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Tradiční Jarmark v září uvedl
bohatý kulturní program
i s tradiční historickou bitvou.
Foto: archiv KIZ.
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Práce na rekonstrukci ulice
Alšova pokračují. Více na str. 2

Proběhl tradiční Evropský týden
mobility.
Více na str. 5

Rozhovor: Muzikálový zpěvák
Jaromír Holub. Více na str. 11

Jachtaři bilancují uplynulou
závodní sezonu. Více na str. 12
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Informace ze štětské radnice
V září proběhlo plánované
zasedání Zastupitelstva
města Štětí, které řešilo
kromě jiného rozpočtové
opatření týkající se
investičních akcí, poplatky
za odpady pro rok 2022
i kauzu incidentu na
Základní škole v Ostrovní
ulici.
Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města schválilo
na zářijovém zasedání páté
Rozpočtové opatření, které se
týkalo chystaných investičních
akcí – Workoutové hřiště
a Skate park a Outdoorové
hřiště. Dále se zastupitelé
zabývali poplatky za odpady na
rok 2022. Přes návrhy ke snížení
věkové hranice na osvobození
od poplatků i navýšení poplatků
na 600 korun nakonec ke
změnám nedošlo. Poplatek za
odpady na příští rok tedy
zůstává 500 korun za rok
a poplatníka. Osvobozeny jsou
děti do 4 let a obyvatelé nad 70
let věku.
„Částkou za odpady se budeme
nicméně muset v příštích letech
vážně zabývat. Nákladová část
pro město výrazně roste,
obávám se tedy, že budeme
muset přistoupit ke zvýšení
p o p l a t k u ,” o k o m e n t o v a l
rozhodnutí zastupitelů starosta
Tomáš Ryšánek.
Místostarosta města Vladimír
Frey informoval o opravách

komunikací a chodníků ve Štětí
a v místních částech. „Dojde k
rekonstrukci propadnuté
vozovky v ulici Stračenská.
Rekonstrukce parkoviště v ulici
Litoměřická začalo v září, druhá
fáze – frézování a poklad
nového povrchu proběhnou na
začátku října. Dojde
i k odvodnění komunikace
v ulicích Pivovarská a 1. máje.
V plánu jsou i další opravy,”
uvedl Vladimír Frey.
Investiční akce
Vedoucí Odboru majektu
a investic Monika Tydrichová
a vedoucí Odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy
Petr Novák referovali
o plánovaných i probíhajících
investičních akcích ve městě.
V říjnu by měla odstartovat akce
budování polopodzemních
kontejnerů v ulici Alšova
(dokončení plánované na jaro
2022). Tato investiční akce bude
probíhat zároveň s výstavbou
nového parkoviště v ulici
Alšova. Během měsíce září
došlo především k bouracím
pracím, byl odstraněn již
nefungující stánek naproti
restauraci Říp. Společnost ČEZ
pracovala na přeložkách
vysokého a nízkého napětí.
Petr Novák informoval o akci
Revitalizace intravilánové
zeleně. Přiblížil problémy se
zhotovitelem projektu. Během
září došlo ke dvěma chemickým

odtravnění ploch a to v místech
následně založených
květinových záhonů. Ukončení
akce je naplánováno na 30. 11.
2021
a tento termín by se
měl dle šéfa odboru dodržet.
„Urgujeme zhotovitele, aby
j e h o č i n n o s t o d p ov í d a l a
n a p l á n o v a n é m u
harmonogramu prací,” dodal
k projektu Petr Novák.
Kauza na ZŠ Ostrovní
Na začátku školního roku došlo
na Základní škole v Ostrovní
ulici k incidentu ve třídě na
druhém stupni. Upozornila na
něj i reportáž ve zpravodajství
jedné z českých televizních
stanic.
„Od začátku této kauzy jsme
jako zřizovatel školy v kontaktu
s vedením školy. Incident je ve
vyšetřování Policie České
republiky, zabývá se jím i Školní
inspekce. Až město obdrží
vyjádření a výsledky šetření od
těchto institucí, bude vyvozovat
případné závěry. Nikdo nemůže
od vedení města očekávat, že
vyvodí důsledky na základě
televizní reportáže nebo diskuse
na sociálních sítích,” uvedl
k případu starosta města Tomáš
Ryšánek.
Pavel Hoznédl

Sněmovní volby
proběhnou od
6. do 9. října
V pátek 8. 10. a v sobotu 9. 10.
2021 proběhnou v celé České
republice Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volit
mohou opět i covid pozitivní
voliči, a to prostřednictvím služby
„drive-in”. Voliči v karanténě mají
možnost odvolit přímo
z automobilu v prostoru
výstaviště Zahrady Čech, a to 6.
října od 8 do 17 hodin, kde bude
k těmto účelům volební komise
připravena. V letošních volbách
není třeba počítat s žádnou
změnou. Volební místnosti
zůstávají na stejných místech.
Informace ohledně voleb najdou
občané na webu městu v sekci:
Radnice a samospráva/volby.
O voličské průkazy pro občany,
kteří se v době voleb nebudou
moci dostavit k volbě v místě
trvalého bydliště, mohou voliči
požádat osobně do 6. října do
16.00 hodin, podáním poštou
nebo datovou zprávou však jen
do 1. října. (hoz)
Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny ČR
8. – 9. 10. 2021
Informace pro voliče ve Štětí:
Ing. Gabriela Frgalová (vedoucí
Odboru správy MěÚ Štětí)
tel.: 601 133 127,
email: gabriela.frgalova@steti.cz
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Blokové čištění
komunikací
Od 12. 10. 2021 bude ve Štětí
probíhat B lokové čištění
komunikací. Upozorňujeme
občany na dočasný zákaz stání
vozidel na komunikacích
v uvedených dnech vždy od 7 do
14 hodin. Lokality budou sedm
dní předem označeny
dopravními značkami
s uvedeným datem čištění.
Žádáme řidiče, aby toto opatření
respektovali a svá vozidla si
přeparkovali včas. Vyhnou se tak
zbytečnému finančnímu postihu
od Městské policie, případně
poplatku za odtažení vozidla.
Přesný harmonogram čištění ulic
naleznete na webových
stránkách města. (hoz)

Práce na rekonstrukci v Alšově ulici budou pokračovat i během měsíce října. Foto: P. Hoznédl.

DALŠÍ INFO W W W

ZPRAVODAJSTVÍ

3

Aplikace pomáhá i v krizových situacích
Chcete informace ze Štětí
přímo do mobilního
telefonu? Nainstalujte si
aplikaci Mobilní rozhlas.
Přihlaste se k odběru
informací, které vás budou
zdarma informovat o dění ve
městě.
Kde aplikaci najít a jak si ji
nainstalovat? Potřeba je vlastnit
mobilní telefon. Aplikaci Mobilní
Rozhlas si můžete stáhnout na
App Store nebo Google Play.
Poté se stačí zaregistrovat
k odběru novinek z města Štětí
a budete mít aktuální informace
po ruce.
Co Vám přihlášení do Mobilního
Rozhlasu přináší? „Jedná se
o nejrychlejší systém upozornění
na danou věc. Člověk nemusí
informaci zdlouhavě vyhledávat
na webu nebo sociálních sítích,
přijde mu rovnou tak říkajíc bez
práce do telefonu,” uvedl
pracovník komunikace štětského
úřadu Pavel Hoznédl.
Konkrétně se mohou zobrazit
zprávy s upozorněním na krizové
události - výpadky energií, blížící
se vichřice, dopravní uzavírky
a mnoho dalších. Uživatel

aplikace si může sám na svém
profilu rozhodnout, jaké zprávy
chce dostávat. Pokud chce
dostávat pouze informace
z úřadu (uzavírky komunikací,
havárie vody, ad.), z kultury
(program kina, sportovní akce,
apod.) nebo zprávy od lékařů.
„Doporučujeme vyplnit telefonní
číslo, případně i ulici. V případě
nečekaných událostí mohou být
zprávy naprosto konkrétní.
Údaje jsou v bezpečí a v souladu
s GDPR,” informoval dále
pracovník komunikace Pavel
Hoznédl.
Město Štětí již aplikaci používá.
Stejně jako systém informování
pomocí SMS telefonních zpráv.
V tom je aktuálně registrováno
zhruba sedm stovek občanů Štětí
a místních částí. „Chtěli bychom
tímto oslovit především mladší
generaci. Aplikace je zdarma,
info zprávy, které přichází, jsou
také zdarma,” doplnil Pavel
Hoznédl.
Pokud by si chtěl uživatel
nainstalovat aplikaci Mobilní
rozhlas a potřeboval s ní poradit,
není problém obrátit se na
pracovnice Informačního centra.
(red)

Nové zastávky autobusů Ulice Čs. armády bude
v ulici Cihelná již fungují neprůjezdná do 10. října

V září došlo k instalaci nových autobusových zastávek v ulici
Cihelná. Jejich součástí jsou i digitální informační tabule, které
ukazují cestujícím příjezdy a odjezdy autobusů ze zastávky. Tabule
jsou vybaveny i systémem pro nevidomé. Foto: Pavel Hoznédl.

