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Opravy komunikací i uzavírka
Během října došlo ve Štětí
k opravám komunikací,
jednání o autobusových
zastávkách nebo
k informační schůzce
ohledně investic do
vlakového nádraží
v Hněvicích.
Nádražní budova Hněvice
V říjnu proběhla schůzka vedení
města se zástupci Správy
železnic k tématu přípravy
investičního záměru železniční
zastávky v Hněvicích.
Informační schůzka zatím
nepřinesla konkrétní výsledky,
z á s t u p c i o b o u s t ra n s e
informovali o možných řešeních
v dané lokalitě.
„Lokalita nádraží a jeho stav nás
dlouhodobě trápí. Nicméně
budova není v majetku města,
vlastní ji Správa železnic. První
schůzka nastínila možná řešení,
jednání budou určitě probíhat
dále. Pokud se budeme bavit
o konkrétním datu investiční
akce, dostaneme se dle zástupců
Správy železnic do poloviny roku
2024,” uvedl ke schůzce starosta
Tomáš Ryšánek.
Uzavírka Liběchov
Od 22. 10. 2021 došlo z důvodu
opravy povrchu komunikace
k úplné uzavírce komunikace I/9
v obci Liběchov ve směru od
křižovatky příjezdu ze Štětí na
Českou Lípu (ulice Kokořínská).
Uzavírka je v délce zhruba 400
metrů.
Objízdná trasa pro vozidla do 12
tun: Liběchov – I/9 Mělník II/273 směr Mšeno - III/2734,

Střednice - III/2736 Strážnice,
Liběchov; trasa určena pro oba
směry. Objízdná trasa pro
vozidla o hmotnosti nad 12 tun
je řešena dopravním opatřením.
Uzavírka by měla trvat do 21.
11. 2021.
Opravy komunikací
Během října proběhly ve Štětí
akce zařazené do oprav. Na
začátku měsíce město dokončilo
rekonstrukci parkoviště v ulici
Litoměřická. Došlo
k vyfrézování vrchní části
vozovky a pokladu nového
asfaltového povrchu. V ulici 1.
máje došlo k opravě šachty
a poklopu kanalizace, zároveň
došlo v úseku k parkovišti
u domu č. p. 598 k opravě
betonové komunikace.
K odvodnění vozovky došlo
i nedaleko v ulici Pivovarská ve
„spojovacím” úseku s ulicí
Lidická. K opravě betonové
komunikace došlo i v ulici
Ostrovní v prostoru u krytu
civilní ochrany. Tam bude
uzavírka pro automobily do 15.
11. 2021. „Monitorujeme stav
komunikací ve Štětí a víme, ve
kterých ulicích si zaslouží
opravu. Havarijní stav je
především v ulici Stračenská od
Bezručových sadů k obchvatové
silnici. Na její opravu bychom se
c h t ě l i z a m ě ř i t ,” u v e d l
místostarosta Vladimír Frey.
Autobusové zastávky
Autobusové zastávky v ulici
Cihelná už od října pracují
v běžném provozu, tedy i s plně
funkčními informačními
tabulemi. Posledním krokem je

instalace odpadkových košů.
Nově se připravují i autobusové
zastávky ve Stračí (u kapličky)
a v ulici Stračenská (u nové
zástavby směr Stračí). Rada
města zároveň schválila přesun
autobusové zastávky z ulice
Obchodní (naproti „staré
poště”) zpět do Bezručových
sadů.
Vánoční strom města Štětí
Město Štětí bude i v letošním
roce zdobit vánoční strom na
Novém náměstí.
Štětské komunální služby proto
touto cestou přicházejí
s prosbou k občanům města,
kteří vědí nebo dokonce mají na
svém pozemku strom, který by
byl vhodný jako strom vánoční,
nechť se obrátí na vedoucího
komunálních služeb Jiřího
Nováka. Pokud bude strom
vhodný, pracovníci
komunálních služeb se postarají
o jeho pokácení i samotný
odvoz.
Pavel Hoznédl
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Pozvánka
na jednání
Zastupitelstva
Zastupitelstvo města Štětí
zve na mimořádné
zasedání, které proběhne
ve čtvrtek 18. 11. 2021
v 17 hod. ve velkém sále KS.

Vyjádření
Policie ČR
a města Štětí
k incidentu na
ZŠ Ostrovní
Policie ČR vydala v říjnu
prohlášení k ukončení
vyšetřování incidentu na
Základní škole v Ostrovní
ulici. Níže přinášíme jeho
přepis a vyjádření
zřizovatele školy, tedy
Města Štětí.
Vyjádření Policie ČR
Z prvotních informací napadení
vypadalo jako velice závažné.
Prověřováním se ovšem tyto
informace nepotvrdily.
Policisté z Obvodního oddělení
policie Štětí ukončili
prověřování případu napadení
žáka ze dne 6. 9. 2021 v místní
základní škole ve Štětí.
Policisté se případu důkladně
věnovali, neboť informace,
které byla na počátku, a rovněž
obdobně byly prezentovány
v médiích, byly velice závažné.
V úzké spolupráci s Orgánem
sociálně právní ochrany dětí
jsme provedli výslechy aktérů
tohoto incidentu.
Zároveň jsme vyslechli i další
spolužáky ze třídy, kam oba
aktéři chodí a kteří incident
viděli. Popis skutku, tak jak byl
na počátku uveden, se ovšem
z těchto výpovědí nepotvrdil,
byť k drobnému incidentu mezi
spolužákem a spolužačkou
došlo. O celé události jsme
rovněž hovořili i s rodiči dětí.
V tuto chvíli ve spolupráci
s vedením školy byla přijata
opatření, aby se podobným
incidentům dařilo do budoucna
předcházet.
por. Veronika Hyšplerová,
mluvčí policie Ústeckého kraje
Stanovisko Města Štětí
V současné době stále ještě
neskončilo vyšetřování
incidentu Českou školní
inspekcí. Po skončení šetření
a sdělení informací od České
školní inspekce Město Štětí,
jako zřizovatel Základní školy
v Ostrovní ulici, vyvodí závěry
a opatření, aby k podobným
incidentům na základních
školách ve Štětí nedocházelo.
Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí

Práce na vozovkách probíhaly v říjnu v ulici 1. máje, pokračovat budou i v listopadu. Foto: P. Hoznédl.
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Volby ve Štětí: Výhra ANO i vyšší účast
Volby do Poslanecké
sněmovny České republiky
proběhly druhý říjnový
víkend. Ve Štětí k urnám
dorazilo 55% voličů. Volby
vyhrálo ve městě pod komíny
hnutí ANO 2011, druhá
skončila koalice SPOLU
(ODS, TOP09, KDU-ČSL).
Ve dvanácti štětských okrscích
volilo z 6 697 možných voličů 3
691, tedy 55,11% oprávněných
voličů. Oproti posledním
parlamentním volbám v roce
2017 tak došlo k mírnému
nárůstu. Před čtyřmi lety přišlo
k volbám 52% voličů.
Ze sedmnácti kandidujících stran
a hnutí dostala všechna uskupení
hlas. Největší počet pak hnutí
ANO 2011, které dostalo 1 229
hlasů, tedy 33,58%. Na druhém
místě skončila s počtem 685
hlasů, tedy 18,72 procenty hlasů
koalice SPOLU. Třetí nejvyšší
počet posbírala Svoboda a přímá
demokracie, které dalo hlas 488
voličů, tedy 13,33%. Čtvrtá
skončila koalice Pirátů a Starostů
a nezávislých, ta dostala 433
hlasů, což znamená 11,83%. Nad
pětiprocentní hranici,
znamenající „vstup” do
Poslanecké sněmovny České
republiky, se ve Štětí dostalo

hnutí Přísaha, které získalo 193
hlasů, tedy 5,35%.
Do poslanecké lavice kandidovala
ze Štětí hned čtveřice uchazečů.
Dva na kandidátce hnutí Přísaha,
po jednom pak měla zastoupení
kandidátka ČSSD a KSČM.
Výsledky ve Štětí prakticky
kopírovaly pořadí v litoměřickém
okrese. Tam se pouze měnilo
pořadí na třetím a čtvrtém místě.
Z okresu, do kterého spadá
i město Štětí, byli do
r e p u b l i kov é h o p a r l a m e n t u
zvolení dva poslanci, a to Karel
Krejza (SPOLU) - aktuálně
i místostarosta města Litoměřice
a Petr Liška (PirSTAN) – působící
jako starosta obce Malé
Žernoseky.
Stejná čtveřice stran a hnutí,
která vyhrála ve Štětí, byla na
vedoucích pozicích i v Ústeckém
kraji i celé České republice. Volby
celkově vyhrála koalice SPOLU
s 27, 7% hlasů, druhé skončilo
hnutí ANO 2011 s 27,1% hlasů,
třetí příčku „obsadila” koalice
Pirátů a Starostů a nezávislých
s 15,6% a jako poslední
pětiprocentní hranici překročila
s t ra n a S v o b o d a a p ř í m á
demokracie, která získala 9,5%.
Pavel Hoznédl
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Nové zastávky autobusů V ulici Alšova pokračují
ve Stračenské i ve Stračí práce na parkovišti

Nové autobusové zastávky budou v ulici Stračenská, po řadě let se
vrací zastávka i do obce Stračí (u kapaličky). Novinkou je přesun
autobusové zastávky z ulice 9. května (naproti staré Poště) zpět do
Bezručových sadů. Foto: Pavel Hoznédl.

