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Turistická sezóna na Štětsku
odstartovala. Co je nového,
naleznete na straně 13.
Foto: N. Nováková. Foto: P. Linke
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Informace ze zasedání
Zastupitelstva. Více na str. 2

Rozhovor: Vrchní plzeňský sládek
Jan Enge.
Více na str. 8 - 9

Dobrovolníci uklízeli v regionu
Štětsko.
Více na str. 11

FEDO neproběhne ani v letošním
roce.
Více na str. 13
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Zastupitelstvo: Investiční akce i petice
Ve čtvrtek 15. 4. 2021
proběhlo jednání
Zastupitelstva města Štětí.
Došlo ke změnám ve vedení
Městské policie,
představeny byly dvě petice
a další. Starosta a
místostarostové též
pohovořili o probíhajících a
očekávaných investičních
akcích ve Štětí.
Zastupitelstvo města Štětí
Starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek na dubnovém zasedání
Zastupitelstva informoval o
úklidu cyklostezky na
„hněvické” straně. „Cyklostezka
by měla být v majetku
společnosti Krajská majetková,
která patří Ústeckému kraji.
Nicméně ještě není
zkolaudovaná, uklízet by ji měl
tedy zhotovitel, firma
STRABAG. Městské komunální
služby i přesto úsek od mostu
do obce Hněvice uklízí. Krajský
úřad jsme již informovali,” uvedl
starosta Tomáš Ryšánek.
Místostarosta Vladimír Frey na
zasedání informoval o výstavbě
společnosti LIDL. Ta dle jeho
slov pokračuje podle
schváleného harmonogramu.
„Během dubna probíhala pilotáž
pod silnicí v Cihelné ulici, tudíž
nemuselo dojít k jejímu
uzavření. Na konci května by

měl být hotový skelet budovy
a stavební firma by měla
pracovat na budování střechy.
Podle zástupců společnosti LIDL
by tak měl být dodržený termín
konce stavby, tedy konec září,
začátek října letošního roku,”
i n fo r m o va l m í s t o s t a r o s t a
Vladimír Frey.
Dále místostarosta Frey
informoval o rekonstrukci
vozovky v ulici Dohnalova
a opravě dalších výtluků po
městě, které proběhly během
dubna. „Jednotlivé výtluky se
budou opravovat i během
května a dalších měsíců během
roku,” dodal Vladimír Frey. Dále
informoval o opravě cesty
v Počeplicích a opravě cesty za
kalovým polem.
Na dubnovém zasedání
Zastupi telstva složil slib
zastupitele nový zastupitel Jiří
Jeníkovský, který nahradil
odstoupivšího zastupitele
Martina Volemana.
Zastupitelé schválili změny ve
Finančním výboru. Novým
členem a zároveň předsedou
výboru zastupitelé zvolili
Miroslava Andrta.
Zastupitelé města Štětí schválili
změnu ve vedení Městské
policie Štětí. Zastupitelstvo
pověřilo vedením Městské
policie místostarostu Vladimíra
Freye namísto dosavadního

pověřence vedením, kterým byl
starosta města Tomáš Ryšánek.
Zastupitelům byly představeny
dvě petice. Petice – Nesouhlas s
plánem výstavby přeložky
silnice I. třídy 1/9 na území
města Štětí a spádových obcí a
Petici – Odůvodnění odvolání
pana místostarosty Mgr. Ing.
Miroslava Andrta. K oběma
peticím dostanou petiční výbory
vyjádření.
Za s t u p i t e l é s c h v á l i l i I I .
rozpočtové opatření, jehož
součástí je i vybudování dvou
autobusových zastávek
u obchodu LIDL.
Za s t u p i t e l s tv o m ě s t a s e
zabývalo tvorbou Územního
plánu města.
Zastupitelé schválili poskytnutí
dotací z Grantového programu
města Štětí pro organizaci
Český červený kříž a Fire
Rescue.
Investiční akce
Během dubna probíhala
Investiční akce –
Odkanalizování ulice U
Cementárny. Dle informací
vedoucí Odboru investic a
majetku Městského úřadu ve
Štětí Moniky Tydrichové je
kanalizační řád včetně přípojek
hotový.
Společnost Severočeská
servisní prováděla rekonstrukci

