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Starosta města Štětí Tomáš Ryšánek a generální
ředitel Mondi Štětí Roman Senecký podepsali
v srpnu Darovací smlouvu. Více informací na str. 2.
Foto: P. Hoznédl.

STRAČÍ

ÚJEZD

VESELÍ

Foto: P. Linke

UVNITŘ ČÍSLA

V červenci proběhlo mimořádné
zastupitelstvo. Více na str. 2

Začaly práce na rekonstrukci
ulice Alšova.
Více na str. 3

Rozhovor s osobností: Irena
Štyrandová. Více na str. 10 - 11

Refresh Contest ve Štětí již počtrnácté.
Více na str. 12
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Darovací smlouva a nové projekty města
Několik důležitých jednání
proběhlo ve Štětí i během
prázdninových dnů.
Zastupitelstvo města se
sešlo na mimořádném
zasedání v polovině
července a odsouhlasilo IV.
Rozpočtové opatření, ke
kterému se váží důležité
investiční akce. Druhou
významnou akcí bylo
podepsání Darovací
smlouvy se společností
Mondi Štětí, která na chod
města darovala pro letošní
rok 4,2 milionu korun.
Mimořádné zasedání
Zastupitelstva města Štětí
Zastupitelé města Štětí na svém
mimořádném zasedání ve
čtvrtek 15. 7. 2021 schválili IV.
Rozpočtové opatření, které
zahrnovalo tři důležité body.
Prvním z nich byl Finanční dar
obcím zasaženým tornádem,
a to ve výši: obci Hrušky - 200
tisíc korun, obci Stebno - 100
tisíc korun.
Druhým bodem pak bylo
schválení financí na pořízení
studie a projektové
dokumentace k rekonstrukci
Nového náměstí ve Štětí, a to
v hodnotě 800 tisíc korun. „Tato
rekonstrukce významně změní
tvář centra města. Domnívám se
, že by měla být široce
diskutovaná s občany města.
Rádi bychom tak v září
zorganizovali veřejné jednání
k této investiční akci,” řekl
k pro je dná va né m u bo du
a související akci starosta Tomáš
Ryšánek.
Třetím bodem pak bylo
schválení financí na pořízení
projektové dokumentace na
rekonstrukci - modernizaci
vestibulu kina v hodnotě 400
tisíc korun. „Obě akce jsou
v začátcích. Není zatím
stanoveno jak budou akce
vyprojektované a jak by mohla
například nová kino kavárna
v přízemí budovy kina fungovat,”
přidal Tomáš Ryšánek.
Darovací smlouva – Mondi
Štětí
Starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek a generální ředitel
společnosti Mondi Štětí Roman
Senecký podepsali ve čtvrtek
12. 8. 2021 Darovací smlouvu –
Finanční podpora města Štětí na
rok 2021.
Celková částka finanční podpory

od společnosti Mondi Štětí činí
4,2 milionu korun a bude
rozdělena na pět konkrétních
projektů – Florbalové hřiště na
ZŠ T. G. Masaryka, Workoutové
hřiště
u věžových domů
v ulici Stračenská, Projekt:
Revitalizace intravilánové
zeleně, Skate park
s outdoorovým hřištěm a nákup
víceúčelového stroje pro Štětské
komunální služby.
„Velice si vážíme spolupráce
s významným partnerem, což
společnost Mondi Štětí je.
Smlouva vychází z Memoranda
o spolupráci, kterou jsme
podepsali v loňském roce,” uvedl
starosta města Tomáš Ryšánek.
Darovací smlouva by měla být
zahrnuta do rozpočtu města
Štětí na rok 2021 a to v rámci
rozpočtového opatření, které
budou projednávat zastupitelé
města na svém zářijovém
zasedání.
„Rádi bychom všechny akce
stihli ještě během letošního
roku. Pouze s rekonstrukcí
skateparku bych byl s termínem
opatrnější, tu během letošního
roku nestihneme,” přidal
k tématu Tomáš Ryšánek.
Dokončené investiční akce
Během prázdnin došlo k předání
investiční akce Rekonstrukce
labského nábřeží. Nový povrch
dostala komunikace vedoucí od
přístaviště k rybárně. Panely
nahradila asfaltová cesta. „Tuto
rekonstrukci jsme dlouho
slibovali především rybářům,
kteří mají na nábřeží rybářský
dům,” upřesnil Tomáš Ryšánek.

Nové náměstí by mohlo změnit svoji tvář. Foto: P. Hoznédl.

Vzniká projekt na modernizaci vestibulu kina. Foto: P. Hoznédl.

Pavel Hoznédl
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Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Štětí zve na zasedání,
které se koná ve čtvrtek
16. září 2021 v 17 hodin
ve velkém sále KS.
Vzniknout by mělo i nové workoutové hřiště. Foto: P. Hoznédl.
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Rekonstrukce v ulici Alšova byla zahájena
Investiční akce „Štětí –
Parkování v ulici Alšova za
objektem ROTO” za
necelých 10 milionů korun
začala. Během letních dnů
probíhaly především
zaměřovací a přípravné
práce. Hlavní část výstaby
bude probíhat v září
a v říjnu letošního roku.
V rámci projektu dojde
k rekonstrukci stávající
vozovky a chodníků spojená
s výstavbou nových
parkovacích stání
a propojovací komunikace. Ta
by měla propojit Alšovu ulici
s komunikací v ulici
U Stadionu.
Součástí stavby je 39 nových
kolmých parkovacích stání a 7
podélných stání. Vlivem
stavebních úprav
a propojovací komunikace po
zjednosměrnění (silnice bude
jednosměrná ve směru z ulice
U Tržnice k ulici U Stadionu)

ubudou tři stání. Celkový počet
přidaných stání by tak tedy
měl být 43.
„Cílem stavby je zvýšit
bezpečnost a parkovací
komfort při užívání prostoru
místních komunikací občany
města a zároveň zvýšit
estetickou hodnotu celého
prostoru komunikace,” uvedl
místostarosta města Vladimír
Frey. Novostavba chodníku se
nachází v předpokládaném
pohybu pěších, zejména dětí
nedaleké mateřské školy.
Stavba je na obou svých
koncích napojena na stávající
síť chodníků.
Během výstavby dojde i k
dalším investičním akcím.
Jedná se o přeložku kabelů
nízkého a vysokého napětí
společnosti ČEZ, rekonstrukci
stropní desky průběžného
kolektoru společnosti RATE
s.r.o., realizaci stanoviště
polopodzemních kontejnerů
a rekonstrukci stropní desky

Celkový pohled na stávající stav v ulici Alšova. Foto: P. Hoznédl.

