsoQAfj8qbfzfus57ZCBpkoCUq74Kbeg4h9JNcEJl 

16. 5. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid09kYXGD9ochYdEkUuJXnbgzYitwHuNei3cvz2Bq2E47PobtqyRmAoyxxwazW8KUhYl 

Tisková 

zpráva 

1. 3. 22 
Zpravodaj města 

(str. 6) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303  

3. 3. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5227/397/ 

https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2103&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/blogcategory/181/396/
https://www.steti.cz/content/view/5559/242/
https://www.litomericko24.cz/2022/01/30/steti-probehne-zapis-do-dalsiho-semestru-virtualni-univerzity-tretiho-veku/
https://www.youtube.com/watch?v=19bLv7G4QQI
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2109&Itemid=303
https://www.litomericko24.cz/2022/02/07/steti-letni-semestr-virtualni-univerzity-tretiho-veku-byl-zahajen/
https://www.youtube.com/watch?v=bLCYP22UiAs
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0eosghnDrDUvo68okTHWzE4xEgsoQAfj8qbfzfus57ZCBpkoCUq74Kbeg4h9JNcEJl
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid09kYXGD9ochYdEkUuJXnbgzYitwHuNei3cvz2Bq2E47PobtqyRmAoyxxwazW8KUhYl
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5227/397/


 

31. 5. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2157&Itemid=303  

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – Zimní semestr 

Pozvánka 

2. 9. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2181&Itemid=303  

23. 9. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0anpf37UMGXzVNiScvNpAcGD1zBawMEnRmEZG6cahgCkmga72cyJFtWFxMFGWHcRl 

Reportáž 

29. 9. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/09/29/steti-virtualni-univerzita-tretiho-veku-odstartovala-dalsi-semestr/ 

3. 10. 22 
KTV 

V čase 10:35 – 14:10 
https://www.youtube.com/watch?v=-jhREeYd420  

Tisková 

zpráva 

26. 9. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0BJeE5QosXKmBeES1TYD7C5zn2v8vceNZXufZoMXripJg6xp2UxwfBsGqhktqRwDpl 

1. 10. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303  

HODINA ZEMĚ 

Pozvánka 

1. 3. 22 
Zpravodaj města 

(str. 6) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303 

12. 3. 22 Litomericky.denik https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/steti-se-pripoji-k-hodine-zeme-zhasne-verejne-osvetleni-20220312.html  

21. 3. 22 

KTV 
V čase 8:37 – 9:22 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdbipsg5pcQ 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid03463Ar97QDVMFmHr9CyjbkzSBMWGjpakHhM9JpZwUcxV26g3eWtp5baJbuZAjwNMJl 

Web https://www.steti.cz/content/view/5605/396/ 

24. 3. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/03/24/steti-opet-nastane-hodina-zeme/  

25. 3. 22 Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5610/242/  

Reportáž 10. 4. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/04/10/steti-nove-namesti-se-ponorilo-na-hodinu-do-tmy/  

https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2157&Itemid=303
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2181&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0anpf37UMGXzVNiScvNpAcGD1zBawMEnRmEZG6cahgCkmga72cyJFtWFxMFGWHcRl
https://www.litomericko24.cz/2022/09/29/steti-virtualni-univerzita-tretiho-veku-odstartovala-dalsi-semestr/
https://www.youtube.com/watch?v=-jhREeYd420
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0BJeE5QosXKmBeES1TYD7C5zn2v8vceNZXufZoMXripJg6xp2UxwfBsGqhktqRwDpl
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/steti-se-pripoji-k-hodine-zeme-zhasne-verejne-osvetleni-20220312.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qdbipsg5pcQ
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid03463Ar97QDVMFmHr9CyjbkzSBMWGjpakHhM9JpZwUcxV26g3eWtp5baJbuZAjwNMJl
https://www.steti.cz/content/view/5605/396/
https://www.litomericko24.cz/2022/03/24/steti-opet-nastane-hodina-zeme/
https://www.steti.cz/content/view/5610/242/
https://www.litomericko24.cz/2022/04/10/steti-nove-namesti-se-ponorilo-na-hodinu-do-tmy/