Společnost RATE kvůli havárii potrubí musela již v září provádět
výkopové práce pod vozovkou v ulici Čs. armády. Komunikace a
přilehlé parkoviště budou nefunkční i během října. Dle společnosti
by měly být práce hotové do 10. 10. 2021. Foto: Pavel Hoznédl.
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Diskuze ukázala slabiny i pozitiva města
Ve čtvrtek 9. 9. 2021
proběhl na velkém sále
Kulturního střediska
diskusní Kulatý stůl na téma
Kvalita života ve Štětí a jeho
místních částech. Celou
diskuzi moderoval Ondřej
Kopečný, zástupce
společnosti STEM, která pro
město zprostředkovala
výsledky studie.
Studie je součástí projektu, jehož
cílem je vytvoření databáze
indikátorů kvality života v obcích
ČR. Data byla čerpána
z databáze kvality života
v obcích, z dotazníkového
šetření, které probíhalo v květnu
2021, a dalším zdrojem byl panel
expertů, který se uskutečnil
v červnu 2021. Ze získaných
informací byla sestavena
výzkumná souhrnná zpráva
„Kvalita života ve Štětí”.
Prvotní zdroj databáze kvality
života vychází z dat, která jsou
veřejně dostupná. Ukazatele
byly navrženy tak, aby umožnily
zhodnotit nejrůznější aspekty
kvality života ve všech obcích ČR.
Tyto ukazatele jsou dále
sdruženy do jedenácti oblastí,
postihujících základní rysy kvality
života. Získaná data ze Štětí byla
porovnána s 215 srovnatelně
velkými obcemi
v ČR.
Dotazníkové šetření proběhlo
v květnu formou osobního
dotazování. Bylo osloveno
celkem 494 osob starších 18 let
(418 obyvatel Štětí a 76 obyvatel
z místních částí). Lidé, kteří se
dotazníkového šetření účastnili,
vyjádřili poměrně vysokou míru
spokojenosti s kvalitou života ve
městě. Více než 80%
dotazovaných je spokojeno se
životem ve městě, ale převažuje
umírněná míra spokojenosti,
velmi spokojeno bylo 20%.
To, že lidé jsou se životem
spokojení, neznamená nutně, že
mají pevný citový vztah k městu.
Pouze ¼ obyvatel si nedokáže
představit život jinde. Jedná se
především o osoby ve vyšších
věkových skupinách, lidé žijících
v rodinných domech, či se
základním vzděláním. Další ¼
obyvatel nemá žádný zvláštní
vztah k městu a s lehkým srdcem
by se odstěhovala. Jedná se
o mladší občany, kteří mají před
sebou životní dráhu.
Silné a slabé stránky města
Jednalo se o otevřenou otázku
a lidé považují za nejsilnější

s t r á n k u
m ě s t a
nejvýznamnějšího zdejšího
zaměstnavatele, papírny, dále
pak také životní prostředí,
hezkou přírodu, zeleň ve městě
a možnosti sportovního vyžití.
Mezi negativní stránky patří na
prvním místě soužití s romskými
občany a nepřizpůsobivými
obyvateli.
Spokojenost je v dostupnosti
základních a mateřských škol,
celkem spokojeni jsou občané s
veřejnou dopravou a službami
pro starší občany. Mezi nejhůře
hodnocené oblasti spadá oblast
spojená s bezpečností ve městě
(bezdomovci, drogy, hazard).
Další citlivou a nepříznivou
oblastí je dostupnost bydlení
a nabídka bytů a domů.
Bezpečnost
Občané v dotazníkovém šetření
reflektují problematickou oblast

měst. Naplněnost základních
škol je malá. Naplněnost škol
mateřských je průměrná.
Dostupnost SŠ je srovnatelná
s podobně velkými obcemi.
Životní prostředí
Je zde relativně málo městské
zeleně, ale naopak je zde vyšší
množství živočišných druhů,
kvalita zeleně je díky tomu vyšší.
Výhodou je blízkost CHKO.
Navzdory výrazné průmyslové
výrobě jsou zde relativně nízké
emise.
Mezilidské vztahy
Obyvatelé města jsou hodně
aktivní v oblasti organizovaného
sportu, ale pouze průměrně se
zapojují do spolkové činnosti. Je
zde srovnatelná kapacita na ZUŠ
a jazykových školách. Ve Štětí je
vysoká rozvodovost, na 100
svateb připadá 68 rozvodů.
Obecní příjmy

bezpečnosti ve městě. Je zde
problematika zvýšené
kriminality, ale město vynakládá
nadprůměrné částky na řešení
tohoto problému. Ve Štětí je
mírně nižší nehodovost, než je
běžné a mírně vyšší míra výskytu
požárů. Rovněž je zde vysoké
riziko zasažení částí města
povodní, jelikož velká část
zástavby se nachází
v zátopových oblastech.
Zdraví
Dostupná lékařská péče se
nachází na republikovém
průměru. Štětí má dostatek
praktických lékařů, méně
dětských lékařů, je zde ale
nedostatečné množství zubařů.
Vzdělávání
Štětí si stojí hůře než je krajský
průměr, zůstává zde málo osob
s dokončeným vysokoškolským
vzděláním, je zde i méně osob
s maturitou než u podobných

Jedná se o oblast, ve které si
Štětí stojí velice dobře. Je to
dáno přítomností rozsáhlé
průmyslové výroby. Město
hospodaří bez dluhu, avšak se
schodkem. Jsou zde vyšší běžné
výdaje, přestože město neplní
funkci ORP. Město nemá
nadprůměrný movitý majetek
a má vysoké příjmy z vlastní
činnosti.
Infrastruktura
Ústecký kraj se nachází mírně
pod průměrem a Štětí za ním
ještě trochu zůstává, je to
způsobeno tím, že se město
nachází na okraji kraje. Dalším
problémem je, že vzhledem ke
své velikosti neplní funkci ORP
a občané musí dojíždět za
některými službami do
Litoměřic, avšak dojezdová doba
do krajského města je dobrá. Je
zde dobrá dostupnost policie, ale
nižší dostupnost nemocnice,

nižší hustota zastávek veřejné
dopravy a menší dostupnost
občanské vybavenosti (vyjma
restaurací).
Investice do budoucna
Z dotazníkového šetření vyplývá,
že dotázaní obyvatelé by nejvíce
investovali do oblasti bydlení
a bytové výstavby. Dále pak do
věcí souvisejících s trávením
volného času (investice do
sportu a dalších sportovních
hřišť, dětských hřišť, aktivit
cílených na děti).
Bydlení
Nemovitosti ve Štětí jsou drahé
v rámci regionálního srovnání
jsou zde vysoké ceny prodejů
i nájmů. Je zde málo flexibilní
nabídka. Vyšší cenu nemovitosti
nevyváží kvalita nabízeného
bydlení, převládají panelové
domy. Vyšší kvalitu bydlení by
mohly podpořit rodinné domy.
Pracovní trh
Dvě třetiny dotázaných obyvatel
hodnotí nabídku pracovních
příležitostí za dostatečnou.
Papírna je vnímána jako
vyhledávaný zaměstnavatel a je
hodnocena jako dobrý soused
s kladným přínosem pro město.
Je zde méně živnostníků
a drobného podnikání, nejsou
zde silné možnosti pro rozvoj
lokálních vazeb, nabídek OSVČ.
Vedení města
Do oblasti spadá občanská
angažovanost a vztah k vedení
města. Lidé jsou spíše spokojení
s vedením města, nespokojena
je jedna třetina dotazovaných
obyvatel. Zároveň poměrně
pozitivně lidé hodnotí možnosti
zapojit se do dění ve městě
a míru informovanosti.
Občanská angažovanost
Občané se do dění příliš
nezapojují, což je patrné na
volební účasti (39%, průměr je
46%), je zde vyšší podpora
extrémistických stran. Lidé jsou
nespokojeni se současným
vývojem situace, ale minimum
se zapojí do možnosti to ovlivnit.
Málokdo kandiduje do místní
politiky. (hoz)
Souhrnná zpráva je k dispozici na
webu města Štětí
(https://www.steti.cz/content/vi
ew/5437/398/).
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Evropský týden mobility: Cestovat zdravě
Evropský týden mobility
zaplnil v září kalendář
zajímavými akcemi.
Zájemci mohli vyrazit na
výlety s turisty, zaběhat si
se Skauty nebo vyzkoušet
v rámci Veletrhu
volnočasových aktivit práci
s p o r t o v n í c h ,
zdravotnických a dalších
oddílů.
Akce se v letošním roce držela
hesla: Cestovat zdravě =
cestovat udržitelně.
A s cestováním měla spojenu
řadu aktivit. Klub českých
turistů ze Štětí zval na dva
výlety – na cestu z Deštné do
Rozprechtic a Dubé. Druhý výlet
pak vedl z Jílového na Sněžník
do Děčína.
Štětská organizace Pionýr si
připravila tradiční Pohádkový
les. Do Stračí za pohádkovými
bytostmi nakonec dorazilo
zhruba 120 dětí s rodiči. První
ročník Běhu na Špičák
organizovala štětská skupina
Skauta. Z lesního hřiště i přes
nepřízeň počasí vyběhla řada
nadšenců.
Vrcholem Evropského týdne