MAS Podřipsko připravuje strategii
Místní akční skupina
Podřipsko během minulých
tří let přerozdělila obcím,
p o d n i k a t e l ů m
a neziskovým organizacím
z našeho regionu dotace ve
výši téměř 80 mil. Kč.
V řadě obcí byly vybudovány
nové chodníky. Jiné obce získaly
dotace na zvýšení kapacit
mateřských škol a modernizaci
základních škol. V realizaci jsou
rekonstrukce a vybavení
kulturních domů v šesti obcích.
MAS soustavně podporovala
zemědělce, a to prostřednictvím
podpory nákupu nových
zemědělských strojů či
podporou zpracování
zemědělských produktů.
Podpořeni byli i začínající
podnikatelé. Prostřednictvím
projektu Podřipské školy jsme

podpořili zaměstnanost na
Podřipsku a zvyšování
k o m p e t e n c í o s o b
znevýhodněných na trhu práce.
Aby se rodiče v období prázdnin
mohli věnovat pracovním
povinnostem, byla
organizována řada
příměstských táborů s naší
podporou. Dá se tedy říci, že
realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS
Podřipsko 2014 – 2020 byla
úspěšná.
Nyní připravujeme strategii pro
nové období 2021 – 2027.
Objem finančních prostředků,
o které se budou moci
podnikatelé, neziskové
organizace a samozřejmě obce,
ucházet, by měl být podobný
jako v předešlém období.
Kromě toho bude mít MAS
možnost podporovat i aktivity,

které doposud financovat
nemohla. Nově bude možné
r e k o n s t r u o v a t p a m á t k y,
revitalizovat veřejná
prostranství či rekonstruovat
hasičské zbrojnice a další
z á z e m í p r o s p o l k y. P r o
podnikatele by mělo být
připraveno deset milionů Kč na
podporu digitalizace
a automatizace výrobních
a dalších procesů ve firmách.
Pokud Vás zajímá, zda by bylo
možné realizovat i Váš projekt
anebo nám chcete dát vědět, co
by se v našem regionu mělo
zlepšit, navštivte naše webové
stránky a vyplňte krátký on-line
dotazník na stránkách
www.maspodripsko.cz/strategi
e-2021-2027. Dotazník bude
možné vyplnit do konce května.
Třeba příště podpoříme i Váš
projekt. MAS Podřipsko

vodovodního řadu, který by měl
být hotový na začátku května.
Následně by mělo dojít k finální
rekonstrukci vozovky a dalším
povrchovým úpravám. Práce na
této investiční akci by měly být
dle harmonogramu ukončený
25. 5. 2021.
Starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek dále informoval o
investičních akcích, které by se
měly během letošního roku
realizovat.
Jedná se o rekonstrukci vozovky
a veřejného osvětlení na
nábřeží u Labe, přesněji v
prostoru od přístaviště k
„Rybárně”.
„Proběhla výběrová řízení,
podepsané jsou další smlouvy.
Práce na rekonstrukci nábřeží
by měly probíhat do konce
června letošního roku,” uvedl
Tomáš Ryšánek.
Další investiční akcí je
vybudování polopodzemních
kontejnerů a parkoviště v ulici
Alšova. Tam by měla během
května proběhnout výběrová
řízení.
Pavel Hoznédl

