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Představitelé města Štětí a občané si v sobotu 8. 5. 2021 v
rámci Vzpomínkové akce k výročí osvobození Československa
připomněli konec Druhé světové války v Evropě.
Foto: P. Linke
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Rozběhly se investiční akce a opravy
Během května ve Štětí
pokračovaly, nebo se nově
i rozjely investiční akce
a opravy. Finišovala
výstavba kanalizace v ulici
U Cementárny, pracovat se
začalo v rámci rekonstrukce
nábřeží u Labe, došlo i na
avizovanou opravu kašny
na Pěší zóně.
Investiční akce
Finišovalo se s pracemi v ulici
U Cementárny. V druhé polovině
května došlo k položení
asfaltového koberce a terénním
úpravám. Stejně tak, tedy
v druhé polovině května, začalo
i kolaudační řízení. Investiční
akce za 10 milionů korun se tak
přiblížila k definitivnímu
předání.
V pondělí 3. 5. 2021 se rozjela
další investiční akce ve Štětí –
Oprava Labského nábřeží.
Oprava probíhá v lokalitě od
dnes již bývalé panelové cesty k
mostu, v délce zhruba 230
metrů. Došlo k odstranění
panelových bloků, následovat
by měly pokládky nové skladby
a finálního asfaltového povrchu
cesty. Součástí oprav je i
budování nových lamp
veřejného osvětlení v lokalitě od
„Koželužny” k Rybárně.
Práce na nábřeží by měly trvat
zhruba 5 týdnů. Součástí stavby
je i omezení pro chodce, cyklisty
a vozidla v daném úseku. „Od
této investiční akce si slibujeme
další zkvalitnění relaxační

oblasti pro obyvatele města.
Nasvícení cesty a lepší,
asfaltový povrch určitě zlepší
vnímání v lokalitě u řeky Labe,”
uvedl starosta města Tomáš
Ryšánek.
Pracovalo se i v ulici 9. května,
kde vznikal v křížení s ulicí
Pivovarská nový nasvícený
přechod pro chodce. „Jedná se
o frekventovanou část města,
kde především rodiče vodí své

děti do blízké mateřské školy.
Bylo tedy důležité, aby přechod
v ulici 9. května byl především

bezpečný,” řekl k nové výstavbě
Tomáš Ryšánek.
Opravy
V ulici Horova probíhá od druhé
poloviny dubna rekonstrukce
vodovodu společnosti SČVK.
Došlo i k částečné uzavírce
komunikace (ulice je průjezdná
po celé délce). Termín realizace
oprav je dle informací
společnosti od 19. 4. do 18. 9.
2021.
V pondělí 10. 5. 2021 začala
rekonstrukce kašny na Pěší
zóně.
V rámci oprav došlo
k odstranění skulptury (vodní
panna). Dále bude provedena
kompletní oprava celého
bazénku – tedy obložení
a vnitřní vložky. Obvodový
bazének by měl nadále zůstat.
Dále by mělo dojít ke zhotovení
filtrace a cirkulace vody, které
doposud v kašně nebyly.
Novinkou by měla být zpěněná
tryska, nebo více trysek. Během
opravy bude celý prostor
oplocen.
Opravy by měly probíhat zhruba
pět týdnů.
Výstavba společnosti LIDL
Během května došlo k budování
autobusových zálivů v ulici
Cihelná u stavby společnosti
LIDL. Od 1. 6. 2021 by mělo
dojít k navrácení autobusových
zastávek k těmto zálivům.
Zastávky zatím budou bez
čekárenských přístřešků, které
by měly být doplněny
v následujících měsících.

Stavební společnost, která
buduje v prostoru bývalého
autobusového nádraží objekt
společnosti LIDL, postupuje dle
vyjádření podle zpracovaného
harmonogramu. Během května
firma postavila skelet budovy,
zároveň došlo k vybudování
autobusových zálivů. Stále dle
společnosti LIDL platí
informace, že práce by měly být
hotovy během měsíce září a k
otevření nového marketu by
mělo dojít v říjnu letošního roku.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Štětí zve na zasedání,
které se koná ve čtvrtek
24. června 2021 v 17
hodin ve velkém sále KS.

Vysvětlení navýšení daně z nemovitostí Otevírací doba
Na svém zasedání dne 10.
9. 2020 zastupitelstvo
města rozhodlo o stanovení
místního koeficientu daně
z nemovitostí ve výši 2.
V současné době finanční
úřad rozesílá složenky na
úhradu této daně, a tak se
objevily dotazy směřující
k důvodům zavedení tohoto
koeficientu.
Zastupitelé stáli před
skutečností, že kvůli pandemii
kovidu vláda snížila daňové
výnosy obcí a město tak přišlo
o příjem v řádu několika desítek
miliónů.
S tímto propadem je třeba
počítat i v letech následujících.
Zároveň firma FCC navýšila
poplatek za likvidaci odpadů

a bohužel i toto bude setrvalý
trend, než bude otázka likvidace
komunálního odpadu
legislativně dotažena k úplnému
závěru.
Byly tedy dvě možnosti, jak
dostat peníze do příjmové části
rozpočtu, obě bohužel na úkor
občanů. Navýšit daň
z nemovitostí, nebo poplatek za
odpad.
U daně z nemovitostí většinu
peněz navíc zaplatí firmy, sídlící
ve městě, zejména ty velké.
Zvýšený poplatek za odpad by
téměř celý připadl na vrub
občanům, jelikož podnikatelé
mají se svozovou společností
uzavřeny své smlouvy.
„K tomu je třeba dodat, že
poplatek za odpady vybírá
město ve výši 500 Kč na občana,

osvobozeni jsou senioři od 70-ti
let a děti do 4 let věku. Tento
poplatek se neměnil už více jak
10 let. Náklady na občana, které
město za likvidaci odpadů platí,
tento poplatek výrazně
převyšují,” vysvětlil starosta
města Štětí Tomáš Ryšánek.
Z výše uvedeného tedy vyplývá,
že zastupitelstvo raději sáhlo
k opatření, které je umožněno
obcím již od roku 2009 a dosud
nebylo využito, ač většina měst
v okolí (např. Litoměřice,
Roudnice n. L., Lovosice, Úštěk,
Kralupy n. Vl. apod.) již tento
institut místního koeficientu
daně z nemovitostí aplikují delší
dobu. (tr, hoz)
DALŠÍ INFO W W W

knihovny a IC
Jaké jsou aktuálně otevírací doby
Městské knihovny ve Štětí
a Informačního centra? Po řadě
změn vynucených kovidovými
opatřeními se obě městské
instituce ustálily na těchto
termínech:
Městská knihovna má otevírací
dobu od pondělí do pátku od 8
hodin do 15:30, bez polední
přestávky. V sobotu a v neděli
zavřeno.
Informační centrum od 24. 5.
2021 „najelo” na svůj běžný
provoz. Tedy od pondělí do pátku
od 8 do 17 hodin s polední
pauzou od 11 hodin do 11:30.
V sobotu pak od 8 do 12 hodin,
v neděli zavřeno. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Proběhne místní šetření ke kanalizaci
domovní čističky a podobně, tak
b y s i j e m ě l i p ř i p ra v i t
k nahlédnutí,” přidal Miroslav
Andrt.
Ve výjimečných případech lze
domluvit i jiný termín nebo
upřednostnit jeden ze dvou
nabízených dnů – např.
preferujete pátek před sobotou
apod. – jen to, prosím, oznamte
předem kontaktní osobě: Ing.
Miroslav Andrt – mobil:
732 946 956,e-mail:
miroslav.andrt@steti.cz nebo
též přes Messenger, Facebook,
WhatsApp, Signal či Viber.
(ma, hoz)