mobility pak byl Veletrh
volnočasových aktivit, který
představil zájmové a sportovní
oddíly ze Štětí. K vidění byla
práce dobrovolných hasičů,
spolku Fire Rescue, Domu dětí
a mládeže, Asociace sportu pro
všechny a dalších.
Doprovodným programem
k veletrhu byl i Den s lesníkem
připravený společností Mondi
a Nadací pro dřevo, který
představil dětem ze štětských
základních škol práci lesníků
a „život” dřeva nejen v lese. Na
dopravním hřišti si bezpečnostní
akci připravila Městská policie
Štětí a na Novém náměstí
představil svojí Adrenalin Trial
show team trojnásobného
mistra světa v Trialu Martina
Šimůnka.
Organizaci celého Evropského
týdne mobility ve Štětí mělo na
starost Zdravé města Štětí
a MA21. „Určitě stojí za to
poděkovat všem institucím,
které se na průběhu ETM
podílely,” uvedla na závěr akce
koordinátorka Zdravého města
Štětí Jana Lebdušková. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Do prvních tříd nastoupilo 106 žáčků
Do tří štětských základních
škol nastoupilo ve středu 1.
září celkem 106 nových
žáků. Dvě první třídy mají na
Základní škole ve Školní
ulici a na Základní škole
Ostrovní, tradičně jednu
první třídu „otevřela”
Základní škola T. G.
Masaryka. Dvě třídy na ZŠ
Ostrovní má přípravná třída.

dovedností.
„Kapacita první třídy se naplnila
dle očekávání. Noví prvňáčci
mají skvělou třídní učitelku
a
jsme moc rádi, že si vybrali naši
školu,” uvedla na začátku
školního roku v nové třídě
ř e d i t e l k a š ko l y G a b r i e l a
Hrušková. Tu u vítání nových
žáků „doplnil” i starosta města
Tomáš Ryšánek.

Celkem do štětských základních
škol bude v ročníku 2021 – 2022
chodit 953 dětí. Na Speciální
školu v Ostrovní ulici bude
docházet 69 žáků a pět
Mateřských škol ve Štětí bude
mít v letošním školním roce
kapacitu 299 dětí.

ZŠ Školní
Na Základní škole ve Školní ulici
se do dvou prvních tříd přihlásilo
49 žáků. Ty povedou třídní
učitelky Eva Zemanová
a
Alena Wünschová. Děti uvítal při
prvním školním dni ředitel školy
Alexandr Petrišče
a
místostarosta Roman Smoleňák.
Děti se mohou těšit například
i na prostory družiny, které jsou
součástí nové budovy školy.
„Dlouhodobě jsme řešili problém
s prostory pro družinu. Nové a
moderní prostory jsou určitě
plusem naší školy
a
dětem se budou líbit,” řekl
ředitel školy Alexandr Petrišče.

ZŠ T. G. Masaryka
Jednu první třídu tradičně
otevírá nejstarší základní štětská
škola T. G. Masaryka. Ne jinak
tomu je i v letošním školním
roce. Třídní učitelka Lenka
Cílková přivítala v lavicích 24
prvňáčků. Ti se mohou těšit
kromě vzdělávání i na
individuální přístup, podporu
nadání, morální postoje, rozvoj
osobnosti a sociálních

ZŠ Ostrovní
Nejmladší základní

škola

První školní den na ZŠ T. G. Masaryka. Foto: Z. Ransdorfová.

otevřela dvě první třídy a poprvé
v historii i dvě přípravné třídy.
Dohromady tak třídní učitelky
Tereza Körmendy, Kateřina
Vlčková, Pavlína Holešovská a
Marie Klementová přivítaly v
lavicích 55 dětí.
První den je v lavicích přivítal
ředitel školy Jiří Šlégl
a místostarosta města Štětí
Vladimír Frey. Vyučovací hodiny
jsou na ZŠ Ostrovní členěny na

krátké úseky, kdy se mění
činnosti podle aktuálních potřeb
dětí. V průběhu vyučovací
hodiny se prostřídají činnosti
relaxační, hudební i dramaticko pohybové. Zároveň jednotlivá
témata probíraného učiva
prolínají několik vyučovacích
předmětů.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

ZŠ T. G. Masaryka měla Labský čtyřboj svedl
novinku - Letní kemp
školy ze Štětí a Hoštky
Základní škola T. G.
Masaryka pro své žáky
pořádala zcela novou akci Letní kemp. Jejím cílem
mělo být zopakování učiva,
poznávání něčeho nového a
hlavně činnosti mezi dětmi,
a ne z obrazovky.
První běh kempu od 9. 8. do 13.
8. byl určen především žákům
druhého stupně. Žáci navštívili
ZOO Ústí nad Labem, kde pro ně
byla připravena bojová hra o
poklad.
Cestou do Národního muzea a
také z něj si ve vlaku opakovali,
co vědí o starém Egyptu.
Cyklistický výlet dal žákům
nejen do těla, ale otestoval
znalosti i dovednosti z první
pomoci.
Druhý běh kempu od 16. 8. do
20. 8. patřil mladším dětem.
Celkem 19 dětí prožilo
dobrodružný týden. Poznaly, že
na školní zahradě mají džungli a

v ní žije spousta zajímavých
živočichů. Že stromy je
mnohem lepší hledat v lese, než
z knížky. Starší děti pomáhaly
mladším, práce se odehrávala
většinou ve skupinách a
dokonce vznikala i nová
kamarádství. Že děti nikdy
neházely gumákou? Na jejich
Olympiádě netradičních
disciplín to bylo možné. Na
památku dětem zůstanou
malované kamínky a
vlastnoručně pokreslená trička,
pro maminku vyrobily nápadité
dřevěné náhrdelníky. Veliký
úspěch měla také gamebook
hra o městě Štětí, která se
konala tak daleko u Labe.
Během týdne se neznámkovalo,
děti samy zkoušely, co je
potřeba, aby práce příště
dopadla lépe.
Š. Kindlová, M. Cruzová

DALŠÍ INFO W W W

Žáci ze Základní školy v Ostrovní ulici ve Štětí a ze Základní školy
v Hoštce soutěžili ve štětské Labe aréně ve čtyřech disciplínách
Labského čtyřboje. Připraven byl souboj na dračích lodích, běh,
jízda koloběžkách a soupeření na veslařském trenažéru, cyklotrenažéru a běžkařském trenažéru. Foto: P. Hoznédl.
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Technický klub zve do nového kroužku
Technický klub má za sebou
zajímavé zářijové akce
a aktivní bude i během října.
Navíc dál láká na své
kroužky malé techniky!

a garanty Technického klubu
a popovídat si s nimi o kroužku,
který by chtěli ve školním roce
2021/2022 navštěvovat, a to
zcela zdarma.