V ulici Alšova pokračovaly i během října práce na budování nového
parkoviště a nové komunikace, která propojí ulice U Tržnice a U
Stadionu. Zmodernizovaná část města by podle harmonogramu
měla být hotova do konce letošního roku. Foto: Pavel Hoznédl.
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Začala stavba polopodzemních kontejnerů
V říjnu začala další
z významných investičních
akcí města v letošním roce –
Polopodzemní kontejnery na
separovaný odpad.
V letošním roce by mělo
vzniknout šest „hnízd” – tři
v ulici Alšova, po jednom pak
v ulicích Družstevní,
Obchodní a Dohnalova.
Akce je financována z rozpočtu
města a Státního fondu životního
p ro s t ř e d í . S o u č á s t í b u d e
i dodávka čtyř kusů
velkoobjemových kontejnerů na
separaci biologicky rozložitelného
odpadu, které budou uloženy
v prostorách komunálních služeb.
Náklady na výstavbu šesti
kontejnerových stání a pořízení
čtyř kusů velkoobjemových
kontejnerů jsou 7,2 milionu
korun. Dílo by mělo být
dokončeno do konce února 2022.
V ulici Alšova během října došlo
k bouracím pracím a přeložkám
nízkého a vysokého napětí, které
byly v kolizi s novými
kontejnerovými stáními.
Polopodzemní kontejnery najdou
nejlepší uplatnění především na
sídlištích. K jejich přednostem
patří jednodušší instalace.
Přestože jsou z větší části nad
zemí, zachovávají si výhody
podzemních kontejnerů.
Kontejnery jsou odolné vůči
požárům a mají až třikrát větší
objem než klasické kontejnery
pro tříděný odpad. Vyprazdňují se
stejně jako kontejnery podzemní,
tedy vytažením ze šachty
a jednoduchým otevřením dna.
Město se chystá postupně
modernizovat i další odpadová
stání. Vyprojektováno je
11
stání, a to kromě
vyjmenovaných ulic i v ulicích Čs.
armády, U Stadionu, Školní
a Stračenská.
Umístění nových polopodzemních
kontejnerů je částečně navrženo
v místech stávajících
popelnicových stání, která tak
budou nahrazena. Částečně
půjde o úplně nová místa, kdy se
naopak některá původní zruší ve
prospěch nových parkovacích
míst. Kontejnery pro směsný
komunální odpad, plasty a papír
jsou navrženy o objemu 5 m³,
kontejnery pro sklo o objemu 3
m³ a kontejnery pro bio a kov
o objemu 1,3 m³. Jeden
polopodzemní kontejner na
směsný odpad tak nahradí 5
černých kontejnerů. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Práce začaly v ulici Alšova. Původní popelnicové stání bylo v říjnu demolováno. Foto: P. Hoznédl.

Technické parametry polopodzemních kontejnerů, které budou fungovat ve Štětí: Foto: ilustrační.

Jeden polopodzemní kontejner nahradí objemem pět klasických kontejnerů. Foto: ilustrační.
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Revitalizace sídlišť: Začala výsadba
Projekt Revitalizace
intravilánové zeleně sídlišť
ve Štětí pokračoval i během
října. Po zářijovém
chemickém odtravnění
ploch přišly v říjnu na řadu
terénní úpravy ošetřených
míst a zároveň i výsadba
cibulovin a keřů.
V polovině října proběhla v rámci
projektu výsadba 13 tisíc
cibulovin (různých druhů
narcisů) v ulicích Mánesova,
U Stadionu, Školní a Čs. armády.
Strojní výsadbou vysázeno 15
záhonů různých rozměrů. „Větší
část cibulovin, zhruba 25 tisíc
kusů, bude ve městě vysázena
ručně během října a listopadu,”
doplnila k aktuálnímu dění
referentka životního prostředí
Městského úřadu ve Štětí Eliška
Bubeníčková.
Celkově se v projektu vysadí 190
stromů, 226 keřů, 37 tisíc
cibulovin, 1920 m² bylinných

porostů, 320 m² trvalkových
záhonů.
„Sídliště jsou desítky let ve
stejném stavu, město
zajišťovalo pouze nejnutnější
ú d r ž b u . Ve d e n í m ě s t a
dlouhodobě řeší mnoho priorit,
kam přednostně investuje své
finance. Od roku 2019 se
připravoval tento projekt, na
který město, prostřednictvím
dotace, získalo nemalé finance.
Podklady pro projekt byly
připravovány ve spolupráci
s občany, kteří se k zeleni ve
městě mohli vyjádřit na Kulatém
stolu v roce 2019,” uvedl celkově
k projektu starosta města Tomáš
Ryšánek.
Aktuální dění ve městě vzneslo
během září a října řadu otázek.
Ci tl iv á pro o bča ny by la
především výsadba u bytových
domů. Té musela předcházet
ošetření i případná likvidace
nepůvodních rostlin a dřevin.
K projektu byla zhotovena studie

daného území, včetně obnovy
zeleně, která zvolila vhodné
druhy dřevin, keřů i rostlin. „Tato
vybraná zeleň je vhodná pro naši
oblast. Jedná se o odolné druhy,
přímo tedy vhodné do našeho
prostředí.
O b n o va s í d l i š t ě p r o b í h á
standardně podle běžných
a schválených postupů, to
znamená i chemické odplevelení
budoucích záhonů,” přidala další
informace Eliška Bubeníčková.
Po podzimním kácení
poškozených a nebezpečných
stromů, kde se u většiny čekalo
na ukončení hnízdění ptáků
a odstranění pařezů, začala
„hezčí” část obnovy vnitrobloků
a to zakládání květinových
záhonů, výsadba trvalek,
cibulovin a výsev bylinných
trávníků.
„Za vykácené stromy a keře
proběhne samozřejmě výsadba
nových, a to ve větším počtu,
než byl předchozí stav,” řekla

dále referentka životního
prostředí. Součástí projektu je i
pořízení nového mobiliáře.
„Odstraněný mobiliář, ať již
lavičky nebo odpadkové koše,
bude nahrazen v závěru prací
novým,” informovala dále Eliška
Bubeníčková. Projekt bude
ukončen v listopadu 2021.
Zásah byl v některých částech
města razantní.
„Chtěl bych zdůraznit, že se
jedná o projekt financovaný
s dotací, nemůže se tedy
improvizovat, věci jsou pevně
dané. Chtěl bych tedy tímto
požádat občany o trpělivost,
určitě po dokončení všech prací
a především pak v jarních
měsících uvidí, že tento projekt
měl smysl a vnitrobloky našich
sídlišť budou vypadat o poznání
lépe a moderněji,” dodal na
závěr starosta města Štětí
Tomáš Ryšánek. (hoz)
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Během října probíhala strojová výsadba 13 tisíc cibulovin, narcisů.

Cibuloviny se sázely v ulicích Mánesova, U Stadionu a Čs. armády.

Citlivá byla likvidace nepůvodních dřevin u bytových domů.

Součástí projektu je i nový mobiliář: Foto: 3x Hoznédl, 1x ilustrační.
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Žáky Základní školy Školní propojila příroda
Žáci Základní školy ve
Školní ulici mají za sebou
inspirující říjen. Věnovali se
výrobě mandal z přírodních
materiálů, nejstarší pak
vyrazili mimo město na
školu v přírodě.
Mandaly z přírodnin
Žáci 6. tříd se v rámci výtvarné
výchovy věnovali výrobě
mandal z přírodnin. Podzimní
období nabízí velkou škálu
nejrůznějších přírodnin a hlavně

jejich různobarevnost je úžasná
a dechberoucí. K výrobě
jednoduchých mandal použili
listy, šišky, kaštany, bukvice,
kameny, květy, klacky, suché
listí, mech, ulity, peříčka,
kukuřici a další přírodniny, které
příroda kolem nabízí.
Žáci pracovali ve skupinách,
a tak utužovali vzájemnou
spolupráci s třídním kolektivem
i mimo něj. Cílem této hodiny
bylo kromě rozvoje estetického
cítění i utužování vzájemných
vztahů v kolektivu a rozvoj
představivosti každého žáka.
Hledejte vyrobené mandaly ve
Štětí a okolí a přiřaďte k nim
názvy: Ptačí hnízdo, Kaštanový
kruh, Srdce na dlani, Mafie,
Ohnivé květiny a Srdce ve tvaru
přátelství nebo Přírodní zázrak.
Škola v přírodě

Přírodní mandaly. Foto: ZŠ Školní.