V rámci projektu
Odkanalizování místních
částí dojde během června
k důležitým místním
šetřením, tedy schůzkám
projektové kanceláře
s vlastníky nemovitostí!
Na měsíc červen jsou stanoveny
dva termíny – zatím pro
Počeplice a Stračí – kdy
vlastníky jednotlivých
nemovitostí budou přímo
u domu kontaktovat pracovníci
projektové kanceláře, aby
s nimi ověřili přesné vedení
kanalizační přípojky a způsob
jejího napojení na odpadní
potrubí vedoucí z domu.
Výsledkem pak bude samotný
projekt kanalizační přípojky,
který bude odsouhlasený
i Stavebním úřadem. Obdobná
místní šetření budou probíhat
i v obcích Radouň, Chcebuz
a Brocno, ale nejdříve v měsíci
červenci – podrobnosti se
majitelé nemovitostí
s předstihem dozvědí.
„Předně bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se již
sami aktivně ozvali a předali na
sebe aktuální kontaktní údaje za
účelem vybudování

DALŠÍ INFO W W W

V Počeplicích, v prostoru za dětským hřištěm, by měla být
vybudována nová čistička odpadních vod. Foto: P. Hoznédl.

kanalizačních přípojek na nově
projektovanou a budovanou
splaškovou kanalizaci v obcích
Počeplice, Stračí, Radouň,
Chcebuz a Brocno. Pokud ne,
prosíme, určitě tak ještě učiňte
na kontakty uvedené v tomto
článku,” uvedl koordinátor
tohoto projektu Miroslav Andrt.
Místní šetření v Počeplicích a ve
Stračí bude probíhat ve dvou
termínech: pátek a sobota 11.

a 12. 6. v Počeplicích, pátek
a sobota 18. a 19. 6. ve Stračí.
V pátek od 14 hodin do večera,
v sobotu od 9 do 14 hodin.
„Ideální bude, když majitele
v těchto termínech a časech
zastihneme doma. Pokud mají
nějaké plánky nebo i nákresy,
z nichž bude patrné vyvedení
odpadních vod z
domu,
případně přesné umístění
a rozměry žumpy, septiku,

TERMÍNY ŠETŘENÍ
Termín pro POČEPLICE:
PÁTEK 11. ČERVNA odpoledne
(cca od 14 hodin do večera) a
S O B OTA 1 2 . Č E R V N A
dopoledne (cca od 9 do 14
hodin)
Termín pro STRAČÍ:
PÁTEK 18. ČERVNA odpoledne
(cca od 14 hodin do večera) a
S O B OTA 1 9 . Č E R V N A
dopoledne (cca od 9 do 14
hodin)

Foto: Květnové investiční akce a opravy ve Štětí

Investiční akce - Oprava Labského nábřeží začala v květnu
vyjmutím betonových částí původní cesty. Následovat by měla
pokládka nového asfaltového povrchu. Součástí akce je budování
nových lamp veřejného osvětlení. Foto: P. Hoznédl.

Na Pěší zóně začala v květnu oprava kašny. Socha, která kašnu více
jak dvě desítky let zdobila, byla odejmuta. Místo ní bude v kašně
vybudovaný nový vodní prvek. Kašna „dostane” i nový vnitřní
a vnější plášť. Foto: P. Hoznédl.
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Koupaliště ve Štětí otevře již v červnu
Na Městském koupališti ve
Štětí je vše nachystáno
k
zahájení provozu. Brány by
se měly otevřít v úterý 1. 6.
2021. Pokud to dovolí vládní
opatření a klimatické
podmínky.
Na novou sezonu je připraveno
n ě k o l i k n o v i n e k . To u
nejviditelnější bude pláž se
slunečníky a lehátky umístěná v
prostoru bývalého „brouzdaliště”.
„Písek bude klasický bílý, plážový.
Půjde o zajímavou variantu pro
relax a odpočinek návštěvníků,”
uvedl správce koupaliště Jindřich
Špaček.
Druhou novinkou jsou zbrusu
nové plavecké dráhy, které jsou
připraveny v „hlubší” části
bazénu. „Tato novinka asi nejvíce
potěší aktivní plavce. Budou mít
rozdělené dvě dráhy plaveckými
pásy,” přidal Jindřich Špaček.
Revizní kontrolou prošel na jaře
tobogán a na dně koupaliště je
pak zvýrazněna dopadová plocha
k zajištění bezpečnosti
návštěvníků.
Tradiční zůstane otevírací doba i
vstupné. Koupaliště bude
otevřené za příznivého počasí celý
týden od devíti do devatenácti
hodin. Vstupné je celodenní – 80
korun pro dospělé, 40 korun pro

děti. Od 16 hodin mohou obě
skupiny přijít za poloviční
vstupné. 40 korun budou při
celodenním vstupu platit i senioři.
Provoz koupaliště bude reagovat
na vládní a hygienická nařízení. „V
současné době nemáme
konkrétní informace, které by se
měly týkat omezení. Pokud
takové informace budou, včas je
zveřejníme,” řekl
k
aktuální situaci pracovník
komunikace.
Prostory koupaliště se budou
během dne průběžně
dezinfikovat, připravena bude i
dezinfekce při vstupu do areálu.
„Na dodržování hygienických
pravidel bude dohlížet personál
koupaliště. Žádáme tímto
návštěvníky, aby všechna pravidla
Návštěvního řádu a další možná
pravidla vyplývající z nařízení
respektovali a dodržovali,” uvedl
vedoucí ŠKS Jiří Novák.
Na bezpečnost návštěvníků bude
kromě vyškolených plavčíků
dohlížet i kamerový systém, který
byl před nedávnem doplněn
a zmodernizován. Městská policie
tak může monitorovat prostor
koupaliště nejen během dne, ale i
ve večerních a nočních hodinách.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Nová písková pláž a plavecké pásy v bazénu. Foto: P. Hoznédl.

Vyjádření starosty
V květnovém vydání Zpravodaje
vyšel článek „Ve Štětí vznikla
Iniciativa pro rozvoj Štětska”, ve
kterém je vysloveno několik
poznámek k politice ČSSD ve
městě, na které cítím potřebu
zareagovat a uvést je na pravou
míru.
Předně je zde čtenáři
předestřena skutečnost, že
ČSSD nepodporuje výstavbu
nových bytovek a rodinných
domů ve městě. Dokonce je
zde citace „…ČSSD tento
p r o b l é m o d s o u v a l a . .”
Skutečnost si čtenář může lehce
ověřit, když vezme v úvahu,
jaké bylo vedení radnice, když
se síťovaly a prodávaly
pozemky na výstavbu rodinných
domů v ulici Šípková, či kdy byla
přeměněna bývalá ubytovna v
ulici Cihelná na malometrážní
byty. Na radnici bylo vedení za
ČSSD. Politika bydlení není ani
odsouvána, ani podceňována,
ale zohledňuje skutečný stav s

byty ve městě a sociální skladbu
obyvatelstva. A cílem ČSSD
určitě není rozšiřovat stav, kdy
se do levného bydlení
přestěhovávají ti, jejichž
přítomnost sociální statut města
snižuje. Do politiky bydlení totiž
patří i občanská vybavenost a
kvalita bydlení, nejenom
bezhlavá výstavba bytů. A v
programu ČSSD lze nalézt
například výstavbu
polopodzemních kontejnerů,
revitalizaci sídlišť, rozšiřování
parkovacích míst – to vše se
realizuje, či se bude realizovat v
nejbližší budoucnosti.
V článku je prezentován názor,
který má naznačit, že ČSSD
brzdí rozvoj strategického
plánování ve městě. Ale opět lze
velice snadno – například
otevřením webových stránek
města - zjistit, že město má
svůj strategický plán i
p ra v i d e l n ě a k t u a l i z o va n ý
zásobník projektů a další

dokumenty, ve kterých se odráží
rozvoj a strategie města. K
rozvoji města mají občané
možnost se vyjádřit i v rámci
kulatých stolů a anket, které
město vyhlašuje a hodnotí.
Ve d e n í m ě s t a s e t a k é
dlouhodobě snaží o spolupráci s
největším podnikem ve městě i
dalšími podnikateli. Mezi
městem a MONDI je uzavřeno
Memorandum o spolupráci, ve
kterém jsou vyjádřeny priority
spolupráce a podpory v řadě
oblastí, a to samozřejmě i ve
formě finanční účasti, kterou
f i r m a m ě s t u k a ž d o ro č n ě
poskytuje. Memorandum bylo v
uplynulém roce prodlouženo na
další roky. Prezentovat tedy, že
rozpad koalice znamenal stop
pro plánování strategie města,
je přinejmenším zavádějící a
skutečnost, že „…příprava nové
strategie byla tehdy velmi
daleko…” je pouze fantazií
autora.