šachty horkovodu. Další
vyvolanou investicí je veřejné
osvětlení. V rámci akce dojde
ke kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení v celé
ulici.
Jak tedy bude vypadat
napojení území na stávající
dopravní infrastrukturu?
Průjezd ulicí Alšova bude
jednosměrný ve směru od
Tržnice k ulici U Stadionu.
Výjezd z ulice Alšova bude
u restaurace Říp.
Architektonické řešení je
navrženo obvyklé v daném
místě – chodníky, parkovací
stání, propojovací komunikace
a vjezdy budou z betonové
dlažby, vozovka křižovatky
z asfaltobetonu. Upínací prvky
budou betonové.
Novostavba pro automobilové
stání by měla reagovat na
zvýšenou poptávku po
parkování v této lokalitě, kde
se nachází vysokopodlažní
zástavba a stávající parkovací

kapacity jsou již vyčerpány.
Nesporně to pomůže
obyvatelům bydlícím v ulici
Alšova, ale ulehčí se i okolním
ulicím, tedy Školní, U Stadionu
a Mánesova,” přiblížil pozitiva
nových parkovacích míst
Vladimír Frey.
S rekonstrukcí se budou pojit
i dopravní omezení v daném
úseku. O nich bude město
Štětí informovat na webových
stránkách a oficiálních
profilech na sociálních sítích.
Pokračováním rekonstrukce
v Alšově ulici by pak mělo být
vybudování nových
polopodzemních kontejnerů,
které nahradí současné
betonové popelnicové stání.
Tato část rekonstrukce by
měla proběhnout také na
podzim letošního roku.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Zde by mělo dojít k propojení s ulicí U Stadionu. Foto: P. Hoznédl.
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Kanalizace: terénní šetření ukončeno
S koncem srpna byla
završena hlavní část
terénního šetření, na jehož
základě se upřesňoval
způsob napojení
jednotlivých domů na
budovanou kanalizační
soustavu a také přesné
vedení trasy splaškové
kanalizační přípojky.
Úlohou projektantů nyní bude
všechna ta data nasbíraná
z terénu převést do počítače
a následně zpracovat ke
každému objektu samostatný
projekt. Po jeho odsouhlasení
vlastníkem nemovitosti se pak
celkový výkres všech
kanalizačních přípojek předloží
za každou vesnici ke schválení
stavebnímu úřadu.
Dá se shrnout, že o kanalizační
přípojku projevilo dosud zájem
98 % vlastníků rodinných
domů, rekreačních chalup nebo
i staveb sloužících k podnikání.
„Naprostá většina obyvatel
našich vesnic z Počeplic, Stračí,
Radouně, Chcebuze a Brocna
uvítala, že se konečně přešlo od

slov k činům, kdy se záměry
a plány slibované více než 30 let
konečně reálně uskuteční.
Pouze ve výjimečných
případech to někteří jednotlivci
nechtějí řešit a nechávají to na
rozhodnutí budoucím
vlastníkům,” shrnul poznatky
z terénního šetření koordinátor
tohoto projektu Miroslav Andrt.
Přestože je snaha napojit
většinu domů gravitačně, tedy
samospádem, jsou případy, kde
to terénně nevychází, a pak je
jediným řešením vybudování
domácí čerpací jímky, z níž se
odpadní vody průběžně
přečerpávají do kanalizace.
Někde je zase vedení
kanalizační přípojky příliš
dlouhé, a tak se musí přesně
propočítat, aby vše vyšlo
v požadovaném minimálním
spádu. Právě podle
předpokládané technické, a tím
i finanční náročnosti
jednotlivých přípojek chce
s a m o s p r á va M ě s t a Š t ě t í
odstupňovat i výši finančního
příspěvku na vybudování
k a n a l i z a č n í p ř í p o j k y p ro

jednotlivé vlastníky. Pro některé
majitele nemovitostí bylo
překvapením, že jsou v místech
lomu kanalizační přípojky nebo i
při určité délce požadovány tzv.
revizní šachty. Jejich nespornou
výhodou ale je, že kdykoliv do
budoucna umožňují snadné
pročištění v případě, že by se
kanalizační potrubí náhodou
ucpalo.
Z hlediska samotné výstavby
pak musí být vlastníci domů
trpěliví v tom, že celková
výstavba potrvá několik let,
a přestože u nich už bude
kanalizační řad položen a budou
mít přípojku připravenu, tak
k vlastnímu napojení bude moci
dojít, až bude celá soustava
vybudována a provozovatel
dostane souhlas se zkušebním
provozem. Nejnáročnější to
bude právě v obcích Radouň,
Chcebuz a Brocno, které se
budou propojovat do jedné
s o u s t a v y, k d y č i s t í r n a
odpadních vod bude v Radouni
vyústěná na potok Obrtku.
Dokud ale nebude hotová
Chcebuz a Brocno, tak se

čistírna spustit nemůže. Podle
závazných termínů přidělené
dotace musí být vše postaveno
do konce roku 2024.
„Když se vše podaří stihnout
a také vysoutěžit seriózní
stavební firmu, tak se
v perspektivě tří až čtyř let
dočká nové splaškové
kanalizace přibližně 500 domů
na Štětsku, což významně
přispěje ke zkvalitnění místního
životního prostředí. Na druhou
stranu ale čím dál více vyvstává
nový problém, který se týká
prakticky všech našich vesnic
i města samotného, a sice řešit
systémově dešťové vody – ať již
z pohledu lepšího hospodaření
se srážkovou vodou v obdobích
sucha, ale též jako prevenci
před rizikem lokálních záplav
z možných přívalových dešťů,”
dodává Miroslav Andrt i z pozice
zastupitele města. (hoz)
Kontakt na koordinátora:
Mgr. Ing. Miroslav Andrt –
mobil: 732 946 956, e-mail:
miroslav.andrt@steti.cz

Vedení města řešilo stav silnic v regionu
Na konci srpna absolvoval
místostarosta města Štětí
Vladimír Frey schůzku
s představiteli vedení
Ústeckého kraje. Témat
k jednání byla celá řada –
bezpečnost ve městě
i celém regionu, doprava
a další.
Doprava
Místostarosta na schůzce
představil nejpalčivější
problémy ohledně dopravy. To
jsou stavy vozovek, především
mezi místními částmi města
Štětí. Například úsek mezi
obcemi Čakovice a Radouň je
aktuálně v havarijním stavu.
„Tyto komunikace má na starost
Správa údržby silnic, která
spadá právě pod Ústecký kraj.
Proto jsem vedení kraje
konkrétně upozornil na
havarijní stav silnic v našich
vesničkách. Poukázal jsem ale
například i na kritický stav
mostku za železničním
přejezdem ve Stračí. Bylo mi
přislíbeno, že vedení kraje udělá
vše pro to, aby opravy těchto