 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0cE9WsvUqRPoLzfu763iLYRMCWVTDaCpqjq7yjReVr9GCoNmgafYZvPAJ4x4kXBNRl  

11. 4. 22 
KTV 

V čase 8:33 -10:07 
https://www.youtube.com/watch?v=f2v_AAJQjIc  

Tisková 

zpráva 

20. 3. 22 Web https://www.steti.cz/content/view/5604/397/ 

29. 3. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid023ybWjQUrsfAcNFWXsS1fmXvyZ81X9w6hHha8xf1mffCgi5d99jKq2PNarUy4hFcJl 

1. 4. 22 
Zpravodaj města 

(str. 4) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2132&Itemid=303 

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME SVĚT 

Pozvánka 

1. 3. 22 
Zpravodaj města 

(str. 6) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303 

22. 3. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5606/396/ 

25. 3. 22 Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5610/242/  

29. 3. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02sm28jGkUGkVxFCD6PypXfzbak5TfHQxxFNZnWb7bFByTLVP6KvUBvZdsTmTQaF5Fl 

1. 4. 22 

Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5613/242/  

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0RvL9yHRRgp92GMTTJiXBmCC2yMTpDt6PgyDHRNjtFsfDMQQwk4SkfJA6tzZ3ga9ql 

Reportáž 18. 4. 22 

Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/04/18/steti-akci-uklidme-stetsko-nepralo-pocasi/ 

KTV 
V čase 0:49 – 3:27 

https://www.youtube.com/watch?v=x2yVC5wtYqc 

Tisková 

zpráva 

1. 4. 22 
Zpravodaj města 

(str. 4) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2132&Itemid=303 

2. 4. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid027LkhoaC7sSxwepWQxWokibpr4m9pvSoawCcyct5351Zu5wSdEHy2Jy3279hxRKVEl 

2. 5. 22 
Zpravodaj města 

(str. 4) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2141&Itemid=303  

https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0cE9WsvUqRPoLzfu763iLYRMCWVTDaCpqjq7yjReVr9GCoNmgafYZvPAJ4x4kXBNRl
https://www.youtube.com/watch?v=f2v_AAJQjIc
https://www.steti.cz/content/view/5604/397/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid023ybWjQUrsfAcNFWXsS1fmXvyZ81X9w6hHha8xf1mffCgi5d99jKq2PNarUy4hFcJl
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2132&Itemid=303
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5606/396/
https://www.steti.cz/content/view/5610/242/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02sm28jGkUGkVxFCD6PypXfzbak5TfHQxxFNZnWb7bFByTLVP6KvUBvZdsTmTQaF5Fl
https://www.steti.cz/content/view/5613/242/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0RvL9yHRRgp92GMTTJiXBmCC2yMTpDt6PgyDHRNjtFsfDMQQwk4SkfJA6tzZ3ga9ql
https://www.litomericko24.cz/2022/04/18/steti-akci-uklidme-stetsko-nepralo-pocasi/
https://www.youtube.com/watch?v=x2yVC5wtYqc
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2132&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid027LkhoaC7sSxwepWQxWokibpr4m9pvSoawCcyct5351Zu5wSdEHy2Jy3279hxRKVEl
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2141&Itemid=303


 

5. 5. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5632/397/ 

DEN ZEMĚ 

Pozvánka 21. 4. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5623/397/  

Reportáž 

8. 5. 22 

Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/05/08/steti-den-zeme-pro-prvnacky-v-zus-steti/  

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02ApaFnsJXfDffudn14HFxr6Vrx7ppUe2pSMK3SCZSqgNgmvWmTHqug41DdqDEwS6Ul 

9. 5. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02Fm2ptTyNmhY9Sf7oeSCkWnteM1TaEYRXifxkd5gCKZEbvt5RBSxCgrAQT87BB9ool 