Škola v přírodě začala v pondělí
20. 9. 2021. V první řadě přišlo
testování a odevzdání
zdravotních dokumentů
zdravotníkovi. Po rozloučení
čekala cesta do Outline centra
Jiřičná.

V září vyrazili žáci devátých tříd na školu v přírodě. Foto: ZŠ Školní.

Úterní dopoledne děvčata
strávila na paintballu a chlapci
v lanovém centru. Odpoledními
aktivitami pro 9. A byl orientační
pochod a pro 9. B Teambuilding
hry. Večer byl čas na připravení
zábavných scének.
Další den se děti probudily do
deštivého rána, ale nakonec
pršet přestalo, a tak si dívky
mohly užít lanové centrum
a chlapci paintball. Odpolední
aktivity zůstaly stejné, pouze se
třídy vyměnily. Večer byl

v duchu osobního volna. Ve
čtvrtek si žáci sbalili batohy,
nasnídali se a vydali se na výlet
do Klatov, kde se podívali do
katakomb a vystoupali na
Černou věž. Poté se přesunuli
do Kašperských hor. Část se šla
podívat do muzea Šumavy,
motocyklů a hraček, druhá
skupina si dala výšlap na hrad
Kašperk.
Mgr. Ivana Běloubková,
žáci 9. třídy

Na ZŠ T. G. Masaryka Technický klub zve
měli duchařský svátek na otevřenou dílnu
Na Základní škole T. G.
Masaryka „oslavili” na konci
října duchařský svátek
Halloween. Na jeho
přípravě se podíleli žáci
i kantorky.
Již čtrnáct dní předem žáci školy
připravovali výzdobu na akci. Ve
třídách se objevovali pavouci,
netopýři a strašidla. Ale hlavní
program se uskutečnil v pátek
22. října. Akce proběhla pod
vedením učitelek Cruzové
a Šrumové, ale zapojili se téměř
všichni pedagogové.
Na dětech byla netrpělivost znát
už od rána a těšení bylo
obrovské. Po vyučování žáci 6.
třídy školu vyzdobili a hlavní
program začal v 16 hodin. Po
slavnostním zahájení v maskách
se děti rozdělily do družstev
a pod vedením žáků sedmé třídy
se vydaly plnit své úkoly.
V dílnách si vyřezaly dýně a byla
to docela dřina.
Hned u vchodu do školy stavěli
účastníci kostlivce, dokonce

v n ě ko l i k a p r o ve d e n í c h .
V přízemí si všichni mohli udělat
zápichy do květináčů
s čarodějnicí, duchem, dýní
a netopýrem. V tělocvičně se
m a s k y t r o c h u p r o t á h l y,
absolvovaly překážkovou dráhu
a hrály různé hry s míčem.
Kreativní dílničky pokračovaly
i v prvním patře, tam si všichni
mohli vyrobit pavučinu
s pavoukem a ve čtvrté třídě
vznikaly krásné skleněné
lampičky, samozřejmě se
strašidelnými motivy.
Celé strašidelné odpoledne
završila stezka odvahy. Žáci
sedmé třídy, kteří opravdu
zodpovědně doprovázeli
družstva a pomáhali mladším,
potom po akci ve škole přespali.
Všichni si přejeme, aby takto
povedených akcí bylo v tomto
školním roce ještě hodně.
Kindlová Šárka
DALŠÍ INFO W W W

Technický klub Štětí zve na
otevřenou dílnu Geometrie není
nuda, která proběhne
v prostorách Základní školy
Ostrovní dne 7. listopadu od 10
do 18 hodin. Budeme zde stavět
baráček z XXL konstrukční
stavebnice nebo řešit hlavolamy
z tangram tvarů.
Dílna je volně přístupná
veřejnosti všech věkových
kategorií. Zaměstnanec klubu si
vždy v celou hodinu před hlavním
vchodem do školy vyzvedne
návštěvníky, odvede je do

učebny Technického klubu, kde
budou společně vymýšlet,
zkoušet, budovat a tvořit. V klubu
je možné strávit čas dle svého
uvážení. Všechny akce
Technického klubu jsou zdarma.
Více informací naleznete na
Facebooku Technického klubu
Štětí nebo na www.tksteti.cz.
Technický klub je součástí
p r o j e k t u Po d p o r a
polytechnického vzdělávání a
gramotností v ÚK, který je
spolufinancován Evropskou unií.
(lf)
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Zdravé město: Výstava a Férový piknik
Zdravé město Štětí a místní
Agenda 21 nezahálely ani
během října. Připraveny
byly akce pro děti, starší
i seniory.
Férový piknik a Výstava na
stromech
Sobota 2. 10. 2021 na Husově
náměstí patřila Férovému
pikniku a zahájení tradiční
Výstavy na stromech.
K ochutnávce byly potraviny
připravené z fairtradových
produktů v kombinaci
s lokálními surovinami. Pro
nejmenší nechyběl skákací hrad
a řada dalších her.
V ý s t ava n a s t r o m e c h j e
celorepublikový výstavový
happening na podporu důstojné
práce. Akce se koná každý rok
v říjnu během Týdne důstojné
práce. Jednotlivé výstavy se tak
každý rok dostanou do parků
a náměstí stovky míst republiky.
„Letošní ročník nesl název Život v
bavlně a byl věnován propojení
moderních technologií a práce
v rozvojových zemích,” upřesnila
koordinátorka Zdravého města
Štětí Jana Lebdušková.
Virtuální univerzita třetího
věku

Zimní semestr studijního ročníku
2021 – 2022 Virtuální univerzity
třetího věku začal ve Štětí
v pondělí 4. 10. 2021. Přednášky
s e k o n a l y j a k o t ra d i č n ě
v dětském oddělení Městské
knihovny. Téma kurzů byl:
Evropské kulturní hodnoty
a Pozoruhodný svět hub. První
přednášky se zúčastnilo přes
dvacet studentů.
Druhé přednášky pak proběhly
18. 10. Další jsou nachystané na
listopad a prosinec, konkrétně
na: 1. 11., 15. 11., 29. 11. a 13.
12. Zahájení je vždy v 9 hodin ve
štětské knihovně. Další
informace mohou případní
studenti dostat přímo v knihovně
u koordinátorky Zdravého města
Jany Lebduškové.

č i n i t 4 0 ko r u n . D ů l e ž i t á
telefonická rezervace
u koordinátorky ZM Jany
Lebduškové na tel. č.: 724 326
737. Počet osob je omezen
kapacitou autobusu.
Den zdraví
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se velký
sál Kulturního střediska ve Štětí
proměnil na několik
zdravotnických ordinací. Při akci
Den zdraví si mohli návštěvníci
nechat změřit tlak, cholesterol,
cukr, kyselinu močovou v krvi a
další hodnoty. K poradenství

byly připraveny oční lékařka
MUDr. Jana Jordáková nebo
fyzioterapeutka a
e r g o t e r a p e u t k a Te r e z a
Svobodová. „Den zdraví bereme
jako preventivní akci, kde si
mohou občané zdarma otestovat
s v é zd rav í . P ř í p a d n ě o d
odborníků nechat poradit.
Děkujeme touto formou za
pomoc všem institucím, které se
na zdárném průběhu akce
podílely,” dodala za Zdravé
město Jana Lebdušková. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Plavání pro seniory
Akce byla určena pro aktivní
seniory starší 60 let s trvalým
pobytem na území města Štětí.
Do mělnického bazénu se
nakonec vydala necelá dvacítka
sportovců. Využili volné plavecké
dráhy a k relaxaci i místní vířivou
vanu.
Druhý běh akce proběhne ve
středu 10. 11. 2021, odjezd
z Mírového náměstí bude
v 12:30, poplatek na osobu bude