Mostek u Stračí. Foto: archiv.

komunikací byly zařazeny do
rozpočtu kraje na příští rok,”
uvedl Vladimír Frey.
Zástupci města jednají i s
vedením samotné Správy
údržby silnic. „Hovořili jsme s
vedením SÚS. Nicméně jsme
stále neobdrželi plánovaný
harmonogram oprav. Stejně
jako jsme upozorňovali na stále

se opakující problémy s novým
kruhovým objezdem u sjezdu
z mostu, který má Správa také
ve své gesci,” informoval
místostarosta města.
Město Štětí podle slov
místostarosty investovalo
v letošním roce do oprav
„svých” komunikací a chodníků
pět milionů korun. „Jedná se
především o frézování
a pokládku nových povrchů
v jednotlivých úsecích. Mohu
připomenout novou vozovku
v Dohnalově ulici, v srpnu došlo
k opravě silnice v ulici Čs.
armády, u Mateřské školy Duha
nebo před budovou Střední
a Vyšší odborné školy v Kostelní
ulici. Některé dílčí opravy do
konce roku ještě přibudou,”
doplnil Vladimír Frey.
Další místa po městě monitoruje
Odbor stavební, životního
prostředí a dopravy. „Víme
o místech, která by si opravu
zasloužila. Například úsek ve
Stračenské ulici od Bezručových
sadů až ke křižovatce
s obchvatovou silnicí. Velký
problém je i komunikace kolem

věžových domů, kde je zároveň
i parkoviště. Tento úsek se bude
muset řešit komplexně,” řekl
dále místostarosta.
Bezpečnost ve městě
Na schůzce s krajským vedením
se probírala i otázka
bezpečnosti ve městě.
Náměstek hejtmana Jiří
Kulhánek představil systém takzvaného Prostupného bydlení,
který řeší i bezpečnostní otázku
ve městě Kadaň, kde je Jiří
Kulhánek starostou.
Otázku bezpečnosti
projednávalo vedení města
například i s vedením
s pole čnos ti Mondi Š tě tí.
„Podněty od vedení kraje
i vedení firmy Mondi jsme určitě
zaznamenali a budeme je dále
řešit na úrovni Rady města
a případně i Zastupitelstva
města. Zkušenosti z měst a obcí
v Ústeckém kraji by nám mohly
být výraznou inspirací,” dodal
Vladimír Frey. (hoz)
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Dům dětí a mládeže vyrážel na tábory
obnoven tábor pro rodiče a děti,
který je přizpůsoben dětem od 2
do 6 let. Pro děti byl přichystán
pohádkový program v krásné
přírodě u hradu Sloup.
Dále navazovaly 3 turnusy
pobytových táborů pro děti od 6
do 15 let. Kromě celotáborových
her si děti užily výlety, adrenalin,
koupání, oheň, diskotéky
a mnoho dalšího.

Dům dětí a mládeže ve Štětí
o prázdninách nezahálel. Pro
děti měl připraveno hned
několik letních táborů.
Tábor v Kytlicích
První běh letního tábora
v Kytlicích, pořádaný Domem dětí
a mládeže, začínal v sobotu 17. 7.
za deštivého počasí.
Celotáborová hra s názvem Cesta
kolem světa mohla začít.
Děti měly zastávky například
v Las Vegas, kde si zahrály
hazardní hry. V Egyptě si zahrály
na archeology a snažily se najít
vykopávky v lese. Nechyběla
soutěž o nejhezčí mumii a luštění
hieroglyfů. Den třetí patřil České
republice. Hra Máme rádi Česko
měla velký úspěch. Při návštěvě
Řecka si každý účastník letního
tábora zasoutěžil na sportovní
Olympiádě, která pokračovala
plaveckou štafetou i na bazénu
v České Lípě. Další zastavení bylo
v Japonsku, pojídání rýže
hůlkami. Celý tábor byl ukončen
na Havaji. Během celého týdne
nechyběly aktivity jako je

Tábor v Kytlicích nesl název cesta kolem světa. Foto: DDM

šipkovaná, návštěva lesního
divadla v Kytlicích, sběr borůvek,
přehazovaná, airbrush, zorbing,
diskotéky, pečení bramborů na
ohni a v neposlední řadě návštěva
Adrenalinového centra Jedlová,
kde si každý měl možnost zkusit
volný pád na houpačce.
„Děkujeme všem táborovým
vedoucím za přípravu a hladký
průběh tábora a v neposlední

řadě děkujeme sponzorům; firmě
Sozol, VMJ a Jonadrinks za
peněžní podporu. Drobnosti pro
děti věnovala firma Lukystav,
Monika Šílová, sladké odměny
nechyběly od rodičů našich
táborníků,” uvedla hlavní vedoucí
Jaroslava Arazimová.
Tábor ve Sloupu
Po delší době byl úspěšně

Příměstský tábor
Předposlední prázdninový týden
probíhal příměstský tábor, kdy
děti navštívily zábavní park
Mirakulum, muzeum her Cibien´s
corner a History park Ledčice.
Také si protáhly svaly při
sportovním dnu. Zakončení
proběhlo na městském koupališti
ve Štětí.
Na všechny tábory nás bezpečně
vozil pan Jiří Voleman a jeho
řidiči, za což jim patří dík.
Děkujeme také firmě Sozol za
poskytnutí sponzorského daru na
letní tábory.
Pracovníci DDM Štětí
DALŠÍ INFO W W W

Neckiáda v Počeplicích Pohádkové bytosti se
viděla i plovoucí kapli sešly u Radouně

Roztodivná plavidla byla k vidění na letošním ročníku Neckiády
v Počeplicích. Na Labi tak plula například kaplička, pustý ostrov
nebo „automobil” pobřežní hlídky. Akci připravoval tradičně spolek
Počeplice sobě. Foto: I. Kraková.