DALŠÍ INFO W W W

Proběhne
dotazníkový
průzkum
Město Štětí a společnost STEM
budou během května realizovat
výzkumný projekt zaměřený na
kvalitu života obyvatel města
Štětí a Štětska. V rámci projektu
proběhne ve Štětí dotazníkové
šetření. Podle situace budou
během května tazatelé STEM
oslovovat obyvatele města
a místních částí s žádostí
o rozhovor a vyplnění krátkého
dotazníku. Cílem výzkumu je
zjistit hodnocení kvality života
v různých oblastech. Projekt by
měl pomoci zmapovat potřeby
obyvatel města a jeho částí, silné
a slabé stránky života v obci
a přinést poznatky pro
budoucnost města
a jeho rozvoje. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Kanalizace: Info pro majitele domů
V průběhu května a června
b u d o u p o s t u p n ě
kontaktováni všichni
obyvatelé a vlastníci domů
určených k bydlení
i
individuální rekreaci, aby s
nimi byl upřesněn způsob
napojení jejich objektu
k nově budované kanalizaci
určené výhradně pro
splaškové vody.
Z dotací a rozpočtu města bude
financována výstavba hlavních
kanalizačních řadů, veřejných
částí kanalizačních přípojek (tj.
a ž k e h ra n i c i v l a s t n í h o
pozemku), domovních
čerpacích stanic (pokud budou
ve výjimečných případech
potřeba), společných čerpacích
stanic i dvou nových čistíren
odpadních vod (v Radouni a v
Počeplicích). S každým
vlastníkem bude jednotlivě
projednáno přesné místo
napojení soukromé části
přípojky na veřejnou část
kanalizační přípojky. Povinností
každého vlastníka pak bude
nechat si zpracovat projekt

soukromé části přípojky z domu
až po napojení do veřejné části
kanalizace (na území vlastního
pozemku). Každý má právo si
vybrat a objednat svého
projektanta – zde ale Město
Štětí doporučuje využít nabídky
projekční kanceláře PROVOD,
s.r.o., která je generálním
projektantem celé kanalizační
soustavy. Pro každého je
vyjednána paušální cena Kč 2
500,- vč. DPH za jeden projekt
přípojky bez ohledu na to, jak
bude přípojka dlouhá nebo
složitá. Na základě objednávky
a provedeného místního šetření
bude každému zájemci
zpracován individuální projekt a
zajištěno též vydání stavebního
povolení. Tato nabídka bude
každému zprostředkována při
osobním projednání.
Jasnější harmonogram výstavby
bude znám až poté, co bude na
základě veřejné soutěže vybrán
dodavatel stavby. Samotné
stavební práce začnou nejdříve
v roce 2022 a budou muset být
určitě dokončeny nejpozději do
konce roku 2024, což je i

podmínka přidělené dotace ze
Státního fondu životního
prostředí ČR, kdy musí být nově
vybudovaná kanalizace i plně
funkční. Stračí i Počeplice budou
mít své samostatné
harmonogramy prací. Ostatní tři
vesnice se budou realizovat jako
jedna soustava s tím, že se
nejprve bude odkanalizovávat
Radouň, posléze Chcebuz
a nakonec Brocno.
Město Štětí má velký zájem, aby
se k nově budované kanalizaci
připojily prakticky všechny
domy v řešeném území. Proto je
v jednání i možnost finančního
příspěvku na každou
budovanou kanalizační
přípojku, která by mohla být
vyplacena z městského Fondu
rozvoje bydlení – např. ve výši 5
000,- Kč. Přesné podmínky této
finanční podpory ale ještě
nejsou stanoveny.
„V rámci Městského úřadu Štětí
má celou investiční akci na
starost Odbor majetku a investic
pod vedením Ing. Moniky
Tydrichové, konkrétně pak
referent investic Rudolf Spáčil.