Jak byste řešili problémy Štětska právě VY?
Povídá se, že co člověk, to
jiný názor – a může to být
jistě pravda, ale na druhou
stranu nikdo nežijeme
izolovaně – naopak tvoříme
společně určitou komunitu,
kde se dennodenně
potkáváme, něco spolu
sdílíme, vyměňujeme si
pozdravy, ale též informace
nebo i názory na to, jak by
naše město mělo fungovat,
co by se dalo vylepšit nebo
rovnou změnit.
Poslední dobou se tato veřejná
dis kus e př e ne s la té ž do
virtuálního světa sociálních sítí,
což má své klady i zápory.
Nespornou výhodou je rozhodně
to, že spolu můžeme diskutovat i
v době, kdy to neumožňují třeba
hygienická opatření nebo jiné
limity, a předností je také
rychlost, jakou se informace
mohou šířit. Na druhou stranu
může taková odosobnělá debata
sklouznout často k ukvapeným
závěrům nebo vzájemnému
napadání a obviňování

doprovázeném též urážkami
a vulgarismy, které bychom
obvykle při diskusi z očí do očí
nepoužili.
A proč to celé píši? Jsem
přesvědčen o tom, že diskutovat
o důležitých otázkách rozvoje
našeho města i celého
spádového regionu bychom měli
průběžně stále. A i když máme
ve vedení města zvolené
zastupitele, ani oni nemají ve vší
úctě patent na rozum a obvykle
ani křišťálovou kouli, aby
dokázali vždy nacházet ta
nejlepší řešení ve prospěch
většiny našich občanů. Proto je
takováto veřejná debata tolik
důležitá! Vyjma loňského roku,
kdy to nešlo kvůli covidu, se už
pravidelně více než deset let
p o t k á v á m e n a t z v. F ó r u
Zdravého města Štětí, kde je
možné se vyjádřit k různým
oblastem života a předložit též
vlastní návrhy a nápady, jak by
se co dalo řešit nebo vylepšit.
Výstupy z tohoto veřejného
projednání jsou následně
prověřeny veřejnou anketou,

která napoví, na jaké priority by
se měla místní radnice nadále
zaměřit.
V mnoha ohledech nás asi
nečeká v dalších letech zcela
lehká doba, proto bude o to
důležitější si společně pohovořit
o tom, na co se připravit a kam
napřít nejvíce úsilí, abychom
těmito náročnými časy prošli co
nejlépe. Nebojte se tedy potkat a
podiskutovat na letošním Fóru
Zdravého města, které se
uskuteční již ve ČTVRTEK 4.
LISTOPADU 2021 od 17:30
hodin ve velkém sále Kulturního
střediska ve Štětí. Těšíme se na
VÁS!
Milostivé léto – příležitost
zbavit se exekucí
Pozornosti občanů Města Štětí
by rozhodně neměla uniknout
iniciativa, která je zaměřena na
odpuštění části exekucí
vymáhaných soukromými
exekutory na dlužných částkách
občanů vůči státu, obci, kraji
nebo jimi většinově vlastněným
podnikům (týká se třeba

i zdravotních pojišťoven,
dopravních podniků, firmy ČEZ,
nemocnic, obecních bytů apod.).
Podmínkou je zaplacení původní
dlužné částky a jednorázového
paušálu na náklady exekuce ve
výši 908,- Kč. Veškeré další tzv.
příslušenství pohledávky bude
odpuštěno (tj. penále nebo
úroky a poplatky z prodlení,
náklady na vymáhání apod.,
k t e r é m o h o u b ý t
i několikanásobně vyšší než
původní dlužná částka).
O odpuštění lze žádat pouze
v období od 28. října 2021 do 28.
ledna 2022. Pokud dluh není
ještě předmětem exekuce nebo
je někdo v režimu oddlužení, pak
se na něj akce „Milostivé léto”
nevztahuje. Více informací je
možno získat na webu:
https://nedluzimstatu.cz/ nebo
v protidluhových poradnách
(např. ve Štětí zajišťuje
společnost Naděje s pobočkou
na městské tržnici).
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Doplňující informace podle
zákona 46/2000 Sbírky
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Kulturní středisko města Štětí
Program na listopad 2021
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ

1. listopad Informační
centrum
AKTY
Výstava obrazů I. Dědičíkové.
Vstup zdarma.
1. listopad Městská knihovna
TŘPYT I BARVY ANEB
KORÁLEK KE KORÁLKU
Výstava šperků Miroslavy
Křepelkové v 1. patře
knihovny. Vstup zdarma.
1. listopad Městská knihovna
KAPACITA PAMĚTI
Paměťová terapie nejen pro
nejstarší generaci v přízemí
Městské knihovny. Začátek v
16.00. Vstup zdarma.
3. listopad Městská knihovna
KOMÍNOVÁ TURISTIKA S
ADRENALINEM
Beseda o slézání komínů s P.
Kroupou a P. Vackem v přízemí
Městské knihovny.
Začátek v 17.00. Vstup
zdarma.
4. listopad sál Kulturního
střediska
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Veřejná diskuze o rozvoji
města Štětí a jeho okolí.
Začátek v 17.30.
Vstup zdarma.
11. listopad Kino Štětí
MEZINÁRODNÍ DEN
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Pietní akt u vzpomínkové
lavičky válečných veteránů v
prostoru u kina.
Začátek v 11.00.
Vstup zdarma.
14. listopad Kino Štětí
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ
DIVIDLO
Loutková pohádka Sněhurka a
sedm trpaslíků.
Začátek v 15.30.
Vstupné 30 Kč.
15. listopad Městská
knihovna
BINGO
Oblíbená společenská hra v
dětském oddělení Městské
knihovny. Začátek v 17.00.

Vstup zdarma.
15. listopad Kino Štětí
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ
COOLE
Zábavný pořad s jedinečným a
nezaměnitelným humorem Z.
Izera.
Začátek v 19.00.
Vstupné 250 Kč.
25. listopad Kino Štětí
SNOW FILM FEST
Sníh, led a adrenalin.
Tříhodinové pásmo filmů o
extrémním lyžování, zimních
horolezeckých výstupech a
dalších aktivitách v zimní
přírodě.
Začátek v 17.00.
Vstupné 50 Kč.
26. listopad Městská
knihovna
ADVENTNÍ NOC – TRADICE
A ZVYKY VÁNOC
Tvořivá Adventní noc pro žáky
1. – 5. tříd, kteří jsou čtenáři
štětské knihovny. Přihláška a
bližší informace v dětském
oddělení Městské knihovny.
29. listopad Městská
knihovna
LISTOPADOVÁ TVOŘIVÁ
DÍLNA – VÁNOČNÍ SVÍCEN
Tvořivá dílna v přízemí Městské
knihovny.
Začátek v 16.00.
Vstup zdarma.
29. listopad sál Kulturního
střediska
JACOBOWSKI A
STJERBINSKI – Franz Werfel,
Žid Jacobowski a antisemitský
plukovník Stjerbinski prchají
před nacismem z okupované
Francie a současně soupeří o
ženu.
Divadelní komedie jedné
tragédie Rádobydivadla Klapý.
Režie J. Kodeš.
Začátek v 19.00.
Vstupné 50 Kč.
Připravujeme na měsíc prosinec:
1. 12. Vánoční trhy a slavnostní
rozsvícení Vánočního stromu – Nové
náměstí
změna programu vyhrazena

HISTORIE
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Ulicemi města Štětí: Zemědělství
Již v prvních listinách o Štětí
z počátku 14. století se uvádí, že
zdejší sedláci pěstovali žito,
pšenici a ječmen. Z pozemkové
knihy, založené roku 1593 za
primátora Mikuláše
Pazderovského, se dovídáme, že
bývaly prodávány vinice
a chmelnice v okolí města.
Pěstování chmelu dokládá
i zřízení městského pivovaru
vedle tehdejší radnice na Novém
tržišti (dnešní Mírové náměstí,
v místech Kulturního střediska)
právě v 16. století. Za třicetileté
války byl pivovar poškozen vojsky
a roku 1650 byl obcí znovu
vybudován z peněz za prodané
a opuštěné domy. K roku 1714 se
uvádí, že tu bylo ročně uvařeno
asi 200 sudů piva. V 17. a 18.
století se štětský chmel dokonce
vyvážel do zahraničí. Později
chmelařství téměř zaniklo, ve
druhé polovině 20. století jsou
však chmelnice v okolí Štětí opět
zmiňovány. Začátkem 17. století
město vlastnilo i vinopalnu
a pěstování vinné révy zdejšími
měsťany podnítilo hospodářský
růst města. Roku 1888 uvádí

Friedrich Bernau, že štětské víno
si chutí nezadalo s mělnickým.
Tehdy byly na svazích nad
městem obrácených k jihu
pokusné vinice, které sloužily
jiným pěstitelům za vzor. Ale zpět
do 17. století. Kromě obilí se na
polích při městském dvoře
pěstoval také hrách a vikev a dva
obecní pastýři vyháněli za
hezkého letního počasí stáda
skotu a bravu na četné úhory
nebo do lesa, neboť louky u Labe
a na ostrově ještě nebyly. Zdejší
obyvatelé tehdy bojovali se sysly
a roku 1688 za 533 odevzdaných
syslích ocásků obdrželi sud piva.
V roce 1756 byl obecní dvůr
propachtován a roku 1776
zrušen. K roku 1832 uvádí J. G.
Sommer, že ve Štětí se pěstovalo
obilí a chmel, jetel, ovoce a vinná
réva, chovali se koně, skot
a ovce. Město mělo od dávných
dob právo rybolovu a lovu lososů
v Labi. Již zmíněný Bernau uvádí
v roce 1888 pěstování obvyklých
druhů obilí, luštěnin (zvláště
čočky), okopanin a pícnin. Velké
výnosy tehdy přinášely višně
a švestky. Chov dobytka byl tehdy