Na závěr chci podotknout, že
vznik Iniciativy pro rozvoj města
by mohl být vítaným počinem,
jako každá snaha, která chce
město posunout k vyšší kvalitě
života. Bylo by však dobré,
kdyby tato iniciativa sloužila
skutečně k rozvoji Štětí a jeho
regionu, nikoli k politické
propagaci některých
komunálních politiků
a vymezování se k stranickým
subjektům. Pak totiž takové
články spíše připomínají
předvolební rétoriku, která
však, dle mého názoru, na
stránky Zpravodaje nepatří.

Mgr. Tomáš Ryšánek
Doplňující informace podle
zákona 46/2000 Sbírky

ŠKOLSTVÍ

5

Do lavic by mělo usednout 112 prvňáků
Během dubna proběhl na
štětských základních
školách elektronický zápis
do prvních tříd. Do lavic by
mělo v září usednout 112
prvňáčků.
Protikovidová opatření již
druhým rokem neumožnila
tradiční zápis s osobní návštěvou
školy. Rodiče a budoucí prvňáčci
si tak museli „vystačit” s online
formou.
ZŠ T. G. Masaryka
Základní škola T. G. Masaryka
otevírá tradičně pouze jednu
první třídu. Ne jinak tomu bude i
v následujícím školním roce. Do
lavic by mělo usednout 24
prvňáčků, které povede třídní
učitelka Lenka Cílková.
„Pokud nám vládní opatření
dovolí, rádi bychom v červnu
uspořádali schůzku rodičů
budoucích prvňáčků. Tam
bychom i sdělili potřebné
informace k nadcházejícímu
školnímu roku. Pokud nebude
možné osobní schůzku
uspořádat, budeme rodiče
informovat přes email a na
našich webových stránkách,”
uvedla ředitelka školy Gabriela
Hrušková.

ZŠ Školní
Základní škola Školní otevře dvě
první třídy. Do každé by mělo
nastoupit 25 nových žáků. Ty
budou vyučovat třídní učitelky
E va Ze m a n o v á a A l e n a
Wünschová Kratochvílová. Děti
budou kromě jiného moci využít i
nových učeben a nové družiny.
„Také bychom se chtěli ještě
během letošního školního roku
sejít s rodiči nových žáků. Určitě
je s informacemi obešleme,” řekl
ředitel školy Alexandr Petrišče.
ZŠ Ostrovní
Na Základní škole Ostrovní
budou ve školním roce 2021 –
2022 dvě první třídy, plus žáci v
třídě přípravkové.
Prvňáčky a přípravku povedou
třídní učitelky Kateřina
Braunová, Pavlína Holešovská a
Marie Klementová.
I na nejmladší štětské škole by
chtěli uskutečnit setkání s rodiči.
„Rodiče od nás budou informace
dostávat určitě přes email,
aktuality budeme sdělovat i na
našich webových stránkách,”
dodal Jiří Šlégl.
Pavel Hoznédl
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Výstava ZUŠ Štětí
ZŠ T. G. Masaryka má
představila Duchy lesa titul Ekoškoly
V dubnu proběhl na ZŠ T.
G. Masaryka audit, jehož
cílem bylo vyhodnotit
jednotlivé kroky školy
a naplnění kritérií pro
získání mezinárodního titulu
Ekoškola.

ZUŠ Štětí připravila v rámci oslav Dne Země land artovou výstavu
s názvem Duchové lesa. Masky na kmenech stromů byly k vidění ve
Stračí v lese v sobotu 8. 5. 2021. Foto: ZUŠ Štětí.

Ekoškoly v ČR mají možnost
získat tři stupně mezinárodního
ocenění. Jedná se ocenění za
projití Bronzové cesty, Stříbrné
cesty a ocenění nejvyšší za projití
Zelené cesty = získání Zelené
vlajky.
Hodnotící komise na základě
auditu rozhodla o udělení titulu
Ekoškola a získání nejvyššího
ocenění Zelená cesta. Tímto
získala ZŠ T. G. Masaryka
oprávnění po dobu 3 let používat
logo, vlajku a mezinárodní titul
Ekoškola.
Program Ekoškola je určen
mateřským, základním
a středním školám. Díky němu
získavájí motivované

a odpovědné žáky, spolupracující
uči tele, zapojené rodiče
i finanční úspory. Ekoškoly snižují
svůj dopad na životní prostředí
a také zpříjemňují své prostředí
pro žáky i zaměstnance školy.
Program Ekoškola přináší
jedinečnou možnost, jak
umožnit žákům ve škole řešit
skutečné problémy a prožít
radost z výsledků své práce.
Životní prostředí se stává něčím,
co se jich týká a co mohou sami
ovlivňovat.
Do programu zlepšování
životního prostředí a povědomí
o udržitelném rozvoji se ZŠ T. G.
Masaryka snaží zapojovat co
nejvíce žáků, učitelů, rodičů i širší
veřejnosti. Ekoškola ukazuje,
které počínání je zodpovědné
a šetrnější k životnímu prostředí.
Zaměřila se na téma odpady
a klima školy. (gh, hoz)
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Den Země i soutěž Rozkvetlé město
Začátek května patřil oslavě
Země a Férové snídani. Na
letní dny je v plánu soutěž
s Rozkvetlým městem. Akce,
které připravilo Zdravé
město Štětí a místní Agenda
21.
Den Země a Férová snídaně
Tradiční Den Země a Férová
snídaně proběhla kvůli
koronavirovým opatřením
v sobotu 8. 5. 2021 v trochu
jiném kabátě. Na účastníky
čekala soutěž o drobné ceny a na
jejímž konci mohli i „férově”
posnídat v přírodě. Zhruba
padesátka soutěžících si
putováním připomněla důležitost
ochrany životního prostředí
a kladného vztahu k přírodě
i lidem kolem nás. Do kampaně
se zapojily ZUŠ Štětí, Městská
knihovna, DDM Štětí, spolky
a oddíly - Hasiči, Tuláci, ČČK,
Pionýrská skupina a Skauti.
Putování začalo na Husově
náměstí a končilo ve Stračí na
lesním hřišti. Připravena byla
ř a d a z a s tave n í s ú ko ly.
Jednotlivá zastavení obsahovala
zajímavou a naučnou informaci
a soutěžní otázku se třemi
odpověďmi – jednou správnou.
Trasa byla zakončena na lesním

hřišti ve Stračí drobnou
odměnou. Soutěžící pak mohli
pokračovat Férovou snídaní.
Rozkvetlé město Štětí
Cílem soutěže je podpořit zájem
veřejnosti na zkrášlování města
a motivovat občany k tvorbě
a ochraně životního prostředí.
Předmětem soutěže je květinová
výzdoba oken, balkónů,
předzahrádek či okolí domů,
která potěší kolemjdoucí občany
a vytvoří dojem kvetoucího
města. Soutěžní kategorie:
Rozkvetlé okno/balkón
v obytných domech. Rozkvetlé
okno/balkón v rodinných
domech. Květinová výzdoba
předzahrádek bytových
a panelových domů. Květinová
výzdoba předzahrádek
rodinných domů. Soutěžit
mohou občané Štětí a místních
částí. Do soutěže je možné
přihlásit jakékoliv okno bytového
nebo rodinného domu, balkón,
předzahrádku nebo okolí domu v
katastrálním území města, které
jsou viditelné z veřejně přístupné
komunikace nebo jiného
veřejného prostranství. Více
informací naleznete na
www.steti.cz v sekci Zdravé
město. (hoz)