16. 5. 22 
KTV 

V čase 13:53 – 16:03 
https://www.youtube.com/watch?v=jLKBpAYOT5I 

Tisková 

zpráva 

26. 4. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5624/397/ 

2. 5. 22 
Zpravodaj města 

(str. 4) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2141&Itemid=303  

9. 5. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0JJ2hcUkBnhftWeo93UUsX91rtxfnu9tocohBanDd7Z4egpKvpkkLkt2o7zNp5CjSl 

FÉROVÁ SNÍDANĚ 

Pozvánka 

2. 5. 22 
Zpravodaj města 

(str. 8) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2141&Itemid=303  

9. 5. 22 

Web města https://www.steti.cz/content/view/5636/396/  

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02UDTU97YXwJQwCAo4mCyevFRYQzaHmuzfsSXpyCFqmcT6nHK58c7xibkYpsASqoHTl 

12. 5. 22 Litomericky.denik https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/ve-steti-se-chysta-ferova-snidane-ucastnici-podpori-drobne-pestitele-20220512.html 

13. 5. 22 Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5640/242/  

Reportáž 30. 5. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/05/30/steti-na-husove-namesti-probehla-ferova-snidane/ 

https://www.steti.cz/content/view/5632/397/
https://www.steti.cz/content/view/5623/397/
https://www.litomericko24.cz/2022/05/08/steti-den-zeme-pro-prvnacky-v-zus-steti/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02ApaFnsJXfDffudn14HFxr6Vrx7ppUe2pSMK3SCZSqgNgmvWmTHqug41DdqDEwS6Ul
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02Fm2ptTyNmhY9Sf7oeSCkWnteM1TaEYRXifxkd5gCKZEbvt5RBSxCgrAQT87BB9ool
https://www.youtube.com/watch?v=jLKBpAYOT5I
https://www.steti.cz/content/view/5624/397/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2141&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0JJ2hcUkBnhftWeo93UUsX91rtxfnu9tocohBanDd7Z4egpKvpkkLkt2o7zNp5CjSl
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2141&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5636/396/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02UDTU97YXwJQwCAo4mCyevFRYQzaHmuzfsSXpyCFqmcT6nHK58c7xibkYpsASqoHTl
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/ve-steti-se-chysta-ferova-snidane-ucastnici-podpori-drobne-pestitele-20220512.html
https://www.steti.cz/content/view/5640/242/
https://www.litomericko24.cz/2022/05/30/steti-na-husove-namesti-probehla-ferova-snidane/


 

 
KTV 

V čase 0:44-2:23 
https://www.youtube.com/watch?v=xffVDFUlNec 

Tisková 

zpráva 

23. 5. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5645/397/ 

31. 5. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2157&Itemid=303  

PLAVÁNÍ SENIORŮ – únor 

Pozvánka 

27. 1. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0PS4hHZR9K25un3EmNdHjJYKpwzoqwpXisa9gfHBZnafLJLc1kcxgXXSLdM7o1aaSl 

1. 2. 22 
Zpravodaj města 

(str. 3) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2109&Itemid=303  

9. 2. 22 

Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/02/09/steti-mesto-porada-dalsi-seniorsky-zajezd-na-plavani/ 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02gd3RSVVYy1URCvhMr7k3QkMTNDbtykXb4wQaU52aKmEHRWiCatYXzX9aR7YsJrnil 

14. 2. 22 
KTV 

V čase 15:13 – 16:08 
https://www.youtube.com/watch?v=Cok9W_WgvQU 

Tisková 

zpráva 

1. 3. 22 
Zpravodaj města 

(str. 6) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303  

21. 3. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5603/397/  

PLAVÁNÍ SENIORŮ – březen 

Pozvánka 

 

28. 2. 22 
KTV 

V čase 10:04 – 10.28 
https://www.youtube.com/watch?v=QzIYNpKVurI 

1. 3. 22 
Zpravodaj města 

(str. 6) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303  

10. 3. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02318jpdHNum1XJ1Bh37cJLQEF3YZ7t4NeRv2fTAYRta3LcGL9jhLvAjcPgVPZvBazl 