Do lesíka Rampuš nedaleko Radouně dorazily na konci srpna
pohádkové bytosti. Pohádkový les pro nejmenší i starší dítka
připravily Radouňské baby a bylo možné potkat čerty, vodníky
nebo Krakonoše. Foto: P. Hoznédl.
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8 KULTURA

Kulturní středisko města Štětí
Program na září 2021

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ

1. září Informační centrum
AIR SHOW
Výstava fotografií V. Mynaříka.
Vstup zdarma.
1. září Městská knihovna
OBRAZY ŠTĚTSKA
Výstava obrazů štětského
kronikáře a autora řady knih o
Štětí a okolí Ing. arch. Miloše
Bílka v 1. patře knihovny.
4. září Městský stadion
TŘÍGENERAČNÍ TURNAJ
DRUŽSTEV V PÉTANQUE
Přihláška na turnaj je k
vyzvednutí v Městské
knihovně. Začátek v 10.00.
Vstup zdarma.
11. září Husovo náměstí
TRADIČNÍ ŠTĚTSKÝ
JARMARK
Historická scéna:
10.00 – 18.00 dobový tábor,
ukázky řemesel, tvořivé dílny,
hry a další;
11.00 Sváťovo loutkové
dividlo,
12.00; 15.00 Kouzelník
13.00; 17.00 Kejklíři
14.00 Historická bitva templářů
Hlavní scéna:
10.00 Severočeská harmonie
Štětí a mažoretky Queens Štětí
11.30 Marcel Zmožek
15.00 Heidi Janků, Vynález
zkázy, S.A.P., Tonya Graves,
Vilém Čok & Bypass.
Občerstvení a prodejní stánky
s jarmarečním zbožím. Vstup
zdarma.
11. září Mírové náměstí
LUNAPARK RODINY
TŘÍŠKOVÝCH
Kolotoče, houpačky a další
atrakce lidové technické
zábavy.
13. září Městská knihovna
PÁR SLOV O LABI
Přijďte si poslechnout
vyprávění o řece Labi s
Miroslavem Plačkem v přízemí
Městské knihovny.
Začátek v 16.00. Vstup
zdarma.
15. září sál Kulturního
střediska

KURZY TANCE PRO
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Kurz tance a společenské
výchovy pro mládež - 1. lekce,
začátek v 18.00.
Kurz tance pro dospělé – 1.
lekce, začátek v 20.30.
16. - 22. září
EVROPSKÝ TÝDEN
MOBILITY – „CESTOVAT
ZDRAVĚ = CESTOVAT
UDRŽITELNĚ”
16. 9. Výlet s KČT TK Štětí Deštná, Rozprechtice a Dubá
17. 9.
Pohádkový les
18. 9. Běh na Špičák
22. 9. Veletrh volnočasových
aktivit a Evropský den bez aut
a Adrenalin Trial show
23. 9. Výlet s KČT TK Štětí Jílové, Sněžník, Děčín
22. září sál Kulturního
střediska
KURZY TANCE PRO
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Kurz tance a společenské
výchovy pro mládež - 2. lekce,
začátek v 18.00.
Kurz tance pro dospělé – 2.
lekce, začátek v 20.30.

Městská knihovna ocenila
úspěšné Lovce korálků

24. září Městská knihovna
NOC S ANDERSENEM
Akce pro čtenáře knihovny
navštěvující 1. stupeň ZŠ ve
Štětí. Přihlášky můžete
podávat v dětském oddělení
knihovny.
29. září sál Kulturního
střediska
KURZY TANCE PRO
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Kurz tance a společenské
výchovy pro mládež - 3. lekce,
začátek v 18.00.
Kurz tance pro dospělé – 3.
lekce, začátek v 20.30.
Připravujeme na měsíc říjen:
3. 10.Neposlušná kůzlátka – Sváťovo
loutkové dividlo – Kino Štětí
8., 15., 22. 10. XVI. Štětský varhanní
podzim – kostel sv. Šimona a Judy
26. 10.
Vzhůru dolů – J. Zindulka divadelní komedie, účinkují: D.
Homolová, M. Steinmasslová, A.
Krejčíková a J. Zindulka – Kino Štětí
změna programu vyhrazena

V dětském oddělení městské knihovny ve Štětí proběhl již třetí
ročník čtenářské soutěže pro žáky základních škol s názvem:
„Lovci korálků”. Děti sbíraly po dobu celého školního roku korálky
za přečtené soutěžní knihy. Vítězem 3. ročníku se stal Henryk
Berka ze ZŠ Ostrovní, který přečetl krásných 61 knih. Na druhém
místě se umístila Emma Berková ze stejné školy, která přečetla 53
knih. A třetí místo si zasloužil Matěj Rosypal ze ZŠ Školní se 43
přečtenými knihami. Gratulujeme vítězům a všem našim čtenářům
připomínáme, že 1. září začíná další ročník této oblíbené soutěže.
Přijďte do knihovny a staňte se i vy lovcem korálků. Budeme se na
vás v dětském oddělení knihovny těšit. Foto: I. Šťastná
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Ulicemi města Štětí: Kino
Odkdy bylo ve Štětí kino, není
známo. Z kroniky města však
víme, že v roce 1947 dostal
zdejší biograf nového správce
a přejmenoval se na kino
„Labe”. Hrálo se téměř denně,
neboť kapacita 160 míst
nepokryla velký zájem obyvatel.
Toho roku se uskutečnila
představení např. filmů „Bílá
nemoc“ nebo „Jan Roháč z
Dubé”, což byl první barevný
snímek české kinematografie.
Biograf se nacházel v
Doksanské pivnici v nynější
Krátké ulici. Tato budova byla
zbořena roku 1967 a dnes je tu
proluka mezi obchodním
domem a drogerií. Od roku
1948 se i ve Štětí začaly hojně
hrát sovětské a jiné propagační
filmy a promítání výchovných
filmů se každý měsíc účastnila
školní mládež. V polovině 60. let
se nabídka filmů proměnila a
odrazilo se to v návštěvnosti.
Tehdy se již promítalo v budově
na dnešním Novém náměstí
(pivnice Palermo). V době
opětovného utužení režimu po
sovětské okupaci se
„normalizoval” i program
štětského kina. Hrálo se sice
dvakrát denně a o víkendech i

častěji, ale podle kronikáře byla
roku 1971 návštěvnost
„nepravidelná, a zvláště na
filmech vážnějšího obsahu
slabá”. K roku 1977 se znovu
dozvídáme o hojné
návštěvnosti, která činila přes
50 tisíc diváků na 776 filmů.
Kino se tematicky zaměřilo na
oslavy komunistických svátků.
O preferencích diváků se však
dá usuzovat z toho, že z 53
představení, která byla
odřeknuta pro neúčast, byla
polovina provenience
Sovětského svazu. Po šesti
letech výstavby byla 1. srpna
1978 slavnostně otevřena
budova nového kina, která po
mnohých úpravách slouží
dodnes. Odpoledne proběhlo
představení pro politické a
kulturní činovníky a večer se pro
mnohé diváky ze Štětí a okolí
promítala typická normalizační
komedie „Jen ho nechte, ať se
bojí”. Téhož roku proběhlo ve
starém a novém kině 778
představení s účastí 75 tisíc lidí.
Při oslavě politických výročí
opět proběhla řada programů
pro školní mládež. V polovině
80. let představoval výnos ze
vstupného do kina značnou část