Den Země oslavilo Zdravé města a Ma21 soutěží. Foto: J. Lebdušková

Technický klub pořádal soutěž s roboty
Technický klub ve Štětí
funguje i přes koronavirová
opatření. V květnu se jeho
aktivity zaměřily na
bezkontaktní hru S mapou
za roboty i na návštěvy
štětských Mateřských škol.
S mapou za roboty
Technický klub Štětí uspořádal
speciální bezkontaktní hru „S
mapou za roboty”, která se
konala od 17. do 28. 5. 2021. Ve
zmíněném termínu si děti
zdarma vyzvedly v Infocentru v
Obchodní ulici balíček, který
připravili pedagogové
Technického klubu. Našli v něm
mapu, malý dáreček v podobě
placky s robotem, sladkost a vše
potřebné k splnění úkolů. Podle
přiložené mapy se pak vydaly na
průzkum štětských míst, kde
našly úkoly a otázky z oboru
robotiky, polytechniky a logiky.
Stanovišť bylo celkem pět
a všechny se nacházely v okolí

centra města. Herní karty, které
na konci děti odevzdaly zpět do
i n fo c e n t ra s e s p r á v n ý m i
odpověďmi, se zařadily do
losování o věcné ceny.
Technický klub navštěvuje
Mateřské školy
Technický klub ve Štětí si dal za
úkol vést místní děti
k technickému vzdělání
zábavnou formou. Se svým
programem tedy v měsíci
květnu navštívil MŠ Klubíčko,
MŠ Poupě a MŠ Beruška. Ve
vybraných mateřských školách
vedl program zaměřený na tři
obory, kterým se věnuje, a to
robotiku, polytechniku a logiku.
Děti měly tak možnost vytvořit
si vlastní puzzle, vyzkoušet si
práci modeláře figurek, naučit
se něco málo z geometrie nebo
si postavit vlak i s kolejemi,
který poté ovládaly pomocí
aplikace v mobilu.
Technický klub by ve výuce

zábavnou formou rád
pokračovat i na štětských
školách základních a středních.
Akce je součástí projektu
Po d p o ra p o l y t e c h n i c k é h o
vzdělávání a gramotností v ÚK,

který je spolufinancován
Evropskou unií.
Lucie Folbergerová,
vedoucí Technického klubu
DALŠÍ INFO W W W

Do akce se vydali i žáci ZŠ T. G. Masaryka. Foto: ZŠ TGM.
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Černá skládka nebo autovrak? Zmapujte je!
Víte o černé skládce,
autovraku, vandalismu,
chybějící dopravní značce
nebo jiném problému města
Štětí? Můžete pomoci k jeho
řešení. Jak? Třeba díky
mobilní aplikace Zmapujto.
Podnět od občana se přes
aplikaci dostane přímo
k odpovědné osobě na
Městském úřadu ve Štětí!
Aplikace Zmapujto, vznikla
původně pouze pro elektronické
nahlašování černých skládek.
V současnosti je to projekt pro
zasílání nejrůznějších
občanských podnětů veřejné
správě ve spojení s další aplikací
Mobilní rozhlas. Občané se tak
mohou díky svému chytrému
telefonu podílet na fungování
a řešení problémů svého města.
Ve Štětí funguje tento systém od

roku 2016 a využíván je zatím
minimálně. Za loňský rok přibyla
čtyři hlášení.
„Budeme rádi, když se aplikace
Mobilní rozhlas a s ní i aplikace
Zmapujto dostanou více mezi
občany Štětí. Mohou nám tak
atkivně pomoci s řešením
problémů ve městě,” uvedl
pracovník komunikace Pavel
Hoznédl.
Kromě černých skládek se může
pomocí aplikace nahlásit
prakticky jakýkoliv problém ve
městě – vandalismus, chybějící
odpadkový koš, autovrak a řada
dalších.
Jak správně postupovat? Je to
snadné. Stačí si na mobilní
telefon stáhnout aplikaci Mobilní
rozhlas. Vytvořit si vlastní účet,
na který se může uživatel
přihlásit. Na základní obrazovce
ve spodní části pak nalezne

ikonu fotoaparátu. Po jejím
otevření už může dále
„fungovat“ v avizované aplikaci
Zmapujto.
V ní je nutné podnět vyfotit,
přidat popis a určit místo nálezu.
Vy t v o ř e n á z p r á va p ř i j d e
koordinátorům, kteří podnět
skrze aplikaci předají osobě
pověřené jeho vyřešením.
„Díky změnám v samotné
aplikaci bychom chtěli celý
proces ohlašování, ale i řešení,
urychlit. Některé podněty máme
stále v řešení a víme, že si
zaslouží rychlejší vyřešení.
Zároveň tedy tímto děkujeme
občanům, kteří již aplikaci
k nahlášení některého
z problémů využili,” přidal
pracovník komunikace Pavel
Hoznédl. Aktuálně bezplatných
služeb Mobilního rozhlasu
využívá zhruba deset procent

obyvatel Štětí. Jedná se
o zasílání informačních
textových mobilních zpráv
(SMS) a zpráv v aplikaci
Mobilního rozhlasu. Ty se týkají
informací o fungování ve městě
- kultura, zdravotní a sociální
služby, doprava a řada dalších.
„V y u ž í v á n í i n f o z p r á v
z mobilního rozhlasu i mobilní
aplikace je zcela bezplatné.
Zapotřebí je pouze registrace,
která může proběhnout přes
w e b o v o u s t r á n k u
www.mobilnirozhlas.cz nebo
s ní pomohou pracovnice
Informačního centra ve Štětí.
Tam se mohou občané i poradit,
jak pracovat s oběma
aplikacemi,” dodal pracovník
komunikace Pavel Hozédl.
(red)
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Jiří Krátký zažil FEDO jako muzikant
Patří nejspíše k nejstarším
hudebníkům, kteří zažili
počátky dechové hudby ve
Štětí spojené i se vznikem
Národního festivalu
dechových orchestrů FEDO.
Jiří Krátký na festivalech
působil jako aktivní
muzikant, později ho
zaznamenával přes objektiv
fotoaparátu jako jeden
z „dvorních” festivalových
fotografů. „Fotku si sem tam
ještě udělám. Ale hudebník
už nejsem. To je dávná
minulost,” říká energický
sedmaosmdesátiletý Jiří
Krátký.
Váš příběh začneme
s dovolením u hudby. Jak
jste se k ní dostal?
Vystudoval jsem hudební
vojenskou školu na Slovensku.
Nepocházím z nikterak bohaté
rodiny. Na vojenské škole jsem
měl jistotu, že v šestnácti letech
d o s t a n u s t rav u , o š a c e n í
a hudební nástroj ke studiu.
Vojenských hudebních škol
tehdy moc nebylo, že?
Přijímací zkoušky jsme dělali
v Praze. Pak byla škola
přemístěna na Slovensko, kde
jsme studovali. Dále se pak
přesouvala do Liberce a skončila
v Roudnici nad Labem na
zámku. Kde před lety i zanikla.
V Roudnici jsem ještě potkával
i svoje kantory ze Slovenska.
Čekala vás tedy kariéra
vojenského hudebníka?
Po nástupu ministra obrany
Čepičky byly velké změny. Každé
velké město mělo svůj velký
vojenský orchestr. Orchestry
musely umět zahrát vojenskou
pochodovou hudbu, tak
i klasiku. Každý absolvent školy
a hudebník v orchestru musel
umět na dva nástroje. Ale
s vojenským životem se pojilo
i časté stěhování.
Jak jste se tedy dostal až do
Štětí?
Do Štětí jsem přišel
v osmapadesátém roce.
Společně s Jardou Bílým, který
tu později zakládal festival
FEDO. S Jardou jsme se poznali
právě na té hudební škole. Do
Štětí jsme přišli, protože tu byla
práce a byty. Ukončili jsme
osmiletou vojenskou službu
u hudby v Kolíně a šli sem. Já
tedy sloužil i v Čáslavi a v
Benešově. Jarda Bílý byl skoro
místní, pocházel z Libkovic pod