Tisková 

zpráva 

21. 3. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5603/397/  

1. 4. 22 
Zpravodaj města 

(str. 4) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2132&Itemid=303 

https://www.youtube.com/watch?v=xffVDFUlNec
https://www.steti.cz/content/view/5645/397/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2157&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0PS4hHZR9K25un3EmNdHjJYKpwzoqwpXisa9gfHBZnafLJLc1kcxgXXSLdM7o1aaSl
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2109&Itemid=303
https://www.litomericko24.cz/2022/02/09/steti-mesto-porada-dalsi-seniorsky-zajezd-na-plavani/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02gd3RSVVYy1URCvhMr7k3QkMTNDbtykXb4wQaU52aKmEHRWiCatYXzX9aR7YsJrnil
https://www.youtube.com/watch?v=Cok9W_WgvQU
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5603/397/
https://www.youtube.com/watch?v=QzIYNpKVurI
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2121&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02318jpdHNum1XJ1Bh37cJLQEF3YZ7t4NeRv2fTAYRta3LcGL9jhLvAjcPgVPZvBazl
https://www.steti.cz/content/view/5603/397/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2132&Itemid=303


 

PLAVÁNÍ SENIORŮ – říjen 

Pozvánka 

 

1. 10. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303  

5. 10. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid035HH27PyQxuMRSYVUn31TX6XiF8PBeESuwDTPz6KSWFKiquWKkSZYWFrvNFBEXD9Ul 

6. 10. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5726/396/ 

7. 10. 22 Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5727/242/  

PLAVÁNÍ SENIORŮ – listopad 

Pozvánka 

 

1. 11. 22 
Zpravodaj města 

(str. 7) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2205&Itemid=303  

6. 10. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5726/396/ 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

Pozvánka 

2. 9. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2181&Itemid=303  

8. 9. 22 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02XCtA2x4eBxYo6JHfqKKdBAR9TvAHWKnewbJcTbrYHYZX1Lpi9GTnmayw5934xUo3l  

Web města https://www.steti.cz/content/view/5707/396/ 

12. 9. 22 

KTV 
V čase 0:45 – 3:06 

https://www.youtube.com/watch?v=f2npdqGSXpY 

Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/09/12/steti-steti-se-zapoji-opet-do-emt-s-mnoha-akcemi/ 

21. 9. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid031SNwokZQAJPmJ67v81zvk3BMTXiNwPXNyFST8gGLhDtXYaLLd3F5GNUuYAj38eCjl   

Reportáž 

1. 10. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/10/01/steti-veletrh-volnocasovych-aktivit-nabidl-radu-moznosti-jak-travit-volny-cas/ 

8. 10. 22 
KTV 

V čase 1:56 – 3:58 
https://www.youtube.com/watch?v=-jhREeYd420  

https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid035HH27PyQxuMRSYVUn31TX6XiF8PBeESuwDTPz6KSWFKiquWKkSZYWFrvNFBEXD9Ul
https://www.steti.cz/content/view/5726/396/
https://www.steti.cz/content/view/5727/242/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2205&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5726/396/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2181&Itemid=303
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid02XCtA2x4eBxYo6JHfqKKdBAR9TvAHWKnewbJcTbrYHYZX1Lpi9GTnmayw5934xUo3l
https://www.steti.cz/content/view/5707/396/
https://www.youtube.com/watch?v=f2npdqGSXpY
https://www.litomericko24.cz/2022/09/12/steti-steti-se-zapoji-opet-do-emt-s-mnoha-akcemi/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid031SNwokZQAJPmJ67v81zvk3BMTXiNwPXNyFST8gGLhDtXYaLLd3F5GNUuYAj38eCjl
https://www.litomericko24.cz/2022/10/01/steti-veletrh-volnocasovych-aktivit-nabidl-radu-moznosti-jak-travit-volny-cas/
https://www.youtube.com/watch?v=-jhREeYd420


 

Tisková 

zpráva 

22. 9. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0YJSiJ8DdvywjwmveennpaLKbHvCANXuDk5NBiuYbsoYQ8VyKAF4uFWetSdKurNaVl  