Budova Kina ve Štětí v ulici Čs. armády. Foto: archiv KIZ.

příjmů Městského národního
výboru, a tak byla snaha nalákat
co nejvíc diváků. Kromě
filmových projekcí se tu konaly
různé oslavy svátků a výročí,
koncerty a pásma pro děti. Dnes
již dávno nikdo nenařizuje

program kin „shora” a ve
štětském digitalizovaném kině
(včetně 3D formátu) je k
dispozici nabídka
nejpopulárnějších nových filmů
pro děti i dospělé.
M. Plaček

Výlety za historií: Roudnický zámek
Nejstarší částí zámku v Roudnici
n a d L a b e m j s o u
v severozápadním rohu
dochované zbytky románského
hradu z 2. poloviny 12. století.
Obdélníkový kamenný hrad
s věžicemi v rozích i po stranách
nechali postavit pražští
biskupové, kteří v Roudnici
sídlili. V dalších staletích byla
stavba upravována
a doplňována a v době Viléma
z Rožmberka, majitele panství
na konci 16. století, byly
vypracovány první plány
k přestavbě hradu na zámek.
K tomu však došlo až z popudu
Václava Eusebia z Lobkovic
v letech 1652-84 na základě
projektu italských architektů.
Zámek se stal největší raně
b a ro k n í s t av b o u u n á s .
Lobkovicové byli často vzdělaní
a uměnímilovní lidé, a tak se
Roudnice stala na dlouhou dobu
významným kulturním centrem.
Díky rodové spřízněnosti zdejší
archiv a sbírky pojaly fond
rožmberský, pernštejnský a fond
významného humanistického
učence Bohuslava

Hasištejnského z Lobkovic.
V Průvodci po severních
Č e c h á c h o d V á c l a va K .
Roudnického z roku 1901 se
dovídáme o stavu uměleckých
sbírek a knihovny následující
poznatky. Byly tu rodinné sbírky,
vzácné stolní nádobí, pečetidla,
zbrojnice nebo přírodniny.
Knihovna čítala 61 tisíc svazků,
včetně 600 rukopisů a 1200
prvotisků (knih vytištěných od
vynálezu knihtisku do roku
1500), a v samostatných síních
obsahovala: 1. cestopisy,
dějepisy a mapy 2. jazykozpyt,
s l o v n í k y, d ě j i n y u m ě n í
a literatury 3. latinské a řecké
spisovatele, krásnou literaturu 4.
dějepis a staré globy nebes
a zeměkoule 5. bohosloví 6.
přírodní vědy 7. rukopisy 8.
matematiku, astronomii,
obrázková díla a časopisy 9.
a 10. sál se tehdy upravoval 11.
hudební archiv o téměř pěti
tisících děl. V dalších sálech byly
sbírky starého nábytku, včetně
vykládaného slonovinou
a perletí, dále japonského
i čínského porcelánu a majolik.

Barokní zámek v Roudnici n. L. Foto: archiv autora.

Rozsáhlá obrazárna, obsahující
např. šlechtické portréty, ale
také významná díla českého
a evropského umění,
obsahovala 945 obrazů. Za
druhé světové války nacisté
veškerý majetek zabrali, a to i
proto, že jeho dědic dr. Max
Lobkovic byl členem Benešovy
exilové vlády v Londýně.
V zámku se usadila výcviková
škola SS. Po skončení války zde
bylo středisko pro odsouvané
německé obyvatelstvo. Řada

odvezených artefaktů se díky
pomoci spojenců vrátila.
Komunistický režim veškerý
šlechtický majetek znárodnil.
Pro Roudnici to znamenalo, že
umělecká díla byla rozvezena
jinam, nejcennější část knihovny
by l a u l o ž e n a v N á ro d n í
knihovně, ale velké množství
knih bylo prostě zničeno. Po
revoluci v roce 1989 se zbylý
majetek rodu vrátil.
M. Plaček
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Irena Štyrandová: Kdo jednou přičichne
Na štětské Střední a Vyšší
odborné škole jí prošla pod
rukama spousta budoucích
„papíráků”. Irena
Štyrandová na tento
materiál nedá dopustit,
stal se její celoživotní
vášní. V jedinečné Dílně
r u č n í h o p a p í r u
v Litoměřicích ho s
návštěvníky i vyrábí. „Kdo
jednou přičichne k papíru,
tak se ho nikdy nepustí,”
říká energicky a vášnivě.
Papír je váš osud. Jak
vlastně k tomu setkání
došlo?
On to nebyl vlastně papír, ale
můj manžel. Byli jsme
spolužáci na vysoké škole. Oba
jsme po škole začali pracovat v
Brně. Manžela pak přelanařili
do Štětí. A jedním z důvodů byl
i fotbal. Štětský klub chtěl
postoupit do divize. Tak jsme
se vlastně ocitli ve Štětí.
Takže až Štětí může za
setkání s papírem?
Papírna tehdy zaměstnávala
skoro všechny lidi ve městě. I já
jsem po mateřské dovolené
nastoupila. Dělal jsem ve
výstavbě. To už dnes asi
nikomu nic neřekne, oddělení
se jmenují úplně jinak. A když
se v roce 1983 přestěhovala
papírenská průmyslovka
z Hostinného do Štětí, začala
jsem učit. To už je hrozně
dávno (smích). Škola pak
měnila s lety svá jména, své
ředitele a pak i své zaměření. Já
jsem na ní učila 33 let.
Bylo jasné po příchodu
z Brna, že vás bude papír
provázet po zbytek života?
Přesně tak to bylo. Já jsem
tehdy neměla ánunk o papíru
a o jeho výrobě. Jak jsem ji
poznávala a jak jsem poznávala
lidi, kteří ho vyrábí, jejich
umění a námahu, tak jsem
postupně získala úctu k papíru.
Navíc jsem výrobu učila, takže
jsem ji chtěla do detailu
poznat. Manžel pracoval na
celulózce, učila jsem se tak
všechno – od čerpadel, vývěv
až k samotné technologii.
Tehdy byla spolupráce školy
a podniku SEPAP
intenzivnější?
Ano. Byli jsme součástí.
Studenti měli ve čtvrtém
ročníku jeden den v týdnu

provozní praxi. Byli jsme tam
jako doma. Tehdy měly
i papírny na škole své
stipendisty. I SEPAP ve Štětí
měl své. Proto si je řádně
„pěstoval”.
Papírenská průmyslovka

a ve spolupráci s Asociací
českého papírenského
průmyslu, vybudovat první
a jedinou expozici Příběh
papíru, která pojednává
o historii i současnosti papíru.
Ta sídlí tady ve věži v Dílně