Řípem.
S muzicírováním jste tedy
pokračovali i zde?
Ano. Byli tu další výborní
muzikanti. Láďa Hakl tu měl
kapelu, která hrála swing
a dixieland - pět saxofonů. Hrál
v ní i pan Dobiáš, který měl
stejnou hudební školu, akorát
byl o dva roky starší. Vlastně ten
den, co jsem zde nastoupil do
práce, za mnou kluci přišli, jestli
bych nechtěl hrát s nimi.
Byl jste tak i u prvních
ročníků festivalů FEDO. Co
se vám u nich vybaví?
Určitě pan profesor Praveček.
Na škole měl hodnost kapitána

komponovat a aranžovat pro
orchestr. Později pak skládal
hudbu na zdejší témata. A pak
po pravdě, mám to už tak nějak
pospojované. Nemohu říct
přesně datum kdy a jak se vše
rozjelo. Najednou festival
fungoval. Pro mě nejdříve jako
hudebníka, později jako diváka
a fotografa.
Vzpomenete si, jak
reagovali lidé ve Štětí?
Někdy to nebylo ani
o muzikálnosti, ale spíš
o zvědavosti. Vše, co je nové, je
zajímavé. Každý se přišel
podívat. Přitažlivé bylo i to, že na
festivalu vystupovali zahraniční

z práce s mozoly na ruce... Ale
záleželo na tom, kdo na který
nástroj hrál. Ve štětské kapele s
námi hrál například již
zmiňovanyý Jirka Dobiáš, což
bylo eso na bicí nástroje už ve
škole. A když takový muzikant
přijde do běžné kapely,
pozvedne ji.
Neříkal jste si někdy, že
nebudete hrát se „šumaři”?
Právě naopak. Chtěl jsem tu žít,
musel jsem s těmi kluky souznít.
Setkal jsem se tu třeba s dobrým
klarinetistou Láďou Haklem, to
byl mistr truhlář. Výborný
trumpetista Ludva Kozák nebo
Láďa Kučera, to byl výborný

FEDO1986 FOTO: J. KRÁTKÝ

a s námi měl orchestrální
zkoušky. On byl muzikantské
eso! Pak jsem na festivalech
pravidelně potkával své kantory,
spolužáky a kamarády, kteří šli
stejnou nebo podobnou cestou
jako já.
To musela být milá setkání?
Někteří se ptali: Co tu děláš? Tak
jsem ukázal na fabriku a říkal:
Jezdím jeřábem. Potkávali jsme
se i v Roudnici po přesunu školy.
Vzpomínám si, jak mě tam
potkal můj učitel, kapitán,
kterému jsme na škole říkali
Venca Kilo, kvůli jeho robustní
postavě. Když jsem mu líčil, kde
pracuji, zeptal se jen: Krátký
a co Mozart a Beethoven?
Co se vám osobně vybaví při
spojení FEDO a Jaroslav
Bílý?
Začátky festivalu nebyly slavné
(smích). Všechno bylo v malém
měřítku. Jarda se učil

orchestry. Tehdy měli jiný styl,
jiné oblečení, jinou hudbu.
I když hrály stejnou skladbu,
zahrály ji jinak, než české
orchestry.
Co vy jste měl rád na
festivalu?
Efektní pro lidi je průvod
městem. Což pro mne nebylo nic
nového. Já jsem jako voják
musel hrát v zimě v létě. Nikdo
se nás neptal, jaké je počasí.
To pro vás musel být průvod
městem zábava?
Nic náročného to nebylo
(smích).
Dal se tehdy porovnat
vojenský se štětským
orchestrem?
Porovnávat to nešlo.
Pochopitelně to bylo rozdílné. V
armádním souboru hráli
muzikanti, kteří nic jiného celý
den nedělali. Když pak přijde na
večerní zkoušku kluk rovnou

hudebník, především pianista.
Znal spoustu písní i na
harmoniku, a když se to někdy
rozproudilo, vzal harmoniku
a šel mezi lidi. My jsme na sebe
nehleděli, kdo je kdo.
Váš kolega a přítel Jaroslav
Bílý byl průkopníkem
a přinesl řadu novinek.
Třeba mažoretky.
Ty začaly později. Dá se říci, že
byly chloubou orchestru. Když
šlape harmonicky a technicky
kapela, vypadá to
s mažoretkami zkrátka hezky.
On byl Jarda hodně aktivní. Měl
to vrozené.
Pak odešel ze Štětí do Zlína..
Když tehdy šéfoval kapele ve
Štětí, tak po jednom ze zápasů
hokejové reprezentace slavil
celkem dost vítězství nad Rusy.
A začal mít kvůli tomu problémy.
Pak následoval odchod do Zlína.
Potkávali jste se i potom?

ROZHOVOR
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i fotograf. Nejlépe se fotili Francouzi
Naposledy jsem ho viděl v roce
2010 na festivalu. Oddirigoval si
svou skladbu, pozdravili jsme
se. A několik týdnů na to zemřel.
Z té naší kapely jsem ve Štětí
zbyl už jen já.
Museli jste spolu projet
řadu dalších festivalů?
Ani ne. Největší monstrum byl
vždy Kmochův Kolín. To je
úžasná organizace. Osm tisíc
muzikantů. To se s naším
festivalem nedalo srovnat.
Chodíte ve Štětí na FEDO?
Podívat se. Kdybych náhodou
někoho potkal. A sem tam si
i něco cvaknu do foťáku. Dneska
už je vše digitální, když se mi
fotka nelíbí, smažu ji. Víte, už to
pro mě ale není tak napínavé.
Nemohu do toho zasáhnout.
Mění se festival?
Mění. Vše jde pochopitelně
s dobou. Vše, co se mění,
ovlivňuje muzikanty i samotné
skladby. Dříve se zhudebňovaly
básně, dnes když slyším text, jak
se chlapi poperou nožem
a sekerou... Vstávají mi pak
vlasy hrůzou.
Říkal jste, že už pro vás není
d ěn í n a f estivalu tak
napínavé. Co bylo tedy
napínavější – hrát jako
muzikant, nebo později
fotografovat?
Když člověk fotí, musí být trochu
drzý. A já nemám úplně v
povaze mít ostré a široké lokty.
Fotil jsem samozřejmě rád, ale
někdy s pocitem, co si druzí o
mně asi myslí.
Fotil jste i jako aktivní
muzikant?
To ne! Fotit jsem začal, až když
jsem skončil s hraním. Měl jsem
zdravotní problémy. Musel jsem
s hraním skončit dříve, než
ostatní. Nejdéle ze štětských
muzikantů hrál Pepa Kroužecký.
Dostáváme se tedy k vaší
druhé roli fotografa. Jak k ní
došlo?
Fotil jsem už od mladých let. Ve
Štětí existoval fotokroužek,
který podporovala papírna.
Chodili k nám lektoři, kteří nám
dávali přednášky, měli jsme v
Klubu temnou komoru, aktivně
jsme se scházeli. Měli jsme
velkou podporu ve vybavení od
papírny.
Jak probíhal celý ten proces
fotografování a distribuce
fotek na festivalu?
Každý fotograf dostal jednu
kapelu a o tu se staral. Celé dva
dny jsem chodil s ní. Když