Na vinici ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

nepatrný a včely se chovaly jen
ojediněle. Štětí leží v kraji, kde
byla v 19. a 20. století hojně
pěstována cukrová řepa. Ta se
zpracovávala v řadě okolních
cukrovarů, a od roku 1871 přímo
v cukrovaru ve Štětí. Snad na
přelomu 19. a 20. století se tu
začal pěstovat chřest, kterému se
ve zdejší písčité půdě znamenitě
dařilo. K roku 1945 uvádí kronika
města podle velikosti osevní

plochy, že nejvíce bylo pěstováno
žito, poté brambory, vojtěška,
cukrová řepa, pšenice, ječmen,
oves, dále chřest, krmná řepa,
směska, chmel, hrách, mák,
kukuřice, vičenec, fazole, čočka
a pohanka. Kromě orné půdy byly
v katastru zahrady, ovocné sady,
louky, pastviny, vinice a lesní
půda.
M. Plaček

Výlety za historií: Dolní Beřkovice
Území Dolních Beřkovic, ležících 7
km severně od Mělníka, bylo
osídleno od pravěku. Roku 1887 tu
byl při orbě na poli objeven kamenný
sekeromlat, podobný byl nalezen
i při bagrování Labe a při kopání
základů pro cukrovar byly nalezeny
pravěké nádoby, bronzové ozdoby
a zbraň. Místní jméno Beřkovice
pochází z osobního jména Berkovec
a přívlastek „Dolní“ dostala vesnice
koncem 17. století, aby se odlišila od
Horních Beřkovic na Roudnicku,
dříve nazývaných Běškovice. První
písemná zmínka pochází z roku
1318. Roku 1452 přešly Dolní
Beřkovice s okolními statky do
vlastnictví jihočeských vladyků ze
Šebířova. Ti se poté začali nazývat
Beřkovští. Nejvýznamnější postavou
tohoto rodu byl Radslav II.
Beřkovský ze Šebířova (1476-1537),
o němž jsem již dříve psal
v souvislosti s Počeplicemi. Tento
rytíř byl ve službách králů Vladislava
II. a Ludvíka Jagellonského
i Ferdinanda I. Habsburského
a zastával funkce krajského
hejtmana, královského komorníka,
sekretáře a nejvyššího zemského
písaře. Své panství rozšířil
o Liběchov a další statky a v jeho
době je poprvé zmiňována
beřkovická tvrz. Dalším z majitelů byl
Zikmund Belvic z Nostvic, který
středověkou tvrz roku 1606
přestavěl na pozdně renesanční
zámek se čtyřmi uzavřenými křídly,
čtyřmi štíhlými šestihrannými
věžemi v rozích a arkádovým

Zámek v Dolních Beřkovicích. Foto: archiv autora.
dvorem uvnitř. Za třicetileté války byl
statek Belvicům zkonfiskován pro
účast na protihabsburském
povstání. Roku 1627 jej koupila
Polyxena z Lobkovic a panství se tak
stalo součástí rozsáhlého majetku
roudnických Lobkoviců. Roku 1830
postoupil Ferdinand Josef z Lobkovic
část svého majetku mladšímu
bratrovi Josefovi, který tak mohl
založit dolnobeřkovickou větev
lobkovického rodu a své sídlo roku

1853 přestavěl v novogotickém
slohu. Po revoluci v roce 1989 se
majetek, zabraný roku 1948, rodu
vrátil. K roku 1890 se o Dolních
Beřkovicích dovídáme řadu
zajímavých informací. Proslulé byly
rozsáhlé vinice, náležející
velkostatku, zdejší cukrovar byl
postaven již roku 1857, dále tu byl
pivovar, lihovar, dvůr, mlýn a cihelna.
Obyvatelé se živili především
zemědělstvím, často jako

zaměstnanci velkostatku. Pěstovalo
se zde obilí a cukrová řepa, hojné
byly ovocné sady. Ve vsi žilo
množství řemeslníků a obchodníků.
Od roku 1850 tu fungovala stanice
na železniční trati z Prahy do Ústí n.
Labem. Hasičský sbor měl 56 členů,
knihy půjčoval spolek „Beseda”. Na
Labi byly dva přívozy, osobní a pro
povozy.
M. Plaček
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Výtvarník Miroslav Jiránek: Řeka Labe
Výtvarník Miroslav Jiránek
se do Štětí s rodinou
přistěhoval ve svých šesti
letech. Zamiloval se do řeky
Labe, lesů Kokořínska
a nezapomněl na ně, i když
ho umělecké cesty, na
kterých spolupracoval
s předními českými grafiky
nebo hudebníky, svedly do
Prahy. „Teď vlastně bydlím
na druhé straně lesa, který
začíná ve Stračí,” říká
s úsměvem uznávaný malíř
ve svém domově kousek od
Bělé pod Bezdězem.
Narodil jste se a žil blízko
Kolína. Jak došlo ke
stěhování do Štětí?
Narodil jsem se v Telčicích u
Ko l í n a , t y t e ď p a t ř í k e
Chvaleticím. Táta bral
zemědělské brigády, takže jsme
různě putovali. Poté sehnal místo
ve Štětí. Vpodstatě jsme se
vraceli tak trochu do jeho
rodného kraje. Jeho babička,
moje prababička, vyrůstala na
liběchovském zámku v rodině
zámeckého kočího. Celý rod z
tátovy strany byl z Podřipska. Z
máminy strany zase patříme na
východ Čech, kolem Čáslavi. Já
jsem měl kliku, že jsem jako
nejmladší z pěti dětí vychodil
souvisle základní školu v jednom
městě, ve Štětí. Starší sourozenci
pořád měnili školy, kamarády.
Kde jste bydleli?
Na Studené straně se tomu
říkalo. Pro kluka to byl sen.
Seběhl jsem z baráku a byl jsem
u řeky. Ten pozemek byl džungle,
jen pole ladem a dvě chmelnice.
Pak tam vyrostla zahrádkářská
kolonie, následně
protipovodňová hráz se silnicí,
která přeřízla přímý kontakt s
řekou. Chodili jsme i na druhou
stranu do kokořínských lesů.
Četl jsem vaši vzpomínku, že
jako páté dítě jste měl
velkou volnost?
Rodiče mě nechávali,
navychovávali se asi dost mých
sourozenců (smích). Mohl jsem si
chodit k vodě a po lesích. Vedle
našeho domu měli baráček
Vokurkovi. S jejich Honzou jsme
strávili spoustu času v lesích na
výpravách. Hodně jsme chodili k
Tupadlům, tam jsou větší skály,
budovali jsme si skalní hnízda. A
měl jsem oblíbená i další místa.
Která třeba?
Špičák je magický prostor.
Odlupovali jsme lávové kuličky,
to snad dělají děti i dneska?
Doufám, že je tam dostatečná

zásoba. Akorát když jsem na
Špičák vyšel posledně, vršek byl
poměrně zarostlý. Za dob našeho
mládí byl vrch holý a byl krásný
výhled na všechny strany.
Největší inspirací, o které
hovoříte, je řeka..
..řeka je dominantní prvek. Voda
zůstala mé oblíbené téma, často
je součástí mých obrazů.
Měl jste u Labe oblíbená
místa?
Celý břeh až k Počeplicím. Moc

mizelo, sledoval jsem to ve svém
dospívání. Jednou jsem přijel do
Štětí zhruba po deseti letech a
chtěl jsem se projít po staré
hlavní ulici v centru a ona tam
nebyla. Jen plot a díry. To mě
deprimovalo. Na Štětí byla
krásná osa právě této hlavní
dlážděné ulice, která končila v
řece. Tendence asi byla postavit
nové město. Na druhou stranu,
my bydleli v domě, kde asi dříve
také byly domky, zahrádky,

labskou vůni. Údolí Labe má
takové zvláštní mikroklima.
Dříve spíš „rozdávala”
mikroklima papírna?
Když foukalo špatně, tak to byla
katastrofa. Dnes už to tak není.
Když jsme se nastěhovali k Bělé
pod Bezdězem v roce 1976, tak
když pořádně foukalo od Štětí,
byla cítit celulózka až sem. Lidi ze
Štětí museli být pro neznalé
zvláštně načichlí (smích).
Byl výtvarný směr pro vás