Bylo to dáno vývojem. Tím, jak
p a p í r ny p ř e c h á z e l y p o d
zahraniční majitele
a management, měly jiné
nároky na vzdělávání. Šlo se
tedy cestou, která byla žádána,
což byla obalová technika,

byla v osmdesátých letech
určitě specifickou školou?
Byli jsme jediní v Čechách.
Druhá papírenská škola byla
v Ružomberoku na Slovensku.
Pak se dalo pokračovat na
Vysokou školu do Pardubic
nebo Bratislavy.
Bylo znát i u studentů, že
j s o u s i v ě d o m i
výjimečností této školy?
Ano, kdo byl průmyslovák, tak
n ě c o z n a m e n a l . I m y,
pedagogové, jsme byli hrdí.
Papír a jeho výroba byl, je
a bude uměním. A nikdy
nepomine. Takové řeči, že
budou jen elektronické knihy?
To není pravda. Papír se vyrábí
z obnovitelných surovin.. a už
bych byla zase u technologie.
Pryč od toho (smích).
Proč?
Protože já nastoupím, nazuji si
kantorské boty a už to jede.
Myslím, že máte velké
pedagogické úspěchy.
Výsledek mého pedagogického
působení je, že se mi podařilo
loni, po několika letech úsilí

ručního papíru.
K ní se určitě ještě
dostaneme. Já se vrátím,
s dovolením, ke
kantorským letům.
Potkáváte se se studenty?
Je to neuvěřitelné, ale studenti
přicházejí a potkáváme se.
I tady v Dílně. Já jsem strašně
šťastná, že jsem měla možnost
vepsat se do myslí a možná
snad i do srdcí a předat jim
lásku k papíru. Potkala jsem dva
tisíce studentů. To je velké číslo,
že? Byla to krásná práce. Měla
jsem i báječného ředitele. Jan
Langthaler byl člověk, který
rozuměl oboru, rozuměl
studentům a nakonec i nám,
kantorům. Dával nám velký
prostor. Myslím si, že i současný
ředitel Jiří Konvalinka škole
rozumí a má s ní dobré úmysly.
Mimochodem i on byl mým
studentem.
Škola v devadesátých
letech uhnula od vyloženě
papírenských oborů
k obalovým technologiím
a IT?

obalový grafický design a IT.
Ale mně technologie zůstala.
I designéři by měli vědět, jak
papír vzniká.
Chybí vám škola?
V podstatě ne. Do Dílny ručního
papíru přicházejí na exkurze
i školy. Máme zde tři vrstvy
činností. Ukazujeme řemeslo,
tvoříme s papírem, v muzeu
přednášíme o historii, školíme.
Zmínila jste muzeum.
Dlouhé roky se řeší, zda by
muzeum papíru nemělo
vzniknout i ve Štětí. Přeci
jen je Štětí víc
papírenským městem, než
Litoměřice.
Určitě by se tam hodilo.
Nicméně, já jsem se narodila
v Litoměřicích a pro mě byla
cesta sem jasná. S manželem
jsme se sem přestěhovali. Ten
neurologický bod byl pro mne
rok 2002 a velká povodeň,
která zatopila přízemí školy.
Celý rok se rekonstruovalo,
učila jsem v těch prostorách a
měla svou dílnu. Během roku
jsem zjistila, že bez řemesla

ROZHOVOR

11

k papíru, tak se ho už nikdy nepustí
nemohu být. Chybělo mi.
Hledala jsem náhradu, než
bude škola opravena. Našla
jsem tuhle věž, která byla
prázdná a na výrobu papíru se
hodila. Má tlusté zdi, je v ní
chlad a v létě tak papírovina

Slyším: „Ano, víme, vyrábí se
ze dřeva.” A to je vše. Přitom,
kdo viděl v chodu papírenský
stroj, ten na to monstrum nikdy
nezapomene.
Projela jste řadu zemí
Evropy a viděla v nich dílny

Diecézi litoměřickou jsme
vytvořili pamětní list sv.
Zdislavy.
Má papír budoucnost?
Bez papíru to nepůjde. To, co
mě zajímá, je paper-atr, tedy
umění papíru. To znamená, že
Dílna ručního papíru
Občanské sdružení (dnes
Zapsaný spolek) Dílna ručního
papíru bylo založeno v roce
2003 nadšenci, výtvarníky a
technology s cílem předat
celoživotní profesní i zájmové
zkušenosti s tradiční výrobou
ručního papíru. Sídlí v
starobylé věži hradebního
opevnění města Litoměřice.
Nabízí výstavní expozici Příběh papíru, která
seznamuje s historií
a současnou technologií
výroby papíru. Nabízí pracovní
místnost s ukázkami výrobků a
exkurzi do malé papírenské
manufaktury v přízemí
objektu.

Seriál: Rozhovory Osobnosti Štětska
Duben: Luboš Hudec – filmový
střihač
Květen: David Fiala – řezbář
Červen: Jiří Lhotský – dirigent

nekvasí.
Prostor jste za těch
osmnáct let hodně oživila.
Hradebních věží je v opevnění
města jedenáct. Dvě patří
městu, v jedné z nich sídlíme.
Prostor je vlastně středověký
mrakodrap. Máme dílnu,
kterou jsem „okoukala” na
mých cestách po Evropě.
V patře máme pracovní
místnost na workshopy
a nahoře se konaly koncerty,
výstavy. Nyní slouží i díky
grantům a sponzorům jako
muzeum papíru.
S návštěvností problémy
nemáte?
Lidí chodí hodně. Většinou
školy. Výklad můžeme zaměřit
na několik oblastí – historii,
technologii, ekologii, chemii.
Pak jednotlivé návštěvy. Často
slyším: „Já mám papír hrozně
rád a něco bych si chtěl zkusit.“
Pro ty tady máme i dílnu na
výrobu ručního papíru.
Překvapil vás někdo
z vašich návštěvníků?
Někdy je až s podivem, jak
málo se o výrobě papíru ví.

ručního papíru. Co vás
v zahraničí zaujalo?
Mám pocit, a myslím, že ne
sama, že si příliš nevážíme
toho, co máme, co umíme.
Česko bylo velmocí ve výrobě
papíru. V evropských zemích si
více váží kulturního dědictví a
patřičně je oceňují.
Je spočítáno, kolik druhů
papíru se nyní vyrábí?
Dnes se vyrábí zhruba dvě
stovky druhů papíru. Já měla
štěstí, že jsem se studenty
mohla navštívit i ty nejmenší
papírny třeba v Krkonoších
a vidět jejich výrobu. Víte, kdo
jednou přičichne k papíru, tak
se ho nikdy nepustí. Mezi
papíráky existuje taková
soudržnost. Oni na sebe byli
vždy pyšní, drželi spolu, nedali
na sebe dopustit.
Vaše výrobky z Dílny
ručního papíru jsou
unikátní. Máte s nimi
i speciální klientelu?
Dělali jsme pamětní listiny pro
významné osobnosti. Třeba
pro výtvarnici Adrienu
Šimotovou nebo pro zdejší

papír už dávno není jen tím
materiálem, na který se píše,
tiskne a kreslí. Už je sám o sobě
výtvarným artefaktem. V
Německu již proto mají i svůj
ismus – Papierismus.
Pavel Hoznédl