FRANCOUZSKÝ ORCHESTR Z CHENOVE 1974 FOTO: J. KRÁTKÝ

festival skončil, já skončil v noci
v koupelně u zvětšováku.
Nadělal jsem fotky a kapele
jsme je dávali jako upomínku.
Kdo se vám fotil nejlépe?
Nejvíce se mi líbili Francouzi, ti
byli efektní. Každá kapela měla
svůj národnostní efekt. Třeba
Rakušané, ti zase měli takové
úbory – černé kabáty s bílými

Jiří Krátký
Vystudovaný hudebník
a později fotograf Jiří Krátký
byl u začátků dechové hudby
a festivalu FEDO ve Štětí.
Působil ve štětském orchestru
i dalších hudebních tělesech.
V dalších letech působil na
festivalu jako fotograf.

podkolenkami a soudky s
likérem, který rozlévali.
Pomohlo vám při focení, že
jste zkušený hudebník?
Já jsem moc s muzikanty
nekomunikoval. Možná u detailů
jsem věděl, který nástroj co
vyjadřuje. Nátisk na flétnu,
trubku, klarinet je pokaždé jiný.
Kterou část festivalu jste
měl rád jako fotograf?
Opět asi řeknu průvod. Každá
kapela měla v čele průvodu
svého vedoucího. Právě ti
Francouzi měli takového malého
chlapečka s francouzskou
vlajkou. Vybavuji si právě jeho
fotografii z průvodu, ze Školní
ulice.
Neměli jste někdy,
fotografové festivalu,
problémy s režimem? Přeci
jen jste fotili zahraniční
orchestry.
Nepamatuji si. Já se nikam
netlačil. Pro nás to bylo běžné.
Máte třeba některou z fotek
schovanou jako poklad,
výjimečný snímek?
Nemám. To bych byl asi hodně
domýšlivý, kdybych o některé
svojí fotce mluvil jako o pokladu
(smích). Šlo o dokumentární
snímky.
Teď už tedy fotíte pouze do

svého archivu?
Něco vyfotím, ale jen pro sebe.
Pak to smažu.
Kdybyste mohl předpovídat.
Bude dechová hudba ve
Štětí žít dál?
Proč by ne. Občas, když
procházím kolem Klubu
a orchestr má zkoušku, vidím, že
jsou v něm mladí lidé. Dirigent je
také mladý člověk. Zájem asi je.
Nejsou to všichni Štěťáci. Ale
tak to byli vždycky.
Pavel Hoznédl
FEDO: 24. - 26. 6. 2022
V souvislosti s vývojem
epidemické situace se Rada
města Štětí na svém zasedání
ze dne 21. 4. 2021 rozhodla
zrušit Národní festival
dechových orchestrů FEDO i
rockový festival FERODO,
které měly proběhnout již v
loňském roce. 50. ročník
festivalu FEDO je tak přesunut
na 24. – 26. června roku 2022.
Kulturní a informační zařízení
města Štětí nicméně připravují
Koncert Ústřední hudby
Armády České republiky se
zpěvačkou Dashou, pátek 25.
6. 2021 v 18.00 na Husově
náměstí.
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Ulicemi města Štětí: Dechovka
Dechová hudba má ve Štětí
b o h a t o u t r a d i c i .
P ra v d ě p o d o b n ě n e j s t a r š í
štětskou dechovou kapelu
založil v roce 1945 Josef
Reichelt. Ten uspořádal první
zahradní koncert ve prospěch
českých škol v létě tohoto roku v
restauraci „Na Slovance”. V
dalších letech se toto uskupení
účastnilo různých
společenských akcí a oslav. Na
J. Reichelta navázali další
kapelníci a dirigenti a vývoj
směřoval od tanečních zábav
spíše ke koncertní hudbě. Velký
vliv na rozvoj orchestru měli
dirigenti Jaroslav Bílý a Jiří
Lhotský. První z nich byl
kapelníkem v letech 1960 –
1977 a stál u zrodu úspěšného
projektu Štětský kulturní
podzim a následně od roku 1969
Festivalu dechových orchestrů.
Tato slavnost dechové hudby se
koná dodnes a je nejen
nejvýznamnější kulturní akcí ve
Štětí, ale má význam celostátní,
neboť patří k největším
událostem tohoto druhu. Za
vedení J. Bílého a J. Lhotského
se rozšiřovala členská základna

orchestru, hudebníci pocházejí
z několika okolních okresů,
a zvyšovala se jeho úroveň.
Účastnil se mnoha přehlídek
a soutěží a reprezentoval naše
město i v několika evropských
zemích. Současným dirigentem
Severočeské harmonie Štětí je
Karel Tesařík. Tolik stručný
nástin dějin štětské dechovky.
Nyní uvedu několik detailů z její
činnosti dle kroniky města.
V roce 1971 tvořilo Dechový
orchestr Spojeného závodního
klubu ROH ve Štětí 56
hudebníků, dirigent, umělecký
poradce a dva technici.
Účinkoval na mnoha akcích ve
městě i okolí a byl vybrán pro
účast na televizním přenosu
s názvem „U nás v kraji” v Ústí n.
L. Hrál také na předvolebních
a volebních mítincích v blízkých
městečkách a vsích. Zúčastnil
se i vystoupení dechových
orchestrů v Ostravě a Příbrami
a dostal se do Jugoslávie
a Rakouska. Roku 1977, kdy
bylo rozhodnuto konat FEDO
jen jednou za dva roky, se ve
Štětí uskutečnila krajská
přehlídka velkých dechových

Štětský orchestr ve francouzském Dijonu v roce 1973. foto: archiv KIZ.

orchestrů. Objevily se tu
dechovky z Ústí n. L., Roudnice,
Lovosic a Chomutova. V tomtéž
roce se orchestr předvedl na
koncertě při oslavě 60. výročí
VŘSR, kde zahrál skladby
českých a ruských autorů. V
červnu 1980 se Národního
festivalu dechových orchestrů
účastnilo 12 uskupení, včetně
zahraničních, s celkovým
počtem 780 hudebníků. Krátce
předtím se štětský orchestr

vrátil z mezinárodního festivalu
ve švýcarském Lausanne. Jak je
patrné ze zápisů štětské
kroniky, byl i tak nevinný obor
lidské činnosti, jako je dechová
hudba, v době komunistické
totality využíván k politické
propagandě. To však jistě
většině tehdejších diváků
nebránilo, aby si užili poslech
živé hudby.
M. Plaček

Výlety za historií: Texas
Osídlení krajiny na sever a
severovýchod od Štětí, dnes
lidově zvané Texas, bylo
odedávna české. Po úbytku
obyvatel v 17. století se kraj
zalidňoval německy mluvícími
osídlenci. Ti zde převažovali až
do odsunu po druhé světové
válce. Po Němcích zde zůstal
majetek, usedlosti a pozemky.
Toho chtěli využít někteří noví
příchozí, kteří tu však
nehospodařili. Celý kraj tím
velmi trpěl a následky jsou
někde vidět dodnes. Převážnou
část hospodářské činnosti
v době komunistického režimu
zajišťovala místní Jednotná
zemědělská družstva, později
sloučená do JZD Počeplice,
a také Státní statek Snědovice.
Po revoluci v roce 1989 byly
komunisty zabrané majetky
vraceny v restitucích a život se
v mnoha ohledech proměnil.
V oblasti Texasu se v minulosti
nacházela řada šlechtických
sídel, z nichž některá přetrvala
do současnosti. O zaniklých
tvrzích v Čakovicích, Radouni,
zchátralé tvrzi ve Chcebuzi
a zámku v Brocně jsem psal již

dříve. Nyní zmíním další. Vesnice
Křešov je poprvé zmiňována
roku 1318. Později je uváděn
Kuneš z Křešova, jemuž byl
statek s tvrzí roku 1412 odebrán
pro porušení zemských zákonů
a míru. Jde o první záznam
o zdejší tvrzi. Na počátku 16.
století připadlo celé zboží Vlkům
z Kvítkova. Za třicetileté války
tvrz beze stopy zanikla. O vsi
Snědovicích pochází první
zpráva z roku 1350, tvrz je však
výslovně zmiňována až roku
1392 jako majetek Petra ze
Snědovic. V držení tohoto rodu
zůstala ves až do počátku 16.
století, kdy ji získali Vlkové
z Kvítkova. Ti pak gotickou tvrz
přestavěli v renesančním slohu.
Roku 1677 koupil panství Jan
Baltazar Clary ze
Sperbersbachu. Ten roku 1694
obdržel hraběcí titul a byl od
roku 1681 do své smrti v roce
1712 hejtmanem Litoměřického
kraje. Místo zchátralé tvrze
nechal postavit ve Snědovicích
barokní zámek. Ten byl
doplňován po roce 1802 a znovu
po roce 1850 za dalších majitelů.
Dnes se v něm nachází ústav