rád jsem zůstával u první
počeplické tůně. Tam jsem si sedl
na konci hráze uprostřed řeky a
měl krásné výhledy. Porosty
okolo vody, v dálce kopec Sedlo.
Tehdy vám pohled nerušil
most?
Ten je dost daleko. Po něm jsem
chodil, když jsem byl na vojně v
Terezíně a vracel se domů. To
možná ještě ani nebyl dostavěný
a byl jen pro pěší. A přívoz, ten
byl úžasný.
Vracíte se do Štětí?
Když jsou srazy spolužáků, rád
zajedu. Většinou jen na tu chvíli.
Nejsem motorizovaný, takže
přijíždím vlakem do Hněvic.
Nejdřív se vždy jdu projít podél
Labe k Počeplicím.
Když o Štětí vyprávíte,
člověk by si řekl, že jde o
romantické místo. Přitom
první jsou vidět továrenské
komíny.
Samozřejmě. Když staré Štětí

polnosti. Štětí bylo zkrátka
určené jako průmyslové město a
osud tak mělo zpečetěný. To
neznamená, že nemůže dobře
fungovat v nové podobě.
Jezdil do Štětí i váš bratr,
známý ilustrátor Vladimír?
Bratr byl starší o třináct let. Když
jsme se přistěhovali, studoval v
Praze žurnalistiku. Do Štětí jezdil.
Na Vánoce, na rodinná setkání.
Brácha Honza, ten byl o pět let
starší, s tím jsme vyrůstali ve
Štětí. Zbylí tři sourozenci už byli
rozuteklí po světě.
Vy jste se od střední školy
stal Pražanem?
Já jsem si velice rychle Prahu
oblíbil. Jednak jsem chodil na
grafickou školu pod Petřínem,
internát jsme měli u Sester
Voršilek za Národním divadlem.
Takže jsem žil převážně v
historickém jádru. Vždycky jsem
se ale na konci týdne těšil do
Štětí. Až se budu blížit a ucítím

jasnou volbou?
Měl jsem k němu našlápnuto už
od dětství. Rád jsem kreslil. Pak
šlo jen o to, na kterou výtvarnou
školu se mám pokusit dostat. Má
volba byla praktická, učili jsme se
úpravy tisku, typografii.
Odrazový můstek na další
studium to byl výborný.
Nastoupil jsem v roce 1967.
K hudbě jste netíhl?
Spíš pasivně. Chodil jsem v
dětství do houslí. Časem jsem je
opustil, když člověk nehraje
souvisle, nejde se do toho dostat
zpět. Trochu jsem si osvojil
kytaru. Bavilo mě hrát si sám,
trochu meditativní činnost, spíše
jsem improvizoval. Ale mám
problémy s klouby, nesáhl jsem
na kytaru snad tři roky. Trochu
alternativa je pro mne teď flétna.
Ptám se na hudbu ze dvou
důvodů. Ten první nás
dovede zpět do Štětí, kde v
šedesátých letech vznikalo
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je prazdrojem všech mých inspirací
podhoubí bigbítu.
Vnímal jsem to. Chodil jsem na
čaje, kde hrály štětské bigbítové
kapely. Vím, že ve Štětí bylo v
tomto ohledu živo.
A ten druhý důvod je vaše
spolupráce s Vladimírem
Mišíkem a ETC, kapelou
Marsyas, Vladimírem Mertou
a dalšími hudebníky
z přelomu šedesátých
a sedmdesátých let.
Na ně jsem narazil na studiích v
Praze. Zapadl jsem samozřejmě
do pražské society. Když se
člověk motá kolem kultury a je
aspoň trochu společenský, tak na
sebe lidi podobného smýšlení
narazí. Za bolševika to bylo ještě
jednoznačnější. Vytvářely se
kulturní bubliny v kontrapostu
proti prostředí. Praha je vlastně
maličká. S Vláďou Mišíkem mě
seznámil spolužák. Plakáty pro
pražské bigbíty jsem dokonce
dělal jako svou diplomovou práci.
To se asi moc nelíbilo
představitelům tehdejšího
režimu?
Na škole skřípali zubama.
Nakonec to prošlo. A v podstatě
byli i rádi, mohli říkat: „Podívejte,
nemáme tu jen politické plakáty.”
Hodilo se jim to do krámu. Ale
párkrát jsem u schvalovací
komise narazil. Třeba zrovna u
ETC. Domluvili jsme se, že
uděláme plakát formát A0.
Namaloval jsem celou partu, byli
všichni opravdu na plakátu velcí.
S tím mě vyhnali, že takové
amerikanismy nestrpí.
Argumentovali třeba tím, že by
plakáty strhávali sběrači plakátů
z plakátovacích ploch. Takže
vlastně uznávali, že to bylo
kvalitní, ale tak velký formát je
určen pouze pro politické akce.
Jak vznikaly plakáty a
přebaly na desky třeba pro
Vladimíra Mišíka?
Myslím, že u desky ETC...2 jsem
načrtl skici, pak jsme to s Vláďou
konzultovali. Bylo to v takovém
chvatu. Na zadní straně měl mít
pár řádků Hynek Žalčík, ale nějak
nebyl schopný dodat text, takže
ta zadní strana zůstala prázdná,
pouze s názvy písní. Pak se na
mne obrátili v roce 2010, jestli by
nemohli použít některý z mých
obrazů na desku Ztracený
podzim. Poslal jsem výběr
obrazů, které by s tím názvem
mohly korespondovat. Nakonec
vybrali všechny a byl z toho
takový katalog mých obrazů
(smích). Vláďa je pořád čilý.
Škoda, že už nemůže vystupovat.
Dříve jste říkal, že vám

vytvořit jeden obraz trvá
třeba i rok. Že se musí člověk
naučit i očumovat život
kolem a trochu se flákat.
To platí stále, jen bych dodal, že s
obrazem je potřeba umět včas
přestat, aby ho člověk neumořil.
To se mi párkrát stalo. Já jsem
vlastně nikdy nespěchal. I ze
sféry užité grafiky mne vyhnala
povinnost dodržovat termíny. A
kdekdo mi do toho kecal. Možná
to je i pozůstatek z těch dětských
let a toulání se po lesích. Nikdy
jsem ani nevyhledával práci v
týmu. Já jsem vlastně solitér.
Maluji pomalu. Mám
rozmalovaných i několik obrazů
najednou. Moje technika, kterou
tvořím, to i vyžaduje.
Máte některý ze svých
obrazů nejraději?
Mám obrazy, u kterých mám
pocit, že se podařily víc, u
některých že se podařily méně.
Dovedl bych vybrat zhruba
třetinu obrazů, se kterými bych
byl úplně spokojený. Možná
někteří výtvarníci jsou tací, že
když není obraz ideální, nejraději
by ho roztrhali, rozšlapali. To by
mně bylo líto.
A dle vašeho pohledu. Jste
pyšný na některý z obrazů,
na jeho umístění? Ať už v
galerii nebo osobní sbírce.
Mám radost, když si kamarádi
koupí můj obraz. Už proto, že si
museli nastřádat peníze, aby si
obraz doma mohli pověsit.
Nemám díla v žádné z galerií.
Prodávám do domácností nebo
menších soukromých sbírek. Pro
mne je tohle cenné, že s mým
obrazem lidé žijí, že je součástí
jejich života. Přijde mi to lepší,
než je mít v depozitu některé z
galerií. Když obraz domaluji,
mám pocit, že by ho měl někdo
mít. Obrazy mám převážně v
Česku, ale i po světě, v Americe,
Japonsku a různě po Evropě.
Jak přichází inspirace k
tvorbě?
To je různé. Hlavně musím
přepnout na přemýšlení o
obraze. Skoro nejlépe se mi
přemýšlí a vymýšlí ve vlaku. Mám
hrozně rád jeho rytmus. Když se
tím drncáním začnou propojovat
v hlavě neurony, dostane se
člověk do trochu vyšinutého
somnambulního stavu, ve
kterém občas přicházejí
nečekané nápady. Stává se, že si
musím vzít ve vlaku kus papírku a
ideu si poznamenat. Ale nápady
si i vysedím. Sednu si, čmárám si,
přemýšlím a najednou se vynoří.
Prazdroj mých inspirací je ale