Den s kovboji
Projížďka na koni, výroba
lapače snů nebo se alespoň na
chvíli stát opravdovým šerifem
či zločincem na typickém
plakátu z Divokého západu
s nápisem WANTED?
Tohle všechno se mohlo
návštěvníkům splnit v sobotu
18. 9. 2021 na akci Den
s kovboji na Husově náměstí,
kterou pořádal Technický klub
Štětí.
Celý den na náměstí probíhaly
otevřené dílny s kovbojskou
a indiánskou tématikou
a v odpoledním čase se mohli
malí i velcí projet a vyfotit na
koni ze spolku Stáj Tivani.
„Nechyběl ani fotokoutek, a tak
bylo možné si ze zábavného
odpoledne odnést domů nejen
mnoho zážitků, ale i fotku,”
uvedla vedoucí Technického
klubu Lucie Folbergerová.
V neposlední řadě bylo možné
se na místě setkat s instruktory

Stavíš, lepíš, kreslíš
Technický klub nabízí stále ještě
volná místa v kroužku pro
tvořivé a zručné děti s názvem
Stavíš, lepíš, kreslíš.
Co se na něm bude tvořit?
„Budeme stavět vesničku ze
dřeva nebo cihlový maják.
V plánu je i naučit se
s modelářskými barvami,
vyrobit náramek pro maminky,
ušít panenku nebo postavit
letadlo. A také nás ceká 3D
model Příčné ulice, kde se dá
nakoupit vše potřebné pro
studium v Bradavicích,” uvedla
vedoucí Technického klubu
Lucie Folbergerová.
Technický klub je součástí
proje ktu Podpora
polytechnického vzdělávání
a gramotností v ÚK, který je
spolufinancován Evropskou unií.
(lf, hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Seniorům zazpíval český Bocelli
Nevidomý zpěvák Radek
Žalud potěšil na konci srpna
na osm desítek seniorů
v „Sousedské zahradě”
u Domu s chráněnými byty
ve Štětí. Již tradiční letní
koncert uspořádal spolek
Dobro-volně ve spolupráci
s firmou Mondi Štětí
a s městem Štětí.
Původní myšlenkou pro
uspořádání zahradního
koncertu byla především
podpora seniorů v boji proti
samotě. A že se jednalo už
o třetí ročník, je jen důkazem
fungující a příkladné spolupráce
mezi několika organizacemi
a jejich pracovníky. Tento
úspěšný „projekt” prezentovaly
dvě jeho hlavní iniciátorky Věra
Andrtová a Markéta Bašusová i
za hranicemi štětského regionu.
Jednak ho přihlásily do
celonárodní kampaně
„Posilujeme Česko” a také do
programu tzv. „Leadership
Academy” pořádaném
neziskovou organizací Spiralis.
Díky němu mohlo patnáct

vylosovaných šťastlivců obdržet
originální cédéčko podepsané
samotným Radkem Žaludem.

Akce pro seniory. Foto: archiv.

Zatím přinesl každý ročník
nějaké vylepšení a ani ten

letošní nebyl výjimkou. Novým
neformálním partnerem se totiž
stala štětská Základní umělecká
škola, která nabídla své
„předskokany” k hlavnímu
programu v podobě slečen Nely
Bílé a Sandry Michalcové.
Koncert tak pod vedením jejich
učitele Jakuba Kocha obohatily
o několik písní doprovázených
na kytary.
Spolek Dobro-volně rozvíjí
a obohacuje „Sousedskou
zahradu” díky finanční podpoře
od Mondi Štětí, města Štětí
a Nadace Tesco (v rámci
programu „Vy rozhodujete – my
pomáháme”) nejen
o společenské akce, ale
i o atraktivní prvky v zahradě.
Kdo máte zájem zúčastnit se
tohoto výjimečného letního
koncertu v sousedské zahradě
i příští rok, můžete se přihlásit
prostřednictvím štětského
Klubu důchodců, Svazu tělesně
postižených nebo přímo oslovit
spolek Dobro-volně. (va)
DALŠÍ INFO W W W

Říjnové akce
DDM Štětí
Dům dětí a mládeže ve Štětí chystá
na říjen zajímavé akce.
Drakiáda
Podzimní pouštění draků a opékání
buřtů. Pátek 22. 10. 2021, sraz
u DDM v 15:30. Poplatek 70 korun
(buřt, odměny, ad.). Nutné se
předem přihlásit a zaplatit do 20.
10. 2021.
Podzimní prázdniny:
Středa 27. 10. 2021 - Aquapark
Děčín. Cena 470 korun, pro děti od 6
let.
Pátek 29. 10. 2021 – Sportovně
zábavný program s návštěvou kina.
Cena 180 korun. Hlásit se můžete
na jednotlivé dny. Je nutné se
přihlásit a zaplatit do 25. 10. 2021.
V obou cenách je zahrnutý oběd.
Halloweenské dýňování
Pátek 29. 10. 2021 na zahradě DDM
Štětí od 15:30 do 19 hodin. Kromě
dýňování budou připraveny i hry,
soutěže a stezka odvahy. S sebou
dýni, svíčku, potřeby na
vydlabávání, buřt, pečivo. Poplatek
50 korun. Nutné přihlásit se do 25.
10. 2021. Akce se uskuteční dle
platných a aktuálních nařízení
Ministerstva zdravotnictví ČR.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na říjen 2021

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ

1. října Informační centrum
STŘÍPKY Z HISTORIE
MĚSTA ŠTĚTÍ
Výstava fotografií a textů o
historii města od Martina
Krcha. Vstup zdarma.
1. října Městská knihovna
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
ŠTĚTÍ
Výstava v 1. patře knihovny.
Vstup zdarma.
3. října Kino Štětí
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ
DIVIDLO
Loutková pohádka Neposlušná
kůzlátka. Začátek v 15.30.
Vstupné 30 Kč.
4. října Městská knihovna
MOZKOVÝ JOGGING
Paměťová terapie nejen pro
nejstarší generaci v přízemí
Městské knihovny.
Začátek v 16.00. Vstup
zdarma.
8. října kostel sv. Šimona a
Judy
16. ROČNÍK ŠTĚTSKÉHO
VARHANNÍHO PODZIMU
1. koncertní večer
účinkují: Miroslav Laštovka –
trubka, František Šťastný –
varhany. Začátek v 18.00.
Vstup dobrovolný.
11. října Městská knihovna
PŘÍPAD ZMIZENÍ
JANTAROVÉ KOMNATY
Beseda se spisovatelem M. Z.
Kučerou. Začátek v 17.00.
Vstup zdarma.
14. října malý sál Kulturního
střediska
CHORVATSKEM MIMO
ZPEVNĚNÉ CESTY
Cestovatelská beseda s P.
Linkem. Začátek v 19.00.
Vstup dobrovolný.
15. října kostel sv. Šimona a
Judy
16. ROČNÍK ŠTĚTSKÉHO
VARHANNÍHO PODZIMU
2. koncertní večer
účinkují: Pavel Fiedler saxofon, Zdena Košnarová –

varhany. Začátek v 18.00.
Vstup dobrovolný.
18. října sál Kulturního
střediska
MARYŠA – ALOIS A VILÉM
MRŠTÍKOVI
Divadelní hra bratří Mrštíků
patří do rodinného zlata české
dramatické tvorby o tragické
moci peněz a zničující
manipulaci. Účinkuje DS
Krupka. Režie: Jana Urbanová
Začátek v 19.00.
Vstupné 50 Kč.
19. října Kino Štětí
POHÁDKY Z KAPSY
Divadelní pohádka pro MŠ a 1.
– 3. tř. ZŠ. Účinkuje: Divadlo
Pohádka.
Začátek: 9.00 a 10.30.
Vstupné 20 Kč.
22. října kostel sv. Šimona a
Judy
16. ROČNÍK ŠTĚTSKÉHO
VARHANNÍHO PODZIMU
3. koncertní večer
účinkují: Karolína Berková –
mezzosoprán, Přemysl Kšica varhany. Začátek v 18.00.
Vstup dobrovolný.
26. října Kino Štětí
VZHŮRU DOLŮ – J.
ZINDULKA
Divadelní komedie o herečce,
která se snaží o svůj návrat na
filmové plátno. Účinkují: D.
Homolová, M. Steinmasslová,
A. Krejčíková a J. Zindulka.
Začátek v 19.00.
Vstupné 200 Kč.
28. října zahrada ZŠ T. G.
Masaryka
PIETNÍ AKT K VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Začátek v 10.00.
Připravujeme na měsíc listopad:
4. 11. Fórum Zdravého města – KS
Štětí
14. 11. Sváťovo loutkové dividlo –
Sněhurka a sedm trpaslíků - Kino Štětí
25. 11. Snow Film Fest – Kino Štětí