Zámek ve Snědovicích. Foto: archiv KIZ.

sociální péče. Od roku 1394 se
v pramenech objevuje rod
vladyků ze Sukorad. Tvrz
v Sukoradech postavil však snad
až Adam Vlk z Kvítkova v letech
1578 – 1589. Statek střídal
majitele a tvrz byla za třicetileté
války zcela zničena. Nový
barokní zámek byl vystavěn ve
dvou etapách kolem roku 1700 a

v polovině 18. století. Roku 1849
získal panství profesor Karlovy
u n i v e r z i t y, p r á v n í k
a národohospodář Václav
Gustav Kopetz. Ten na zámku
trávil penzi, panství reformami
hospodářsky povznesl a měl na
svém sídle bohatou vědeckou
knihovnu.
M. Plaček
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Kino opět promítá! I s řadou novinek
Kino ve Štětí se po nucené
p a u z e z a v i n ě n é
koronavirovou pandemií
opět rozjíždí. První film
promítne 1. 6. 2021, na celý
měsíc je již nachystaný
program. I nadále musí
diváci respektovat nařízení
ministerstva zdravotnictví
a drobná omezení, která se
jich budou týkat.
Kapacita sálu štětského kina
může být obsazena nejvýše
z padesáti procent. Aktuálně je
tedy sál omezen pro 107
návštěvníků. Všichni diváci musí
být usazeni tak, aby mezi nimi
bylo alespoň jedno neobsazené
sedadlo (s výjimkou osob
z jedné domácnosti). Všichni
přítomní musí mít navíc po celou
dobu nasazený respirátor FFP2
( n e b o j e h o e k v i va l e n t ) .
V hledišti není možné
konzumovat jídlo ani nápoje.
Při příchodu musí diváci
prokázat obsluze kina na
vyžádání splnění jedné
z následujících podmínek:
Doložit negativní RT-PCR test
starý nejvýše 7 dní. Doložit

negativní POC (tzv. antigenní)
test starý nejvýše 72 hodin.
Doložit prodělání laboratorně
p o tv r ze n é h o o n e m o c n ě n í
covidem-19 v době ne delší než
180 dnů před dnem konání
akce. Doložit certifikát o podání
první nebo druhé dávky
očkování, ochranná lhůta začíná
tři týdny po první dávce. Děti 6 15 let doloží test ze školy nebo
čestné prohlášení zákonného
zástupce o bezinfekčnosti v den
akce (děti do 6 let vstup bez
dokladu).
Kino ve Štětí se může pochlubit
vylepšením komfortu pro
diváky, rekonstrukcí prošla
klimatizace. Návštěvníci ocení
novinku především v letních,
teplých měsících, kdy byla na
sále nevyhovující teplota
i kvalita vzduchu. „Původní
zařízení bylo již nefunkční,
minimálně padesát let staré
a neodpovídalo současným
standardům,” řekl vedoucí
štětského kina Martin Bartoš.
V létě bývala teplota v sále
i kolem třiceti stupňů. Nová
klimatizace bude nyní do sálu
přivádět ochlazený čerstvý

ILUSTRAČNÍ FOTO KIZ ŠTĚTÍ

vzduch. „Dle doporučení
realizátora by klimatizace měla
udržovat teplotu 22 stupňů, a
to i v případě, že bude plný sál,”
uvedl dále Martin Bartoš.
Součástí klimatizace je
i automatická regulace, která
teplotu reguluje podle počtu
diváků v kinosále.
Další novinkou je možnost
platby pomocí karty Gallery
Beta. „Snažíme se pro diváky
přinést další možnosti plateb,”
uvedl Martin Bartoš. Kromě
klasické hotovostní platby
a využití platební karty mohou

diváci využít i poukázky Sodexo
a Unišek. Vstupenky lze
nakoupit i online přes
w e b o v é s t r á n k y
http://www.kiz.steti.cz/.
„Na stránkách naleznou diváci
veškeré informace. Ať již
směrem k platbám, nebo
aktuálním omezením. Budeme
se těšit na návštěvu,” vzkázal
šéf štětského kina Martin
Bartoš. (hoz)
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Dům dětí a mládeže se opět rozjíždí
Dům dětí a mládeže se
pomalu rozjíždí po
nuceném uzavření
a kovidových opatřeních.
Aktuálně je otevřena
většina kroužků, funguje
i Mateřské centrum Žabka
a v plánu je hned několik
letních táborů.
Kroužky DDM Štětí
Díky postupnému rozvolňování
protiepidemických opatření
mohl DDM ve Štětí opět otevřít
většinu svých kroužků.
„Podmínky pro účast na
kroužcích se stále mění a my se
dle toho okamžitě
přizpůsobujeme. Tam, kde ještě
není povolena účast uvnitř,
jsme přesunuli kroužky do
vnějších prostor. Máme radost,
že se situace zlepšuje
a podmínky se rozvolňují a my
tak můžeme přivítat stále více
dětí,” uvedla k aktuální situaci
ředitelka DDM Drahomíra
Pištorová.
Tábory
Intenzivně také probíhají
přípravy letních pobytových
i příměstských táborů pro děti.
Těch je v plánu pět, včetně
příměstského. Pochopitelně i v
případě táborů musí v DDM
reagovat na aktuální vládní
a hygienická vyhlášení. Situace

se tak může během
následujících týdnů změnit!
Zážitkový tábor: Zážitkový tábor
je sportovně - přírodní
a zábavný tábor pro děti
každého věku. Děti čeká velká
řada výletů, her, zábavy,
koupání a mnoho dalšího.
Termín je od 3. do 10. 7. 2021 ve
Sloupu v Čechách. Tábor je pro
děti od 6 do 15 let, hlavním
vedoucím je Josef Abu Veselý
a cena tábora je 4 200 korun
Tábor Letem světem aneb cesta
kolem světa je v termínu od 17.
do 24. 7. 2021 pod vedením
hlavní vedoucí Hany Arazimové
v Kytlici již plně obsazen.
Další letní tábor s názvem
Robinsonův ostrov je
naplánován na termín od 24. do
31. 7. 2021 a bude se pod
vedením Radky Špačkové
odehrávat také v Kytlici. Tábor
bude pro děti od 6 do 15 let
a jeho cena je 4 200 korun.
Příměstský tábor bude probíhat
přímo v DDM Štětí pod vedením
vedoucí Kateřiny Landové od
16. do 20. 8. 2021. Tábor plný
her, zábavy a výletů je určen pro
děti od 6 do 15 let a jeho cena
1 800 korun.
MC Žabka
S omezeními se rozjelo
i Mateřské centrum Žabka při
DDM Štětí. Aktuálně do něj

Mateřské centrum Žabka funguje s omezeními. Foto: DDM Štětí.