Na dubnovém jednání
Zastupitelstva města Štětí byl
rovněž odsouhlasen bývalý
místostarosta Mgr. Ing. Miroslav
Andrt jako externí pracovník,
který se bude podílet na
zdárném průběhu realizace
tohoto projektu. Případné
dotazy nebo aktualizaci svých
ko n ta k tn ích ú d a j ů p ro to
s m ě ř u j te p ř ím o n a n ě j ,
miroslav.andrt@steti.cz nebo na
mobil: 732 946 956,” uvedl
pracovník komunikace Pavel
Hoznédl. (ma, hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Kanalizace - kontakty
Máte zájem o připojení svého
domu nebo chalupy na nově
b u d o va n o u k a n a l i z a c i a
nepředali jste zatím na sebe
kontakt?
Nebo se něco změnilo a chcete
své kontaktní údaje aktualizovat?
Prosím, napište nám to ideálně
elektronicky na adresu:
miroslav.andrt@steti.cz
nebo telefonicky na čísle: 732
946 956

Proběhlo jarní blokové Město řeší autovraky.
Deset aut již „zmizelo”
čištění komunikací

Během dubna proběhlo ve Štětí pravidelné blokové čištění
komunikací. I přes veškerá upozornění musely Štětské
komunální služby ve spolupráci s Městskou policií řešit
bezmála pět desítek řidičů, kteří zaparkovanými vozy čištění
komplikovali. Majitelům vozů byla na místě udělena bloková
pokuta a zároveň s ní museli uhradit náklady za odtah vozidla.
Celkově tak majitelé vozu museli zaplatit zhruba kolem dvou
tisíc korun. Foto: P. Hoznédl.

Město Štětí aktivně řeší problém s odstavenými autovraky na
štětských parkovištích a veřejných místech. Za několik posledních
měsíců se podařilo zlikvidovat deset vozidel, která „zamořovala
veřejný prostor. „Proces odstranění autovraku musí splňovat
náležitý postup. Ne vždy tak jde vše vyřizovat ze dne na den.
Nicméně další vraky po městě monitorujeme a řešíme,” řekl
pracovník komunikace Pavel Hoznédl. Město v této věci přivítá
i aktivní účast spoluobčanů. Foto: P. Hoznédl.
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Představení: Výbor pro rozvoj města
Zastupitelstvo města Štětí
zřídilo na únorovém
zasedání Výbor pro rozvoj
města Štětí. Předseda
výboru Michal Kurfirst zve
občany ke spolupráci
a spolu podílení se na
rozvoji města – spádových
obcí.
„Výbor pro rozvoj města bude
pracovat pro obyvatele Štětska.
Budeme přirozeně vycházet a
pracovat s názory i potřebami
našich občanů, sdílet s nimi
informace. Za tímto účelem
jsme zřídili oficiální stránku
výboru na facebooku:
facebook.com/NoveStestsko,
rovněž i emailovou adresu, na
kterou mohou obyvatelé posílat
svoje podněty, nápady, názory
nebo vyjádřit zájem o aktivní
zapojení se do činnosti výboru:
nove.stetsko@gmail.com,"
uvedl předseda výboru Michal
Kurfirst.
Zkušenosti z doby pandemie
přinesly i nové možnosti
komunikace – například video
konference, kde se společně
mohou propojit nejen členové
výboru, ale i všichni ti, kteří se
zajímají o vybrané konkrétní
téma, které výbor bude řešit.
Výbor pro rozvoj města tak není
uzavřenou skupinou zvolených

členů výboru, ale otevřenou
platformou pro všechny.
Další představení výboru bude
nejlepší prostřednictvím
jednotlivých pohledů na věc
občanů našeho města – v tomto
případě členů výboru:
„Výbor pro rozvoj města je
skupina různorodých lidí, kteří
mají společnou vizi a společný
cíl. Budou hledat nejkratší
cestu, která je k tomuto cíli
dovede. Tím cílem je město
a obce, které nám okolí bude
závidět,” uvedla členka výboru
Zdeňka Rulíšková.
„Doba se mění mílovými kroky
a našemu městu začíná ujíždět
vlak, od výboru si slibuji
přinášení nových nápadů
a možností, jak město posunout
dále, ať už se jedná o oblast
kultury, sportu, bydlení,
volnočasových aktivit,
spolupráce s výrobními
společnostmi v okolí
a v neposlední řadě i vzhled
našeho města,” přidal další
z členů výboru Jan Vodička.
„Město Štětí pomalu upadá
a mění se pouze v ubytovnu.
Tento proces je třeba se pokusit
zvrátit, a proto vznikl výbor pro
rozvoj města. Je důležité
rozvíjet stávající prostředí
města a městských částí, ale
zároveň je nutné se dívat i za