změna programu vyhrazena

HISTORIE
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Ulicemi města Štětí: Bezpečnost
K roku 1967 se v kronice města
dozvídáme, že s obvodním
o d d ě l e n í m V B ( Ve ř e j n á
bezpečnost – jak se v té době
nazývala policie) ve Štětí
a Pomocnou stráží VB
spolupracovala Komise pro
ochranu veřejného pořádku při
Městském národním výboru
(předchůdce dnešního
Městského úřadu). Tyto instituce
se společně zabývaly potíráním
alkoholismu, požární
bezpečností, ochranou veřejného
majetku a dohledem nad
propuštěnými vězni. V roce 1969
si Národní výbor stěžuje na
nedostatečnou práci místní VB,
která nemá dost příslušníků.
O vytíženosti oddělení VB svědčí
zápis o rok později, kdy řešilo
celkem 98 trestných činů, 145
přečinů, 4 přestupky a 43
dopravních nehod a dále
provedlo 140 zákroků v dopravě a
112 v souvislosti s veřejným
pořádkem. Komise NV řešila
např. přestupky rušení nočního
klidu opilci, bezohlednost řidičů
nákladních aut aj. K roku 1971
spádová oblast místní VB čítala 35

okolních obcí a osad.
V samotném Štětí docházelo
nejvíce k problémům s opilci,
střídáním pracovníků na
ubytovnách, krádežemi na
pracovišti i ubytovnách
a dopravou. Téhož roku došlo ke
dvěma požárům v nově
postavených věžácích. V prvním
případě opilci zavinili požár v 6.
poschodí a poté utekli, aniž by
probudili své spolubydlící, kteří se
tak ocitli v ohrožení života.
V druhém případě došlo
k úmyslnému založení požáru ve
výtahu. V roce 1975 došlo
k poklesu trestné činnosti,
zejména proto, že se snížil počet
ubytovaných pracovníků na
výstavbě nových provozů papírny
a města. Roku 1978 vyšetřovalo
obvodní oddělení VB 235 případů,
z toho 179 ve Štětí. Trestné
činnosti se tehdy často
dopouštěla mládež. Šlo o 33 osob
mladších patnácti let a 19
mladších osmnácti let. U několika
z nich bylo navrženo umístění do
ústavní výchovy. V dubnu roku
1979 se stala nešťastná událost,
kdy při nočním návratu z hostince

Městský úřad ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

jeden muž ze skupiny údajně
přelezl zábradlí mostu a spadl do
rozvodněné řeky. Jeho tělo bylo
nalezeno až o dva týdny později
v Ústí n. L. Téhož roku byla
u veslařského klubu nalezena
mrtvola zaměstnance Povodí
Vltavy z Prahy. V roce 1980 se stal
kuriózní případ. Muž, který doma
ukrýval lup z vykradené trafiky, se
zalekl náhodného zaparkování

policejního auta před domem
a v panice nacpal množství
cigaret do záchodové mísy v 7.
poschodí. Kanalizace se ucpala a
pachatel byl prozrazen. Roku
1984 psaly ústecké noviny Průboj
o případu dvou mladých mužů ve
Štětí, kteří doma vyráběli
chemické drogy a aplikovali si je
do těla.
M. Plaček

Výlety za historií: Doksany
Významným turistickým cílem
v našem širším okolí je bývalý
ženský klášter v Doksanech.
Premonstrátská kanonie tu byla
založena již před polovinou 12.
století v souvislosti se založením
mužského konventu v Praze na
Strahově. Obě instituce měly
společnou správu (vedl je
strahovský opat), řídily se stejnou
řeholí (zakladatelem
premonstrátského řádu byl sv.
Norbert) a založil je se svou ženou
Gertrudou kníže Vladislav II., který
se roku 1158 stal druhým českým
králem. Klášter byl poničen v 15.
století husity, císař Zikmund zabral
některé jeho statky, které byly
později vraceny, ale již Vladislav
Jagellonský je opět zastavoval. To
bylo napraveno teprve roku 1626.
Části konventní basiliky Narození
Panny Marie se dochovaly již z 12.
století. Všechny konventní budovy
pak byly přestavovány
a doplňovány v 17. a 18. století a
na jejich výstavbě se podíleli
nejvýznamnější italští architekti,
působící v Čechách. Na výzdobě
interiérů pracovali např. malíři
František Xaver Palko nebo Ludvík
Kohl. Roku 1782 byl klášter zrušen
císařem Josefem II. Poté zde byly
kasárny a později se dostal do
soukromých rukou. Ženský řád
premonstrátek byl založen
společně s mužským po roce
1120. Při klášterech byla

zakládána proboštství. Nyní žije po
celém světě v šesti domech asi
140 premonstrátek, které nosí bílý
vlněný hábit a škapulíř, bílý pás
a bílý či černý závoj. V klášteře
v Doksanech působila v 2.
polovině 12. století a ve 13. století
stavební huť, pravděpodobně
propojená s hutí na Strahově,
která kromě staveb v samotném
klášteře vystavěla také řadu
románských kostelů v okolí. Části
z nich se dodnes dochovaly
v později přestavěných objektech.
Architektonické prvky z 12. století
se dají doložit u kostelů ve Vetlé,
Hoštce, Brozanech a Charvátcích,
ze 13. století pak v Holubicích,
Kostomlatech pod Řípem, Deštné
a Cítově. Přímo v Doksanech se
nachází největší exemplář jinanu
dvoulaločného v Čechách. Má
rozložitou korunu, vysoký je přes
20 metrů a starý přes 200 let.
Jinan (Ginkgo biloba) je cizokrajná
dřevina, řazená mezi
nahosemenné. Jeho listy jsou
tvořeny z nahloučených jehlic.
Čeleď jinanovitých rostlin byla ve
světě velmi rozšířena v juře, ve
druhohorách, kdy tvořila velké
množství rodů a druhů. Jinany
jsou velmi odolné proti znečištění
ovzduší, proto množství stromů již
dlouho úspěšně žije i v centru
Prahy. Obyvatelé Štětí znají
několik desítek let starý jinan
v Dohnalově ulici.
M. Plaček

Bývalý klášter v Doksanech. Foto: archiv autora.
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Muzikálový zpěvák Jaromír Holub říká:
Začínal jako zpěvák
v rockových kapelách ve
Štětí. V polovině
devadesátých let se vydal
Jaromír Holub do Prahy
a začal kariéru v tehdy
začínajícím hudebním
odvětví - muzikálech. Zpíval
v Drákulovi, Golemovi,
v Monte Christovi
i v legendárním kusu Jesus
Christ Superstar s Kamilem
Střihavkou, Bárou Basikovou
nebo Danem Bártou. „Ježíš u
mě jednoznačně vede,” říká
štětský rodák na své samotě
u Prokopského údolí v Praze,
kde nyní bydlí.
Vzpomenete si na
devadesátá léta a začátky
s kapelami ve Štětí?
Tam bylo strašně moc muzikantů,
strašně moc kapel. Pamatuji si
první rock festival na stadionu.
Č e r ve n o č e r n ý p l a k á t s
kytaristou. Kdo měl co
společného se Štětím a měl
kapelu, tak tam vystupoval. Už si
ani nevzpomenu na všechny. Sto
kilo, Tuba, Jeff biograf, Baťa.
Jak vás tehdy ostřílení
muzikanti brali?
Už ani nevím. Možná jako nějaký
ucha (smích). Určitě jsme nebyli
konkurence. My se pokoušeli hrát
bigbeat, oni už pár let hráli.
Jak k vám vůbec muzika
přišla?
Kolem čtrnácti let se mi doma na
skříni válela španělka. Ležela tam
rok a já si jí nevšímal. Pak jsem
odjel na lyžařský kurz a tam
jeden z kluků hrál na kytaru, chtěl
jsem se na ni taky naučit.
A první kapela byla zmíněná
GangWay?
Zdaleka ne. Začínal jsem
s kapelou Ambrosia, úplně první
pak byla kapela s názvem Terast.
Před tím a souběžně jsem měl
i další projekty. Zkoušeli jsme po
zkušebnách. Některé projekty
trvaly měsíc dva, pak se rozpadly.
G a n g Way b y l a v m ý c h
sedmnácti. Pamatuji si na jedno z
prvních hraní na podzim v roce
1989 a vystoupení na rockfestu
v Sulejovicích, v porotě byl tehdy
Kamil Střihavka. Vyhráli jsme
nějakou cenu a oslavili to
v Račicích na zábavě (smích).
Narážím na GangWay
úmyslně. Ze členů vyšli
úspěšní muzikanti. Jiří Tille
hrál v Kurtizánách z 25.
avenue, Dan Tille vydal
desku s texty Michala