může docházet do deseti
dospělých lidí bez testů
s povinnými respirátory.
„Důležitá informace je, že se
musí hlásit předem. Stačí
n a p s a t n a e m a i l
mczabka@post.cz a my
v
nejkratší možné době
odpovíme,” vysvětlila chod
mateřského centra Radka
Špačková.
Centrum navázalo na aktivity,
které probíhaly před kovidovým

uzavřením. Tedy pravidelné
výtvarné, hudební a pohybové
aktivity. Jednorázové akce na
podporu tradic, sportovní,
tvořivé aktivity pro maminky,
hlídání dětí a další.
Otevírací doba je v pondělí od 8
do 17 hodin, v úterý, středu
a čtvrtek od 8 do 17:30 a v pátek
od 8 do 12 hodin. Vždy s polední
pauzou mezi 12 a 13 hodinou.
(hoz) DALŠÍ INFO
WWW

Štětsko obarvily ulity se vzkazy od seniorů
Kdo měl v měsíci květnu
oči na šťopkách, mohl najít
v regionu Štětska barevnou
ulitu se vzkazem od seniorů
z Denního stacionáře.
Nálezce, který chtěl opětovat
seniorům radost a štěstí, také
napsal a vložil svůj vzkaz do
malované ulity a vhodil ji do
zahrady u Domu s chráněnými
byty nebo odevzdal ve sběrném
místě v bytovém textilu v ulici
Školní.
Vybrané ulity ze sběrného místa
dobrovolníci rozhazují do
zahrady u Domu s chráněnými
byty, a tím tak předávají offline
zprávy. Účelem této „pomoci
vložené do barev”, která navíc
vybízí ke zdravému pobytu
venku, je snížit pocit
osamělosti! Nájemníci Domu,
kteří většinou mají pohybová
omezení, jsou motivováni
k méně náročnému pohybu,

jelikož jsou prostřednictvím
vzkazů v kontaktu se
vzdálenějšími obyvateli
regionu.
„Při přípravě této akce nebyl
ohrožen nebo usmrcen žádný
šnek. Veliké poděkování za
nápad a mnoho úsilí patří
pracovnici Denního stacionáře
paní Gabriele Pilařové. Ulity
vyzdobili senioři z Domu
s chráněnými byty za pomoci
spolku Dobro-volně a finanční
podpory Nadace Tesco,” uvedla
koordinátorka projektu Věra
Andrtová.
Všechny ulity ještě nebyly
navráceny zpět, proto mějte své
oči na šťopkách a třeba i vy
budete mít štěstí a barevnou
ulitu naleznete! (va, hoz)
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Senioři barvili ulity, které se jim vracely se vzkazy. Foto: Dobro-volně.
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Sportovní kluby ve Štětí opět fungují
Po kovidové pauze se
pomalu rozjíždí i sportovní
kluby ve Štětí. Ožívají
venkovní i vnitřní
sportoviště, některé týmy si
zahrají i oficiální utkání.
Fotbal
Fotbalisté se pustili do tréninku
hned po uvolnění vládních
protikoronavirových restrikcí.
Mládežnické i dospělé celky
trénují na Městském stadionu,
mladí fotbalisté zvou do svých
řad.
Během června budou probíhat
náborové tréninky pro dívky
i chlapce. Přijít může v době
tréninků každý, kdo chce spojit
své sportování se štětským
fotbalovým klubem.
„Informace o čase tréninků
a kontakty na trenéry jsou
k nalezení na webu fotbalového
k l u b u ,” ř e k l z a t r e n é r y
mládežnických celků Josef
Horáček.
Dospělý celek, kterému stejně
jako ostatním týmům skončila
sezona předčasně, odehraje
během června několik
přípravných zápasů. V plánu jsou
utkání s dorostem Teplic, Bílinou

nebo Turnovem. Veškeré
informace jsou na webu klubu.
Florbal
Florbalový oddíl Igráčků kvůli
omezením nemohl trénovat ve
vnitřních prostorech,
přestěhoval se tak s tréninkem
na venkovní hřiště.
„Využíváme sportoviště ve
městě, především školní hřiště.
Budeme trénovat do konce
června převážně venku,” uvedl
šéf klubu Petr Kratochvíl.
Na letní měsíce už trenéři
a vedení klubu plánují tradiční
kempy. „Ty by se opět mohly
odehrávat v nedalekých Račicích
nebo Horních Počáplech,” dodal
předseda klubu. Florbalisté by se
rádi od nového školního roku
opět vrátili k tréninku
v tělocvičnách. „Jak bude
probíhat následující sezona,
budeme rodiče informovat na
webu nebo facebookových
s t r á n k á c h ,” p ř i d a l P e t r
Kratochvíl.
ASPV
Cvičení s Asociací sportu pro
všechny začalo v tělocvičnách
základních škol Školní

a Ostrovní fungovat 31. 5.
„Cvičíme dle platného
harmonogramu a rozpisu,”
uvedla předsedkyně oddílu
Libuše Votočková.
Na sobotu 12. 6. 2021 připravil
oddíl druhý ročník soutěže
Dokola-kolem. Soutěž proběhne
v areálu u štětského Yacht klubu.
Účast je pro děti od dvou let,
soutěžit mohou i rodiče.
„Důležité je si vzít s sebou kolo,
koloběžku nebo odrážedlo.
Začátek bude mezi 9 a 11
hodinou,” dodala Libuše
Votočková.
Jachting
Jachtaři se ve Štětí připravují
i nadále. „Závody zatím povolené
nejsou, soustředíme se tak plně
na přípravu,“ uvedl trenér
a hospodář klubu Martin Žižka.
Všichni pevně věří, že v červnu
by mohli odjet na první oficiální
podnik Českého poháru.
„Naši závodníci se připravují i na
zahraniční soustředění se
Sportovními centry mládeže,
tedy reprezentačními výběry.
Doufáme, že se náš sport co
nejdříve plně rozjede,” uzavřel
Martin Žižka.

Tenis
Trénovat začali na kurtech
i štětští tenisté. Tréninky začaly
jak mládeži, tak i dospělým.
Tenisté by měli dohrát i svoje
mistrovské soutěže.
Tenisové kurty jsou zároveň
otevřené i pro veřejnost. Na
webových stránkách je
k nalezení kontakt na správce
klubu, po domluvě je možné si
na čtyř antukových dvorcích
a jednom kurtu s umělou trávou
zahrát.
KVS
I Kluby vodních sportů se snaží
vrátit k původním počtům
tréninků a sportovců. „Nějaké
ztráty počítáme. Ale věříme, že
se vše brzo vrátí do normálního
tréninkového procesu,” uvedl
předseda Martin Janků.
Na sobotu 26. 6. chystá KVS
v areálu štětské Labe arény
Dětský den. „Chtěli bychom
představit naše oddíly vodních
sportů, atletiky a dalších.
Probíhat budou i soutěže,”
doplnil Martin Janků.
Pavel Hoznédl
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Knihovna ocenila výherce
vědomostní soutěže

Ve vědomostní soutěži Městské knihovny ve Štětí s názvem:
"NAPŘÍČ SPEKTREM", zvítězily a převzaly knižní odměny dámy
(zleva) Martina Škaroupková, Marcela Wolfová a Jana Valentová.
Foto: I. Roubíčková
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VZPOMÍNKY
Dne 27. 5. 2021 uplynulo 21
smutných let, co nás beze slůvka
rozloučení opustila naše drahá
maminka, babička, Marie Žoldáková.
S láskou a smutkem vzpomínají
dcery a syn s rodinami. Za tichou
vzpomínku děkujeme.

Dne 17. 6. uplyne 20 let, co nás
opustil pan Václav Kubeš. S láskou
a úctou vzpomíná manželka Lenka
a synové Václav, Radek a Tomáš
s rodinami.

INZERCE
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.
Včelařský obchod – vše pro včelaře. Prodej medu, medovin,
přírodní kosmetika z včelího produktu. Obchodní centrum – Štětí;
Tel. 724 911 795.
Pronajmu byt 1+1 ve Štětí. Tel. 721 186 898.
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