stejně v dětství u řeky.
Teď jste ale celkem vzdálený
od nejbližšího toku?
Pořád jsem na řeku napojený.
Tady jsou zase nádherné rybníky.
Sednu na kolo a jsem za chvíli u
Břehyňského, mimo sezónu rád
jezdím k Máchovu jezeru. Přes
sezónu na tu pouť nemá cenu
jezdit (smích). Ale to vědomí, že
je vše uklidněné, zavřené kiosky..
Ještě platí, že máte rád
období konce zimy a začátku
jara?
Ano, ta energie, když všechno
leze ze země, předjarní bláta,
zbytky ledu a sněhu.
Podstatnou roli hraje ve
vašich dílech i humor? To
máte společné s bratrem
Vladimírem?
Brácha měl humor jako stěžejní
bod. Navíc nebyl výtvarník, ale
novinář. Kreslení používal jako
výrazový prostředek místo psaní,
asi byl líný psát (smích). V
ilustracích jsem humor používal.
I v některých obrazech mám
lehký humor. Mimochodem,
vzpomněl jsem si v souvislosti s
bratrem ještě na historku, která
se týká i Štětí.
Poslouchám.
Měli jsme ve Štětí zahrádku za
hřbitovem v zahrádkářské
kolonii. Dodnes tam tuším roste
smrk, který jsme tam s
maminkou vysadili začátkem
šedesátých let. A měli jsme tam
králíkárnu. Tehdy nám někdo
ukradl samici od malých králíčků.
Máma je vzala domů a dva se jí
podařilo vypiplat. Bydleli s námi
doma. Jmenovali se Vašek a
Frantík a byli předobrazem Boba
a Bobka, králíků z klobouku.
Takže se dá říct, že Bob a Bobek
pochází ze Štětí ze zahrádky za
hřbitovem (smích).
To má Štětí velmi vzácné
rodáky.
Brácha jezdíval k rodičům, když s
námi králíci bydleli doma, vídal
je. Sice jsme o těch věcech nikdy
nemluvili, ale ta inspirace byla
zřejmá. Jeden byl větší, druhý
menší, bílí králíci, přesně jako
pak ti dva z klobouku. Možná by
to chtělo dát na hřbitovní zeď
cedulku: Zde se narodili Vašek a
Frantík, známí pod uměleckými
jmény Bob a Bobek (smích).
Pavel Hoznédl
Celý rozhovor s Miroslavem
Jiránkem a ukázku jeho výtvarných
děl naleznete na webových
stránkách města Štětí.
(www.steti.cz)

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
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
Listopad 2021: Miroslav
Jiránek- výtvarník

Miroslav Jiránek
Miroslav Jiránek se narodil v
Kolíně. Od šesti let vyrůstal ve
Štětí. Na studia odešel do Prahy,
grafický design studoval na
Střední průmyslové škole
grafické a na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, absolvoval
v roce 1979. Následujících
přibližně 10 let pracoval na
zakázku ve vystudovaném oboru,
hlavní náplní tvorby byly plakáty,
ilustrace a typografie. Začátkem
devadesátých přestal pracovat
na zakázku a od té doby se
věnuje téměř výhradně volné
malbě. Obrazy, které maluje,
mají většinou klidnou,
meditativní náladu. Většina jeho
obrazů si našla své místo v
menších soukromých sbírkách v
České republice a v blízkém
zahraničí. Manželka Viktoria byla
také výtvarnice, stejně jako dcera
Marie. Miroslavův starší bratr
Vladimír byl známý karikaturista
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Kultura: Varhanní podzim a představení
Kulturní akce ve Štětí
v říjnu přinesly koncerty
vážné hudby i divadelní
představení. Varhanní
podzim představil umělce
v kostele sv. Šimona a Judy,
divadlo mohli návštěvníci
vidět v kulturním sále
i Městském kině.
Varhanní podzim
Římskokatolická farnost Štětí ve
spolupráci s Kulturním
střediskem ve Štětí připravily již
šestnáctý ročník Varhanních
koncertů v kostele sv. Šimona
a Judy. Tři koncertní večery
přinesly varhanní tóny vždy ve
spojení s dalšími nástroji.
První večer 8. 10. představil
František Šťastný (varhany)
společné melodie
s trumpetistou Miroslavem
Laštovkou. Druhý večer 15. 10.
spojila varhanistka Zdena
Košnarová svoje vystoupení se
saxofonistou Pavlem Fiedlerem
a třetí večer 22. 10. doprovodil
na varhany Přemysl Kšica
s mezzosopránistku Karolínu
Berkovou.
„Varhany ve štětském kostele

nejsou tak velké, koncertní.
Nicméně bychom nechtěli, aby
lidé museli vyrážet za vážnou
hudbou mimo město. Proto se
snažíme přinést prostřednictvím
těchto koncertů vážnou hudbu
do Štětí,” uvedl farář Anselm
Pavel Kříž.
Divadelní představení
Během října mohli lidé ve Štětí
navštívit hned dvě divadelní
představení. První byla hra
bratří Aloise a Viléma Mrštíků
Maryša v podání Divadelního
souboru Domu kultury Krupka.
Amatérští divadelníci z Krupky
toto představení například
v USA v roce 2018, kdy soubor
reprezentoval české amatérské
divadlo v rámci oslav stého
výročí vzniku Československa
v New Yorku.
Druhé říjnové představení se
odehrálo v Městském kině.
V komediální hře Vzhůru dolů
mohli návštěvníci vidět herecká
esa Milenu Steimasslovou,
Danu Homolovou nebo Anetu
Krejčíkovou. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Noc s Andersenem byla
ve strašidelném duchu

Varhanní podzim v kostele sv. Šimona a Judy. Foto: KTV Štětí.

Divadelní představení Vzhůru dolů ve štětském kině. Foto: KIZ.

Naděje sbírá kabelky na
předvánoční veletrh
Charitativní Kabelkový
veletrh byl přesunut
z jarního období na 2. 12.
2021, organizace Naděje ho
bude pořádat v Kulturním
středisku města Štětí.

Štětská knihovna pořádala
v pátek 24. 9. 2021 ve
spolupráci s DDM Noc
s Andersenem.
Akce započala v DDM, kde
pracovnice připravily pro 18
čtenářů soutěžní klání v duchu
Harryho Pottera. Na jednotlivých
stanovištích museli anderseňáci
splnit požadované úkoly. Po
společném opečení vuřtů jsme
se odebrali zpět do knihovny,
kde program pokračoval, a to
tvorbou čarodějnice, následně

bojovou hrou s cílem najít klíč od
pokladu a poklad, který byl pro
děti překvapením.
Závěr akce patřil diskotéce v
maskách. Kolem půlnoci se
„unavení” nocležníci zakuklili do
svých pelíšků a snažili se usnout.
Kdy však zavřeli svá víčka a
p u s i n k y, t o b yc h ra d ě j i
neprozrazovala.
Ráno po probuzení, bohaté
a skvělé snídani, se všichni
odebrali do svých domovů.
Poděkování patří pracovnicím
DDM ve Štětí. (ir)

I když veletrh proběhne až příští
měsíc, už nyní je možné
pomáhat.
Zájemkyně mohou darovat
kabelky, které budou na
veletrhu nabídnuty k prodeji.
Sběrná místa jsou ve štětské
pobočce Naděje v městské
tržnici a dále v Roudnici nad
Labem v Informačním
a dopravním centru Podpřipska
v ulici Arnoštova, v Kavárně
Cukrárně Slunečkovi v ulici
Dobrovského a v Květinářství
a dekoraci Eden v Aleji 17.
listopadu.
Výtěžek z Kabelkového veletrhu
bude využit na úhradu nákladů
spojených s pořádáním kurzů
a osvěty v oblasti finanční
gramotnosti pro klienty a na

provoz služeb Naděje ve Štětí,
kde tato organizace poskytuje
bezplatnou pomoc lidem
v nepříznivé životní situaci
prostřednictvím dluhové
poradny a terénního programu.
Naděje
pobočka Štětí
DALŠÍ INFO W W W