Horáčka, vás zpěv živí.
Vnímám to spíš tak, že hraní v té
kapele bylo úplně něco jiného.
Když jsem přišel, Dan s Jirkou
měli v kapele holky jako
vokalistky. Důraz se kladl na zpěv,
na vícehlasy, vokály. Tak jak hrál
Dan na kytaru, tak nikdo ve Štětí
nehrál. To byl plný zvuk, kytara
měla názor. Mohl hrát sám a bylo
to plné. Muzikantsky byla ta
kapela na tu dobu daleko. Že
jsme se neposunuli dál? Nebyl,
kdo by to tlačil. Já odešel do
Litoměřic do kapely Please don´t
care. Vím, že Jirka byl
v Kurtizánách, Danovy aktivity

Byl opravdu Ježíš tak
speciální?
Jo! Všichni ti lidé uvnitř tím
muzikálem žili. Spoustu
hudebníků Ježíš ovlivnil.
Muzikanti, co byli
z beagbeatového prostředí, si ani
nevšimli, že vlastně dělají
muzikál. Mimochodem ten trip
pořád pokračuje. Teď hrajeme
Ježíška v novém nastudování už
jedenáct let v Karlíně.
Já se vrátím s dovolením k té
„první” verzi. Muzikanti
v čele s Danem Bártou
vzpomínali, že to byla
celkem divoká jízda. Platí to?

pospolité. Ale ještě musím
připomenout jeden muzikál,
který měl podobnou auru jako
Ježíš a který jsem si díky bohu
mohl zažít, a to byly Vlasy. Bylo to
v době, kdy dojížděl ve Spirále
Ježíš a naproti v Pyramidě se
začaly hrát právě Vlasy.
Jste rád, že Jesus Christ
Superstar vrátil?
Ano. Rok a půl než začaly
konkurzy mi umělecký šéf
Hudebního divadla Karlín Pavel
Polák volal, že by mě chtěl do role
Šimona a understudy Ježíše. Měl
jsem dokonce tu čest si ho
jednou zahrát.

Já jsem zaznamenal spíš už jen
ten konec. Hrálo se kromě
pondělka každý den. Kolikrát se
stalo, že se zůstávalo v divadle
přes víkend nonstop. Odešlo se
v neděli večer a od úterý zase
znova. Legendární byl v divadle
Spirála prostor, kterému se říkalo
pitevna, tam se mohlo
i přespávat.
Zůstala přátelství po konci
tohoto muzikálu?
Myslím si, že ano. Pochopitelně si
všichni od sebe museli
odpočinout.
Má nové nastudování Ježíše
stejnou energii, jako to ze
Spirály?
Energii toho muzikálu dělá
muzika. V Karlíně už to není
takové „hippies”. Lidé si odvedou
svojí práci a odejdou. Není to tak

Je sen...
Zahrát si Ježíše? Jo! Splněný sen.
Byl jste víc nervózní?
Strašně. Nevím proč. Vím, že
bych si nějaké desáté
představení užil. Hráli jsme ho
v Karlíně už půl roku. Proč se
tehdy k té změně rozhodli,
nevím. Pro mě osobně to byl šok.
Písně jsem znal, měl jsem tu roli
i nachozenou. Přesto všechno je
to najednou něco jiného.
Víceméně celé to představení
proběhlo jako ve snu.
Jinak trémou netrpíte?
Mívám ji pořád. S náběhem
nového odvětví, třeba nyní
činohry. Se zpěvem už tolik ne.
Není svazující, jako dříve, ale je
tam pořád.
Jak vlastně vypadá den
muzikálového zpěváka?

Foto: P. Hoznédl.
neznám, ztratili jsme se. Nakonec
jsem z té rockové scény úplně
uhnul k muzikálům.
To jsme ještě pořád
v devadesátých letech?
Tuším, že jaro 1995. Jel jsem na
konkurz na Drákulu. Všimli si mě
tam. Začal jsem nejdřív dělat
vokální podporu, tak zvaný off
stage.
Který z těch muzikálů byl
osudový?
Nevím, jestli byl některý osudový.
Drákula se mi pořád vrací, teď je
čtvrté uvedení v Karlíně. Ale
u mne jednoznačně vede Jesus
Christ Superstar. Do něj jsem
naskakoval v roce 1997. Na
poslední rok. Už bylo přes tisíc
repríz a ta parta potřebovala asi
nejspíš novou krev, nadýchnout
se.
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Role Ježíše pro mne byla splněný sen
Když se dělá nové představení,
zkouší se, především dopoledne.
Třeba i osm hodin denně. Ti, co
jsou zaměstnaní, mají čtyři, pět
premiér do roka. Já jsem ve
všech divadlech externista, v
Karlíně kromě dvou, tří kusů hraji
ve všech muzikálech. Zpívám v
Divadle Hybernia, v Divadle ABC
hrajeme fantastickou věc
Elefantazie a nově jsem začal
hrát v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
Kromě muzikálu jste ještě
fungoval ve vokální skupině
Dobrý večer quintet. Ještě
soubor hraje?
Už ne. Byl jsem součástí skoro
patnáct let. Hrozně mě to bavilo.
A´capellové zpívání, jenom hlasy
bez doprovodu, to byla jiná a
těžká disciplína. A velká škola.
Poslouchat, co se děje kolem,
skrze noty proklouznout do
hudby. Některé aranže byly velmi
těžké. Psal nám je například
Mirek Kořínek z Divadla Ypsilon.
Zmínil jste noty. Máte
vlastně hudební vzdělání?
Ne. Vše přišlo s praxí. Konkrétně
u toho a´capellového zpívání je
to dřina a u koncertu to nemusí
vždy vyjít. Na druhou stranu,
když to zařízne, nic se tomu
nevyrovná.
Musí být v konkurenci
mladých zpěváků
z konzervatoře dřina je
dohánět?
Mají náskok. Ze začátku jsem se
všechno drtil. Naučil jsem se svoji
linku a pak pozoroval, co se
kolem mě děje. A k muzikálům.
Ono, než přišel zmiňovaný
Drákula, tak byl muzikál něco na
pomezí operety, možná rockové
opery. Nikde se nemluvilo. Důraz
se kladl na zpěv, občas tanec, ale
činohra, která je důležitou
součástí muzikálu, tam nebyla.
Teď vidím obrovský posun.
Muzikál se vyučuje. Mladí když
přijdou ze školy, tak mají všechny
ty složky, tedy zpěv, tanec
i činohru vyrovnané.
Máte na muzikálové scéně
oblíbené spoluhráče?
Já bych začal obráceně. Když
mně někdo nesedí, tak do té
práce nejdu. Už jsem pár
představení odmítl. Ale mám
pocit, že si s většinou rozumím.
Funguje rivalita mezi
muzikálovými zpěváky?
Asi jo. Ale víc jsem ji vnímal v
pětadvaceti letech. V mých letech
už nás zase není tolik. Navíc
některá představení už musím
rušit.

Seriál: Rozhovory Osobnosti Štětska
Duben: Luboš Hudec – filmový
střihač
Květen: David Fiala – řezbář
Červen: Jiří Lhotský – dirigent
Červenec – Srpen: Michal
Nešvara – cestovatel
Září: Josef Pecinovský –
spisovatel
Říjen: Tomáš Hašler –
fotbalový trenér
Listopad: Tomáš Šabatka manažer
Prosinec: Petr Baťa Kundrát hudebník, malíř