29. 9. 22 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0quENohNBF4ksZkCvzCiLDWKh71GCeZPGmxXiw27yyYzyLJqAZUKcgZnXjiiBa9Ual 

Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid073wJKarzLV2CCN2PdZjh41fSjdzCfSWhuGW4uzDPKVhixHjJ1bzzscJVeKeRr82Ll 

30. 9. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5722/397/  

1. 10. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303  

VÝSTAVA NA STROMECH 

Pozvánka 

2. 9. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2181&Itemid=303  

27. 9. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5720/396/ 

28. 9. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0peH7f5ZdFdgjBf4sGSuCzPqKMB3rsuFS8JLMCGCRwYPbkbdhGCE5Smn89g6FuJRul 

29. 9. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/09/29/zdrave-mesto-steti-s-tymem-fairtrade-cs-pripravuje-osmy-rocnik-celorepublikove-akce/ 

30. 9. 22 Městský rozhlas https://www.steti.cz/content/view/5723/242/  

Reportáž 

9. 10. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/10/09/steti-ferovy-piknik-zahajil-vystavu-na-stromech-na-tema-kavova-krize/ 

10. 10. 22 
KTV 

V čase 7:02 – 9:39 
https://www.youtube.com/watch?v=fY37lgZubT4 

Tisková 

zpráva 

12. 10. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5732/397/ 

1. 11. 22 
Zpravodaj města 

(str. 7) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2205&Itemid=303  

DEN ZDRAVÍ 

Pozvánka 1. 10. 22 
Zpravodaj města 

(str. 5) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303  

https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0YJSiJ8DdvywjwmveennpaLKbHvCANXuDk5NBiuYbsoYQ8VyKAF4uFWetSdKurNaVl
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0quENohNBF4ksZkCvzCiLDWKh71GCeZPGmxXiw27yyYzyLJqAZUKcgZnXjiiBa9Ual
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid073wJKarzLV2CCN2PdZjh41fSjdzCfSWhuGW4uzDPKVhixHjJ1bzzscJVeKeRr82Ll
https://www.steti.cz/content/view/5722/397/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2181&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5720/396/
https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0peH7f5ZdFdgjBf4sGSuCzPqKMB3rsuFS8JLMCGCRwYPbkbdhGCE5Smn89g6FuJRul
https://www.litomericko24.cz/2022/09/29/zdrave-mesto-steti-s-tymem-fairtrade-cs-pripravuje-osmy-rocnik-celorepublikove-akce/
https://www.steti.cz/content/view/5723/242/
https://www.litomericko24.cz/2022/10/09/steti-ferovy-piknik-zahajil-vystavu-na-stromech-na-tema-kavova-krize/
https://www.youtube.com/watch?v=fY37lgZubT4
https://www.steti.cz/content/view/5732/397/
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2205&Itemid=303
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2193&Itemid=303


 

12. 10. 22 Facebook https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0FSMju2p5TNKx4mc36kPChNMc59851zCBhfLBwTXAq4zEDkFKNAidNzzx4Dz9t296l 

13. 10. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5738/396/ 

19. 10. 22 Litomericko24 https://www.litomericko24.cz/2022/10/19/den-zdravi-probehne-ve-ctvrtek/ 

Reportáž 30. 10. 22 
KTV 

V čase 9:27 – 13:53 
https://www.youtube.com/watch?v=GkIgzLN9oho  

Tisková 

zpráva 

1. 11. 22 
Zpravodaj města 

(str. 7) 
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2205&Itemid=303  

1. 11. 22 Web města https://www.steti.cz/content/view/5747/397/ 

 

https://www.facebook.com/mestostetioficialni/posts/pfbid0FSMju2p5TNKx4mc36kPChNMc59851zCBhfLBwTXAq4zEDkFKNAidNzzx4Dz9t296l
https://www.steti.cz/content/view/5738/396/
https://www.litomericko24.cz/2022/10/19/den-zdravi-probehne-ve-ctvrtek/
https://www.youtube.com/watch?v=GkIgzLN9oho
https://www.steti.cz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2205&Itemid=303
https://www.steti.cz/content/view/5747/397/