hranice, kam by bylo možné
m ě s to ro z v in o u t. H le d a t
možnosti a příležitosti rozvoje,”
uvedl člen výboru Michal
Čermák.
„Rád bych, aby výbor představil
nové perspektivy rozvoje města
a místních částí, které budou
moci zastavit odliv obyvatel.
Připraví pěkné a moderní místo
k žití s dostupným bydlením,
kvalitním vzděláním
a komplexními službami,” řekl
člen výboru Petr Bureš.
„Výbor pro rozvoj je pro mě
jedinečným nástrojem, jak
probudit generaci mladých
k aktivnímu postoji ve veřejném
životě. První krok máme zdárně
za sebou. Do výboru se povedlo
dostat mladé, chytré
a ambiciózní lidi, které spojuje
určitý vztah k městu Štětí. Doba
jde dopředu, město se musí
přizpůsobit potřebám
produktivní generace. Zároveň
musíme brát v potaz potřeby
našich předků, kteří zde mají
četné zastoupení. Mladí vpřed s
respektem ke stáří – tímto
heslem bych rád namotivoval
další mladé lidi, kterým není
vývoj města lhostejný.
Možností, jak se připojit, je
mnoho. Videokonference,
osobní účast, e-mailová diskuze
či sociální sítě. To všechno jsou

Kurfirst: Velké téma je územní plán
Kolikrát se již sešel nový
Výbor pro rozvoj města
Štětí, co na svých jednáních
probíral, a která témata
chce do budoucna řešit.
O tom všem v rozhovoru
mluví jeho předseda Michal
Kurfirst.
Kolikrát se již sešel Výbor
pro rozvoj města?
Výbor se sešel třikrát a všechny
schůzky byly s ohledem na
covid opatření prostřednictvím
video konferencí. Používáme
k tomu aplikaci Zoom a docela
dobře to funguje. Schůzky
výboru jsou jedenkrát za čtrnáct
dní - v mezidobí pracujeme
individuálně nebo v pracovních
skupinách.
Jaká témata výbor řeší?
Velkým tématem je nový
územní plán. Snažíme se
skloubit dvě potřeby z k va l i t ň o v á n í s t á va j í c í h o

prostředí města a jeho místních
částí na straně jedné a vytvoření
možností pro rozvoj moderního
bydlení a pro individuální
výstavbu na straně druhé.
Máme zpětnou vazbu od
mladých, že o bydlení
a možnost výstavby rodinných
domů je mezi nimi zájem.
Hledáme tedy s architektem
územního plánu řešení, které by
tuto poptávku uspokojilo.
A kromě nového územního
plánu a bydlení?
Řešíme dokončení Nového
náměstí, obnovu Skate Parku,
nové využití budovy Tržnice,
Kinokavárnu, Lesopark Ostrov
a připravujeme se na aktualizaci
Strategie města Štětí, která od
roku 2014, kdy vznikla,
postupně zastarala a město se
podle ní již v mnohých
oblastech neřídí. Velkým
tématem je i sladění potřeb
průmyslu a potřeb obyvatel