Foto: FB Divadlo Broadway.
Proč?
Nikdy jsem například nebyl
tanečník. A nemá smysl, aby se
podiu motal nějaký „dědek”.
Pomalinku se pasuji do věcí, kde
je důraz na zpívání a mluvení.
Máte ještě sen v muzikálové
kariéře?
Jedna věc, kterou bych si strašně
rád zazpíval. Jeana Valjeana
v Bídnících. Ti se teď hrají
v Bratislavě. Otevřený jsem
všemu. Třeba aktuálně hraji v
Divadle Na Maninách v muzikálu
Robinson. To je první muzikál, ve
kterém vůbec nezpívám, jen
mluvené slovo. Zase úplně nová
disciplína. Zjistil jsem, že neumím
vůbec mluvit (smích). Zase se
učím za pochodu. Podobně jsem
to měl kdysi i s tancováním.
Choreografie muzikálů tehdy
většinou dělal Richard Hess.
Věděl, jaké mám pohybové
schopnosti a možnosti. Došlo tak
i k paradoxním sitaucím.
Jakým?
Například jsem tančil se členy
jeho slavné skupiny UNO. Třeba v
pásmu, které se jmenovalo MISE.
Vše bylo postavené kolem Dana
Hůlky, bylo k tomu velké turné.
Dohrávalo se to v Pyramidě.
Neměl jste toho někdy dost?
Začíná to teď. Vystříhávám si
věci, na které se mohu těšit.
Nechci chodit do divadla za
každou cenu.
Další vaše zajímavá kapitola
je zpívání v animovaných
filmech?
V jeden moment se rozjel dětský
kanál a pracovalo se na spoustě
seriálů. K některým jsem napsal
texty, někde jsem pomáhal
s hudební režií, často jsem v nich

zpíval.
Který film vás bavil nejvíc?
Bavil mě projekt Disney on Ice,
což byly písně ze všech slavných
animáků. Z těch současných asi
Odvážná Vaina. Tam mě baví
i samotný příběh.
Láká vás ještě hraní
v kapele?
Asi uděláme nějaké retro.
S kapelou Synové výčepu, což je
vlastně kostra Please don´t care,
jsme nadhodili, že bychom udělali
jeden pokusný koncert. Uděláme
si radost. Jinak mě to moc neláká.
Sledujete všeobecně
hudební scénu?
Vůbec. Obklopil jsem se tichem.
Když nemám práci, tak jen ticho
a nic.
K tomu se musí člověk nějak
dostat?
Nevím, zkrátka to přišlo. Spousta
kolegů to má asi jinak. Mě to
nebaví. Asi to bude i prací. Možná
jde o harmonii mezi tím hlukem
v práci a klidem tady.
Cítil jste se někdy slavný?
Ne, nikdy. I když jednou
jedinkrát. Když někdo ze Štětí
dělal dokument o muzice. Já
zpíval v Hybernii v Golemu
a zaskakoval jsem za Pepu Vojtka
v hlavní roli. Pak ten dokument
běžel v kabelové televizi, tuším.
Jak to máte s domovem nyní,
navštěvujete Štětí?
Dlouho jsem tam nebyl. Před pár
týdny jsem vezl syna z fotbalu
z Litoměřic. Viděl jsem, co
vyrostlo za kalovým polem, haldy
dřeva, koukal jsem, co se staví u
bývalého autobusového nádraží.
Ale chystám se tam, snad co
nejdříve.
Pavel Hoznédl

Leden 2021: Eva Hudečková spisovatelka
Únor 2021: Václav Chalupaveslař, hoteliér
Březen 2021: Jakub Pokorný novinář
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
Říjen 2021: Jaromír Holub muzikálový zpěvák

Jaromír Holub
Od patnácti let vystupoval
v rockových a metalových
kapelách ze Štětí a blízkého
regionu. Od roku 1995 začal
účinkovat v muzikálech. Má za
sebou role v muzikálech Drákula,
Monte Christo, Vlasy, Jesus Christe
Superstar, Golem, Tři mušketýři
a mnohé další. Aktuálně hraje
v divadlech Kalich, Hybernia, ABC,
Na Maninách, J. K. Tyla v Plzni.
Zpíval i v animovaných pohádkách
Ledové království, Lví král, Coco
a dalších. Byl členem vokálního
souboru Dobrý večer Quintet.
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Jachtaři ze Štětí zažili úspěšné léto
Štětský klub jachtingu
může bilancovat úspěšnou
sezonu! Především mladí
závodníci se prosadili na
domácích i mezinárodních
regatách.
Adam a Tibor Nevelöšovi a Nicol
Říčanová zazářili na srpnovém
Mistrovství Evropy Techno293
a Techno 293+ (windsurf pro
mládež) v estonském Tallinu.
Adam Nevelöš obsadil sedmou
příčku v Techno293+ (bez
omezení věku), Nicol Říčanová
si vyjela deváté místo v kategorii
do 17 let na Techno293 a Tibor
Nevelöš skončil mezi stejně
starými chlapci na 14. příčce.
Úspěchy zaznamenali i Tomáš
Mlejnek, Jan Kříž, Michal Rais,
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi.
„Řada našich juniorů je členy
Sportovních center mládeže a v
mládežnických reprezentačních
mužstvech,” hodnotil pozitivně
uplynulý ročník šéf štětského
klubu Petr Müller.
V říjnu čekají na závodníky ještě
dva podniky přímo ve Štětí (9. 10. 10. a 16. – 17. 10.) Dalším
vrcholem je pak prosincové
juniorské Mistrovství světa

v Ománu. „I tam bychom měli
mít zastoupení. Je fantastické,
když kluci mohou reprezentovat
nejen Českou republiku, ale
i štětský klub,” přidal trenér
domácích mládežníků Martin
Žižka.
Přes úspěchy ale štětští jachtaři
p l á n u j í d a l š í z k va l i t n ě n í
tréninkového areálu na labském
nábřeží. „Potřebovali bychom
sušárnu plachet, posilovnu,
malou tělocvičnu. Závodníci
nám odrůstají a potřebují další
tréninkové prostory. Ale jsme
připraveni vychovat další
ú s p ě š n é g e n e ra c e ,” ř e k l
předseda klubu Petr Müller.
Jedním z důležitých
„pomocníků“ je i unikátní
jachtařský trenažér. „V České
republice jsou pouze dva. Jeden
máme my ve Štětí, druhý mají
v Brně,” prozradil trenér Martin
Žižka.
Oba členové vedení klubu zvou
mladé závodníky s chutí zkusit si
zajímavý individuální sport.
„Nutno říct, že jsme sportovní
k l u b , n e k r o u ž e k . Ta k
i přistupujeme k tréninku.
Jachting je zcela individuální
sport, učí samostatné

Tréninky jachtařů probíhají i na Labi ve Štětí. Foto: P. Hoznédl.

rozhodování, odvahu. Navíc je
závodník ve volné přírodě, může
poznávat vody celé Evropy,”
dodal na závěr šéf úspěšného
klubu Petr Müller.
Jako pozvánku pro zájemce
o jachting zve klub na říjnové
závody ve Štětí. „Případní
zájemci se mohou podívat, jak
náš sport funguje. Rádi s nimi
pohovoříme a řekneme víc
o fungování štětského klubu,”
přidal Martin Žižka. (hoz)

YachtClub SK Štětí
Říjnové závody YC Štětí
9. - 10. 10. 2021 ve Štětí
Podzimní Labe
16. - 17. 10. 2021 ve Štětí
O pohár města Štětí

Kontakt na YC Štětí:
Petr Müller - 774 686 926
muller@jachting-steti.cz
Martin Žižka - 602 144 753
zizka@jachtin-steti.cz

Gymnastky měly letos
soustředění ve Štětí

Turnaje v petanque se
zúčastnilo 10 družstev

Oddíl sportovní gymnastiky kvůli Covidu-19 téměř celý rok
netrénoval, i proto se trenérky rozhodly, že srpnové soustředění bude
v tělocvičně ZŠ Ostrovní ve Štětí, kde jindy celý rok trénují. Celkem se
přihlásilo 20 gymnastek. Trénovalo se od 9 do 18 hodin. Po týdnu
dřiny se dívky velmi zlepšily a oddíl může uvažovat o účasti na
republikových závodech, které proběhnou v půli října. Foto: SK Štětí.

V sobotu 4. 9. 2021 proběhl na fotbalovém hřišti ve Štětí již 3.
ročník Třígeneračního turnaje v pétangue o pohár města Štětí.
Akce se zúčastnilo 10 družstev. Všichni bojovali o každý centimetr
a kouli. Vítězi se stali Beránci, druhý byl Tým 6 a třetí místo obsadil
tým Hugo. Děti i dospělí si turnaj užili a již se těší na další ročník.
Foto: H. Krejčová.
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Do Štětí opět zavítali jezdci ploché dráhy
Neděle 26. 9. 2021 patřila
na stadionu ve Štětí ploché
dráze. Závod mládeže na
strojích o kubatuře 125 ccm
a motokrosové závody
přinesly dramatické
momenty i nebezpečné
pády.
Škvárový ovál na štětském
stadionu přivítal mladé
závodníky potřetí v historii. Za
organizací závodu stál bývalý
plochodrážní jezdec a spíkr
Miloslav Čmejla.
Závod věnoval na památku své
zesnulé dcery. „Organizačně mi
velmi pomáhala při předchozích
ročnících. Chtěl jsem jí tímto
připomenout a poděkovat,”
přidal Miloslav Čmejla.
Finálové jízdě předcházel
dramatický pád jedné z mladých
jezdkyň.
„Naštěstí se vše obešlo bez
vážnějších zranění,” informoval
organizátor závodů. Finálová
jízda pak přinesla dramatický
finiš, prvenství bral..., druhý
skončil suverén letošní sezony...
„Vyhrál právem. Je to bojovník. O
vítězství rozhodl v posledních
metrech,“ okomentoval konec
finálové jízdy Čmejla. (hoz)