Červenec – Srpen: Michal
Nešvara – cestovatel
Září: Josef Pecinovský –
spisovatel
Říjen: Tomáš Hašler –
fotbalový trenér
Listopad: Tomáš Šabatka manažer
Prosinec: Petr Baťa Kundrát hudebník, malíř
Leden 2021: Eva Hudečková spisovatelka
Únor 2021: Václav Chalupaveslař, hoteliér
Březen 2021: Jakub Pokorný novinář

Irena Štyrandová
Od roku 1983 učitelka
odborných předmětů na Vyšší
odborné škole obalové techniky
a střední škole ve Štětí. Ručním
papírem se zabývá od 80. let a
od roku 1996 vystavuje obrazy,
artefakty a tapiserie z papíru
samostatně i na společných
výstavách v ČR i v zahraničí. V
roce 2003 založila v Litoměřicích
Dílnu ručního papíru, kterou
provozuje dodnes.

Duben 2021: Lubomír Kovařík
- prezident a předseda
představenstva Česká zbrojovka
Group
Květen 2021: Jan Enge vrchní sládek Prazdroje
Červen 2021: Jiří Krátký hudebník a fotograf
Červenec/srpen 2021: Martin
Doktor - olympijský vítěz
Září 2021: Irena Štyrandovápedagog
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Refresh contest počtrnácté ve Štětí
Tak jako každý rok už čtrnáct
let v kuse, tak i letos si ve
Štětí nedali pokoj a pustili se
do dalšího ročníku Refresh
Contestu.
Štětský struhadlo k válení se po
zemi kdovíjak neláká, ale kluci si
dali na přípravě záležet. Počasí
mohlo bejt lepší už jen v případě,
že by se lehce ochladilo a trochu
sprchlo. A jako bonus se chystalo
podium pro PRAGO UNION live
band a večerní nářez kapely
Sorry holka.
Kolem poledne už nebylo na co
čekat, pět jezdců kategorie do 16
let spustilo kolotoč triků na nově
natřených překážkách. Každej
rider měl v kvalifikaci dvě jízdy
(45 vteřin) a počítala se ta lepší.
Po nich přišly na řadu holky. Šly
naplno a zasloužej velkej
respekt.
Ve finále měl každý jednu jízdu
(45 vteřin + last trick) a následně
se jely pětiminutový
organizovaný jamy v heatech po
čtyřech jezdcích. Hned po
skončení finále přišel na řadu
dvacetiminutový Best Trick na
funboxu. K dispozici byl ještě side
cash, kterej se rozdával mezi
ridery za vrácený triky, který jim

většinou diktovali spíkři. Porota
nakonec vybrala jako nejlepší
trick kickflip crooked na hubbě od
Pepy Rybáře.
Ještě než stačili skejtři zdrhnout z
parku, tak se vyhrotil Death
Race. Hromadnej start, jasně
daná dráha a jen jeden vítěz, o
kterým nakonec muselo
rozhodnout video, který přiřklo
jasný vítězství Sajmonovi. Ještě
před vyhlašováním a předáváním
cen se šlo na, ve Štětí oblíbenej,
Hippie Jump, kterej před léty
vykopali ze zapomění. Zhruba
dvacítka na startu a před nima 50
cm. Do stovky se každý kolo
zvedá laťka o deset a každej má
jenom jeden pokus. Po stovce už
se zvedá jen po pěti a každej má
pokusy dva. Nakonec se mezi
sebou battlila poslední dvojka
Ervín Musil a Martin Švec, kterej
nakonec jedinej překonal laťku
ve výšce 135 cm.
Největší props patří všem
partnerům, který nás nenechali
ve štychu a i v týhle nelehký době
nám věnovali nejen svůj, čas, ale
i produkty a finanční prostředky.
Moc si toho vážíme a děkujeme!
Jednou z disciplín na Refresh Contest byl i Hippie Jump. Vítězi se
stali Martin Švec a Ervín Musil, kteří zdolali 135 cm.
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Tour de Texas zvládlo
osm desítek cyklistů

Siláci bojovali v soutěži
Strongman Štětí 2021

Osm desítek cyklistů se vydalo na začátku srpna na Tour de Texas,
letní projížďku regionem Štětsko. Na malé cyklisty čekala trať o
délce 15 km, pro zdatnější byla naplánovaná trať 30 km a pro
náročné pak byla připravena trať na 50 km. Foto: archiv KIZ.

Sedmdesát siláků ve čtyřech váhových kategoriích bojovalo na
konci srpna na nábřeží u Labe o titul Strongman Štětí 2021. Zdolat
museli pět náročných disciplín. Jednou z nich byl i co nejrychlejší
přesun pneumatiky traktoru. Foto: P. Hoznédl.
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Štětskem projel Závod míru

31. 7., 1. kolo
Most/Souš – Štětí 1:1 (0:0)
branka: Vokoun
7. 8., 2. kolo
Štětí – Rakovník 2:0 (1:0)
branky: Janovský J., Čada
14. 8., 3. kolo
Č. Brod – Štětí 3:0 (1:0)
21. 8., 4. kolo
Štětí – Ostrov 6:2 (0:0)
branky: Belák, Slanička, Polák,
Černý, Mešič, Fary
29. 8., 5. kolo
Meteor – Štětí 4:1 (2:0)
branky: Vokoun

Rozpis zápasů
fotbalového klubu
Závod míru juniorů finišoval na Novém náměstí. Foto: FB ZMJ.

„Čekal nás ročník, jaký tu
vlastně nikdy nebyl. Jelikož
patříme mezi úzkou světovou
špičku, musela tomu odpovídat i
celková úroveň včetně všech
bezpečnostních opatření.
Troufám si říct, že navzdory té
loňské přestávce, kterou jsme si

kvůli pandemii museli dát, jsme
letos byli silnější a pro diváky
a t r a k t i v n ě j š í ,” z h o d n o t i l
juniorský Závod míru jeho
hlavní pořadatel Svatopluk
Henke.
Pavel Hoznédl

Mistrovství České republiky
v rychlostní kanoistice se
konalo ve dnech 29.7. - 1. 8.
2021 v Labe aréně
v Račicích. A přineslo do
sbírky oddílu TJ KVS Štětí
čtyři cenné kovy!