SPORT

Florbalisté rozehráli sezonu
Florbalisté SK Igráčci Štětí
rozjeli novou sezonu. Mohou
se chlubit čtyřmi
mládežnickými celky
a týmem dospělých.
V přípravě na příští sezonu
se rýsuje nově a poprvé
v historii i celek žen!
Přípravka
Do přípravkového týmu patří
v letošní sezoně ročníky 2013
a mladší. Nejmladší hráči by ale
měli být starší pěti let. Malí
talenti trénují v pondělí
a
v pátek. Na menším hřišti hrají v
počtu tři plus brankář. Celek
nastupuje v Ústecké lize, která
se hraje formou turnajů jednou
za čtrnáct dnů.
„Po kovidové pandemii jsme
zaznamenali pokles v členské
základně. Nejen mezi
přípravkáři, ale napříč celou
mládeží. Proto bych rád pozval
nové hráče do našeho klubu.
Nábor probíhá celoročně. Stačí
přijít na trénink a dohodnout se
s trenéry,” říká předseda klubu
Petr Kratochvíl.
Elévové
Do kategorie elévů spadají
v letošní sezoně ročniky 2011

a 2012. Stejně jako přípravka,
hrají i elévové Ústeckou ligu
formou turnajů dvakrát za
měsíc. Tréninky mají také
v pondělí a v pátek.
„I tady platí, že mohou přijít noví
hráči kdykoliv. Tým elévů jsme
doplnili děvčaty, které musely
svůj celek po konci některých
z nich rozpustit,” přidal Petr
Kratochvíl.
Mladší + Starší žáci
I ročníky 2009 a 2010 (mladší
žáci) nastupují v Ústecké lize.
Mají za sebou první turnaj v hale
ve Strupčicích. Ze tří utkání si
připsali bod po prohrách
s Tu r n ove m a J i r kove m
a překvapivé remíze proti
favoritu z Mostu.
I kategorie starších žáků začala
turnajovou sezonu. 17. 10. je
čekaly první dva duely proti
domácímu Litvínovu a Bílině.
Proti domácím tahali štětští hráči
a hráčky za kratší konec
a odešli s prohrou 2:5, druhý
zápas byl lepší herně
i výsledkově a byla z toho remíza
s Bílinou 4:4.
Dospělí
Nejstarší

hráči

nastupují

v soutěži Superliga LFP, která se
hraje v nedalekých Litoměřicích.
Štětský tým složený převážně
z juniorů a dorostenců odehrál
dvě kola. V prvním uhrál remízu
5:5 s celkem Enterie Nippers,
druhý zápas s týmem
Dopijemajdem přinesl prohru
10:16.
Na příští rok by chtěl florbalový
klub přinést i absolutní novinku,
a to celek žen. „Letošní sezonu
bereme jako přípravu. Holky
trénují, hrají přípravná utkání, od
příští sezony by mohly začít jako
oficiální součást klubu,” dodal
Petr Kratochvíl. (hoz)
Tréninky florbalu ve Štětí
Přípravka:
pondělí a Pátek
14:00 - 15:30
Elévové:
pondělí 15:00 - 16:30
Pátek 15:30 - 17:00
Ml. žáci:
Pondělí 18:30 - 19:30
Středa 17:30 - 18:30
Čtvrtek 17:00 - 18:30
Starší žáci
pondělí 17:00 – 18:30
středa 17:30 – 19:00
pátek 18:00 – 19:30
Muži
úterý 20:00 – 21:30
Čtvrtek 20:00 – 21:30
Ženy
úterý 18:30 – 20:00
čtvrtek 18:30 – 20:00

Házenkáři gardy chystají turnaj
Házená ve Štětí ožívá díky
týmu Staré gardy. Bývalí
hráči štětského klubu
vyrazili v září na turnaj do
Děčína, v listopadu pak mají
naplánovaný další
v Litvínově.
Na venkovním hřišti v Děčíně
čekaly osmičku štětských borců
první zářijovou sobotu tři
zápasy – proti domácímu celku,
Lounům a týmu s názvem
Pražské náplavy, který se skládá
z bývalých házenkářů pražské
Dukly.
„Prohráli jsme všechny tři duely.
Ale o výsledky v našem případě
tolik nešlo. Jsme rádi, že jsme
dali zase házenkářský tým
dohromady,” řekl za štětský
celek Ondřej Špaček. „Kluci
z ostatních týmů buď ještě
aktivně hrají, nebo trénují. My
se scházíme pouze u těchto
turnajů,” přidal bývalý kanonýr
štětského klubu.
Na příští rok připravují se
spoluhráči velký turnaj ve Štětí

na hřišti Základní školy
v Ostrovní, kterým by házenou
ve městě pod komíny
připomněli. Zároveň by oslavili
výročí založení klubu ve Štětí.
„Turnaj jsme museli loni i letos
kvůli kovidu odložit. Za gardu

hrajeme všichni bývalí členové
štětského klubu, bude hezké,
když se po letech všichni
sejdeme,” dodal za gardu
Ondřej Špaček. (hoz)

Garda házenkářů na turnaji v Děčíně. Foto: SG Házená Štětí.
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Výsledkový servis
fotbalového klubu
A mužstvo, Divize B
2. 10., 10. kolo
Neratovice - Štětí 2:1 (0:0)
branka: Vokoun
9. 10., 11. kolo
Štětí - Aritma 3:1 (2:1)
branky: Vokoun (pen.), Obrtlík,
Slanička
16. 10., 12. kolo
Brandýs - Štětí 1:4 (1:3)
branky: Čada, Belák, Slanička,
Janovský L.
23. 10., 13. kolo
Štětí – Česká Lípa 1:1 (0:0)
branka: vlastní

Dorost, Krajský přebor
2. 10., 8. kolo
Štětí - Litoměřice 2:8 (1:3)
branky: Kuča, Hůrka
10. 10., 9. kolo
Trmice - Štětí 3:6 (2:4)
branky: 2x Hůrka, Kuča, Daniluk,
Miga, Strach
16. 10., 10. kolo
Štětí - Neštěmice 0:2 (0:0)
24. 10., 11. kolo
FF Roudnice - Štětí 2:7 (2:2)
branky: 2x Kuča, 2x Hůrka, Keltner,
Strach, vlastní

Ml. žáci – Okresní přebor
5. 10., 4. kolo
Štětí – Vědomice 0:2 (0:0)
10. 10., 7. kolo
Štětí – Bechlín 3:10 (0:5)
branky: 2x Novák, Goldberg
24. 10., 9. kolo
Štětí – Třebenice 2:6 (0:3)
branky: Opolzer, Patík

Vánoční turnaj
vzpomínkou
na M. Hamšíka
Tradiční Vánoční turnaj ve
futsalu, který se již více jak
dvacet let odehrává v hale
Střední školy a VOŠ ve Štětí,
proběhne v sobotu 4. 12. 2021.
Loňský rok se musel turnaj kvůli
koronavirovým opatřením
zrušit, letos ho organizátoři opět
oživí. „Chtěli jsme, aby měl
loňský ročník přívlastek
vzpomínky na zesnulého
kamaráda, fotbalistu Michala
Hamšíka. Minulý rok to nešlo,
vzpomeneme proto na Hamšu
při ročníku letošním,” uvedl za
organizátory turnaje Jan Tyle.
Turnaj by měl mít osm
účastníků, zápasy ve skupinách
začnou v ranních hodinách, play
off zápasy přijdou na řadu
v poledním a odpoledním čase.
O případných změnách budou
organizátoři včas informovat.
(hoz)
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VZPOMÍNKY
„Kdo umírá, neodchází. Navždy
zůstává stále živý ve vzpomínkách
těch, jejž ho milovali.” Dne 9. 10.
2021 jsme vzpomněli 5 smutných
let, co nás navždy opustila naše stále
milující dcera, slečna Veronika
Šrámková. S nesmírnou bolestí, s
láskou, úctou, stále vzpomíná
zarmoucená rodina Šrámkova.
Dne 27. 10. 2021 jsme vzpomněli 3
smutné roky, kdy nám navždy odešla
naše milovaná paní učitelka Jaruška
Blahošová. S láskou stále vzpomínají
Slávek Kohout a Slávek Takač.
Dne 28. 11. 2021 vzpomeneme již 28
smutných let, co nás navždy opustila
naše milovaná tetička, babička, paní
Dagmar Podzimková roz.
Kratochvílová z Radouně, poté peč.
dům Štětí. Za tichou vzpomínku

PLACENÁ INZERCE

děkují Petr a Karel Kraftovi vnoučata,
rodina Kratochvílova, Hartmanova,
Kohoutova, Rehorova a Horynova.
Dne 14. 11. 2021 uplyne 5 let, co nás
navždy náhle opustil náš milovaný
syn Jan Bělík, s láskou na něj
vzpomíná a stále myslí maminka
Pavlína, bratr Michal, tatínek Rudolf,
kamarádi. Děkujeme za tichou
vzpomínku na něj. „Honzo, moc nám
scházíš, byl jsi moc hodnej človíček.”
18. 10. 2021 jsme vzpomněli na
první výročí úmrtí kamaráda,
spoluhráče Michala Hamšíka.
Spoluhráči SG SEPAP Štětí.
21.10. 2021 uplynulo 13 let od úmrtí
pana Josefa Kratochvíla. Vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

GRATULACE
6. listopadu 2021 oslaví narozeniny Barunka Součková ze Štětí.
K devatenáctým narozeninám Ti přejeme všichni hodně zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti a do života mnoho úspěchů.

INZERCE

Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.
Nově otevřená včelařská prodejna ve Štětí. Obchodní centrum U
Tržnice 701 nabízí včelařské potřeby, druhové medy z CHKO
Kokořínsko přímo od včelaře za zaváděcí cenu 160 Kč za 1 kg, dále
různé druhy medovin, bio kosmetiku z včelích produktů s obsahem
medu, mateří kašičky, propolisu, včelího pylu. Otevírací doba
prodejny Po – Pá 9:00-12:00 13:00-17:00.
PLACENÁ INZERCE
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