Plochá dráha se jela na škvárovém oválu na Městském stadionu ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

Čmejla: Ledovou moto show chci zopakovat
Za přípravou tradičních
Moto show ve Štětí stojí
bývalý plochodrážní jezdec,
spíkr tuzemských
i m e z i n á r o d n í c h
plochodrážních závodů
v Čechách i zahraničí
a organizátor dalších
sportovních akcí ve Štětí
a blízkém okolí Miloslav
Čmejla.
Plochá dráha, motokros a další
stroje s dunivými motory. Již
dvanáct let zve českou špičku na
štětskou půdu. „Není to nic
jednoduchého. Člověk musí
přemýšlet do detailu. Dráha,
bezpečnost závodníků
a návštěvníků, hosté z řad
bývalých vynikajících jezdců.
Ale jsem rád, že jsem mohl ve
Štětí přivítat třeba krále české
ploché dráhy Jiřího Štancla,”
říká šéf závodů na škvárovém
oválu.
Za sebou má závody za řadu
klubů. Posledních pětatřicet let
spíkruje přední tuzemské
závody ploché dráhy na

Organizátor sportovních akcí
M. Čmejla. Foto: P. Hoznédl.

Markétě, ve Slaném nebo
Mariánských Lázních. „Už jsem
uváděl snad stovku mistrů
republiky,” pousměje se při
rekapitulaci své kariéry
s mikrofonem.
Za svou práci se dočkal
i několika cen. Před dvěma lety
převzal z rukou legendárního
silničního jezdce Petera Baláže
a předsedy FIM Europe Vintage
Ig o ra B o š kov i č e p l a ke t u
Giacoma Agostiniho. Ocenění za
dlouholetou propagaci
motoristického sportu. V roce
2020 byl oceněn v anketě
Sportovec města Štětí
jako
Sportovní Osobnost. „Ve Štětí
jsem se kromě moto sportu
věnoval i hokeji a bikrosovému
sportu. Vážím si té ceny,”
přiznává Miloslav Čmejla.
Za svůj „majstrštyk” považuje
zorganizování závodů na ledové
ploché dráze na račickém
veslařském kanálu v roce 2017.
Kolem zamrzlé dráhy se tehdy
tísnilo více jak tři tisíce fanoušků
moto sportu. „Bonbónek, který
se povedl,” usměje se při

vzpomínce na povedené klání
jeho hlavní organizátor.
Rád by závody v Račicích
zopakoval. „Ale musí přát
především počasí. Na hladký
průběh závodů potřebujeme
minimálně dvaceticentimetrovou sílu ledu. Před
čtyřmi lety nám vše vyšlo tak
akorát,” vrátí se ke čtyři roky
staré události Miloslav Čmejla.
Stejně úspěšný jako v přípravě
moto závodů je štětský spíkr i ve
své další disciplíně, moderování
pořadů s úspěšnými sportovci.
Ty zve na besedy především do
Štětí. „Už jsem přivítal například
Antonína Panenku, Davida
Vršeckého nebo legendární
Věru Čáslavskou,” chlubí se
svými „úlovky”.
Končit nehodlá. Ať už
s organizací závodů,
spíkrováním závodů nebo
besedami se sportovci.
„Nebráním se ničemu. Pokud
vydrží zdraví, chtěl bych ještě
pár akcí uskutečnit,” uzavírá své
povídání sportovní nestor
štětského regionu. (hoz).
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Vokoun si zahrál proti Brazílii

A mužstvo, Divize B

Fotbalista a futsalista Jiří
Vokoun, který obléká
fotbalový dres SK Štětí, se v
z á ř í p ř e d s t a v i l
v českém reprezentačním
výběru na Mistrovství světa
ve futsalu v Litvě.
Naskočil do všech zápasů
národního týmu na turnaji.
Českému celku se na světovém
šampionátu dařilo podle
očekávání.
Ve skupině porazil Panamu 5:1,
remizoval s Vietnamem 1:1
a prohrál s jedním z favoritů
turnaje Brazilci 0:4. Do
osmifinále postoupil ze druhého
místa ve skupině, kterou ovládli
Brazilci.
V osmifinále pak nestačil na
aktuálně nejlepší evropský tým
Španělsko a prohrál 2:5.
„Největšími zážitky byly určitě
zápasy s Brazilci a Španěly. Za
Brazilce nastoupil asi nejlepší
hráč planety Ferrao. Se Španěly
to byl zase první poločas
pořádný kolotoč,” vyprávěl
štětský fotbalista. „Potkali jsme
zkrátka dva nejlepší celky na
VZPOMÍNKY
Dne 18. 9. 2021 tomu byly dva
rok, co nás opustil náš manžel,
tatínek a bratr pan Josef
Dvořák. Stále vzpomínají
manželka Jarmila s rodinou,
dcera Vlaďka s rodinou, syn
Karel s rodinou, bratr Josef
s rodinou, ostatní příbuzní
a kamarádi. Za vzpomínku
děkujeme.

Dne 18. 9. 2021 uplynulo již
5 smutných let, co nás navždy
opustil náš otec, dědeček Josef
Žoldák. S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 19. 9. 2021 uplynulo 19
smutných let, co nás navždy
opustila naše sestra, teta
a hlavně maminka Hana
Novotná (Žoldáková). S láskou
vzpomínají sestry a bratr
s rodinami a hlavně dcery.

Výsledkový servis
fotbalového klubu

4. 9., 6. kolo
Štětí - Louny 2:0 (1:0)
branky: 2x Vokoun
11. 9., 7. kolo
Slaný - Štětí 1:1 (0:1)
branka: Škoda
18. 9., 8. kolo
Chomutov – Štětí 3:1 (2:1)
branka: Mešič
25. 9., 9. kolo
Štětí – Březová 2:1 (0:0)
branky: L. Janovský, Neuman

Jiří Vokoun v zápase MS proti Brazílii. Foto: reprofoto ČT.

světě. Proti Brazilcům jsem
mohl vstřelit i gól,“ pousmál se
ofenzivní hráč, který ve
futsalové lize nastupoval za
Spartu a v letošní sezoně se
vrátil do mateřského Mělníka.
Atmosféru na šampionátu si
Vokoun užil. I když podle
zkušených reprezentačních
mazáků byl turnaj v Litvě bez
emocí.
„O tom, že je šampionát, se
člověk dozvěděl až u haly.

Propagace nebyla největší.
Kluci říkali, že šampionáty
v Thajsku a Brazílii měly lepší
reklamu. Ale byl to můj první
velký turnaj, takže jsem si ho
užil,” řekl po návratu domů.
Teď už se chystá na divizní
fotbalové zápasy ve Štětí.
„Futsalovou ligu hraji zároveň
s fotbalem. Po mistrovství pro
mě normálně pokračují obě
soutěže,” dodal štětský střelec.
(hoz)

28. 9., 15. kolo
Štětí - Kladno 1:1 (0:0)
branka: Vokoun

Rozpis zápasů
fotbalového klubu
A mužstvo, Divize sk. B
sobota 9. 10., 10:15
Štětí – Aritma Praha
sobota 23. 10., 10:15
Štětí – Česká Lípa
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manžel, tatínek, dědeček, bratr,
švagr, tchán a strýček, pan
František Lednický. Nikdy na
tebe nezapomeneme.
Manželka Jana s rodinou.
Dne 25. října to bude již 5 let,
kdy nám odešel náš milovaný p.
Václav Kurfirst. S láskou a úctou
stále vzpomíná manželka Jana
a synové Michal a Míra s
rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme.
Dne 8. 10. 2021 by oslavil 75.
narozeniny p. Josef Hovorka. S
láskou vzpomíná manželka
Jana s rodinou.
Dne 9. 10. uplyne 9 dlouhých
let, co nás navždy opustil náš
tatínek Jaroslav Poláček. S
láskou vzpomínají dcery Petra a
Pavla s rodinou.

12. 10. to budou 4 smutné roky,
kdy nás opustil náš milovaný
INZERCE

Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.
Koupím garáž ve Štětí ve Svazarmu. Možno i jinde, nabídněte. Platím
hotově. Na číslo telefonu 737 142 359.
Pronajmu byt 1+1 ve Štětí. Tel. 721186898.
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