F. Redondo (v popředí) uspěla na MČR v Račicích. Foto: FB TJ KVS.

všechny fanoušky, aby přišli
Floru povzbudit,” informoval
Martin Janků.
Štětský oddíl dle slov předsedy
rád přivítá nové tváře. „Pro
sportuchtivé děti, které mají
chuť závodit a měřit síly na
nejvyšší sportovní úrovni, mám
zprávu, aby nás navštívily. Rádi

A mužstvo, Divize sk. B
sobota 4. 9., 10:15
Štětí – Louny
sobota 25. 9., 10:15
Štětí – Březová
úterý 28. 9., 10:15
Štětí – Kladno
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Štětští kanoisté uspěli na republice

Zasloužili se o ně Florencia
Susana Redondo a Rafael
Waldhauser, kteří z vody
račického kanálu po roce vylovili
jednu stříbrnou a tři bronzové
medaile v disciplínách 200 a 500
metrů.
„Oběma patří velká gratulace a
velký dík za reprezentaci našeho
malého oddílu na republikové
úrovni,” zhodnotil úspěšný
republikový šampionát
předseda štětského klubu
Martin Janků.
Dalším přínosem byla
kvalifikace Florencie Redondo
na zářiové klání v Račicích na
podniku Olympijských nadějí,
což je neoficiální mistrovství
světa mládeže do 17 let. Zde
bude štětská závodnice
reprezentovat Českou
republiku. „Podnik proběhne ve
dnech 9. - 12. září a my zveme

Výsledkový servis
fotbalového klubu
A mužstvo, Divize B

Mezinárodní cyklistický
Závod míru juniorů měl
start i cíl jedné ze svých
etap v pátek 27. 8. 2021 ve
Štětí. Peloton projel za
necelých šedesát kilometrů
dlouhý závod i vesničkami
regionu Štětska. Vítězem
etapy se stal Mohojlo Stolić.
49. ročník mezinárodní
sportovní akce zavítal do Štětí
poprvé ve své historii. Druhá
etapa odstartovala z Nového
náměstí a vedla přes Hoštku
a Malešov do Střížovic,
Snědovic, Radouně a přes
Hoštku zpět do Štětí na Nové
náměstí. Tam také probíhalo
slavnostní vyhlášení výsledků
druhé etapy.
Peloton závodu byl sestaven
z dvaceti šestičlenných týmů
z devatenácti zemí. Celý podnik
byl zařazen do nejprestižnější
světové série a i letos je součástí
tzv. Nations´Cup Junior. Na
závodníky čekalo celkem téměř
čtyři sta náročných kilometrů po
Ústeckém kraji, jedna z etap
dovedla cyklisty i za hranice do
Německa.
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je mezi námi uvítáme. Dveře
samozřejmě nejsou zavřené ani
těm, které sport nechtějí dělat
na špičkové úrovni, ale jen trávit
volný čas sportem, který
nenudí,” dodal předseda TJ KVS
Štětí. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Plochá dráha
opět ve Štětí
Po roční pauze zaviněné
kovidovou pandemií by se měla
v září do Štětí vrátit plochá dráha
juniorů. Městský stadion by měl
hostit závody juniorů doplněné
o exhibiční jízdy dalších jezdců.
Přesný termín závodů ještě není
jistý, zřejmě půjde o druhou
polovinu září. „Organizace
těchto závodů není jednoduchá,
proto přesné datum ještě
neznáme. Nicméně hned, jak
bude domluven, budeme
občany ve Štětí informovat na
plakátovacích plochách,
městským rozhlasem i na
i n t e r n e t u ,” s l í b i l h l a v n í
organizátor Miloslav Čmejla.
Poslední závody plochodrážníků
se ve Štětí jely v roce 2019. Na
škvárovém oválu se kromě
nadějných juniorů
v levotočivých zatáčkách
představili i mladí motokrosaři.
Scénář letošní Moto show se
ponese v podobném duchu.
„Určitě budeme chtít představit
mladé motocyklové závodníky z
ploché dráhy,” dodal organizátor
motocyklových závodů ve Štětí
Miloslav Čmejla. (hoz)
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VZPOMÍNKY
„Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut.” Dne 10. 8. tomu bylo již
6 smutných let, kdy nám navždy
odešel náš milovaný p. David Kotlár.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
S úctou vzpomíná nejbližší rodina.

nás opustil milovaný manžel, tatínek,
tchán a dědeček, pan Josef Takáč.
S láskou v srdci stále vzpomíná
manželka Eva–Mária, dcera Terezka
s manželem Františkem a vnučka
Justýnka.

Dne 19. 8. uplynulo 20 let, kdy nás
opustil pan Josef Balcar z Račic.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Květa, syn Luboš a dcera Kamila
s rodinami.

„Ten, kdo Vás měl rád, vzpomene.
Ten, kdo Vás miloval, nikdy
nezapomene.” Dne 31. srpna jsme
vzpomněli již 22 let, co nás navždy
opustila naše drahá paní Boženka
Kratochvílová roz. Nováková. Dne
20. září 2021 vzpomeneme již 14 let,
co odešel ode všeho, co miloval, do
nebeského království Honzík
Kratochvíl. S láskou a úctou na ně
stále vzpomínají rod. Kohoutova,
Kratochvílova, Davidova a kamarádi.

Dne 4. 9. 2021 by oslavila 90.
narozeniny paní Antonína
Krobotová. S láskou vzpomíná dcera
Jana s rodinou.
„V našich srdcích stále žiješ.” Dne 27.
9. 2021 uplynou 3 smutné roky, co

BLAHOPŘÁNÍ
Manželé Irena a Josef Kolouchovi z Radouně oslaví 28. září 2021 60. výročí
svatby. Milovaní rodiče, babičko, dědečku, blahopřejeme Vám k diamantové
svatbě a do dalších let přejeme štěstí, lásku a pevné zdraví. Dcera Jana,
synové Josef a Milan s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

OMLUVA
V reportáži z vítání občánků ze dne 13.července je mylně uvedeno, že první
narozené dítě v roce 2021 dostalo přívěšek od radnice. Dárcem je ve
skutečnosti již 21 let pan Čermák a zlatnictví a stříbrnictví Luna. Redakci tyto
skutečnosti nebyly známé. Omlouváme se. Redakce KTV Štětí (nebo
Regionální televize Ústecko)

INZERCE
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.

Hledám ženu, která má ráda zahrádku (výlety, i na běžky) není
podmínkou. Je mi 71 let. Štětsko. Tel. 723 158 345.
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