Štětska - zejména hlukové
zátěže a zátěže z dopravy.
Mondi například plánuje projekt
ECO 9, který patří do série
investic, kterým se z papírny
postupně stává moderní
a konkurenceschopný výrobní
závod, ale přinese to s sebou
i zdvojnásobení kamionové
dopravy. A proto hledáme
řešení, jak tento problém
kompenzovat - jako třeba
provedením protihlukových
opatření podél ZŠ Ostrovní
a dalších obydlených lokalit
podél nábřežní silnice 261.
Obdobně se musíme zabývat
přeložkou silnice I/9
z Liběchova na Českou Lípu,
která byla z iniciativy jiných
subjektů navržena přes území
Štětska - což považujeme v této
podobě za nepřijatelné. (mk)
DALŠÍ INFO W W W

nástroje, kterými výbor
disponuje a jsou všem
k dispozici,” doplnil svůj názor
další z členů nového výboru
Jozef Guriš.
Podle slov předsedy má Výbor
pro rozvoj města Štětí šanci
dodat městu a jeho místním
částem impuls, jaký tu nebyl za
posledních 30 let.
„Atmosféra
v týmu uvnitř
výboru napovídá, že se nám to
opravdu může podařit. Pomohlo
by a bylo by to dokonce skvělé,
kdyby se našlo co nejvíce lidí,
kteří se rozhodnou jakkoliv
zapojit nebo přispět podnětem
či zkušeností. Pojďte se proto s
námi nadchnout pro myšlenku
lepší budoucnosti Štětska a
připojte se k nám,” řekl Michal
Kurfirst.
„Průmysl ve Štětí a okolí Štětí se
velmi dynamicky rozvíjí. Do
malého regionu proudí miliardy
investic – Ecoflex, Pila, Eco 9
a také Zevo. Je teď na nás
všech, abychom nastartovali
stejně dynamický rozvoj
Štětska, aby se v něm jeho
obyvatelům skvěle žilo. Pojďme
se o to společně postarat,”
dodal předseda výboru.
Michal Kurfirst
předseda Výboru pro
rozvoj Štětska

Město opraví
kašnu na pěší
zóně
V květnu by měla proběhnout
oprava kašny na štětské pěší
zóně. V rámci oprav by mělo
dojít k dstranění skulptury (vodní
panna) a kompletní opravě
celého bazénku – tedy obložení
a vnitřní vložky. Obvodový
bazének by měl nadále zůstat.
Dále by mělo dojít ke zhotovení
filtrace a cirkulace vody, které
doposud v kašně nebyly.
Novinkou by měla být zpěněná
tryska, nebo více trysek.
Zajímavostí by mělo být i možné
podbarvení těchto trysek.
Během opravy bude celý prostor
oplocen. Město tak prosí
o dodržování bezpečnostních
norem během rekonstrukce,
která by měla být hotova během
měsíce června. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Ve Štětí vznikla Iniciativa pro rozvoj Štětska
Pět ze šesti volebních uskupení
Štětského zastupitelstva je
zastoupeno v nově vzniklé
Iniciativě pro rozvoj Štětska.
Jedním z klíčových cílů
zapojených zastupitelů je
vyřešit problém odstěhovávání
mladých lidí z Města.
Nezvykle širokou shodu na
rozvoji města našli někteří
zastupitelé z ODS, ANO, Sport
Zdraví a prosperita, Štětsko
spolu a KSČM. „Diskutovali
jsme dlouho nový územní plán,
jehož příprava se táhne již více
než 7 let a který bohužel
vychází z principiálně špatného
východiska – že se město
nebude dále rozvíjet. Uvědomili
jsme si, že máme odpovědnost
to tak nenechat a zaměřit se
naopak na rozvoj města,” říká
místostarosta Roman
Smoleňák.
Nově vzniklá Iniciativa chce
nabídnout alternativu
k dlouhodobé politice ČSSD,
která nepodporuje výstavbu
nových bytovek a rodinných
domů ve městě. „Je to paradox,

průmysl ve městě raketově
expanduje, ale město se
pomalu vylidňuje – odcházejí
hlavně mladí. Bytový fond ve
městě zastarává a výstavba
nových moderních bytů se ještě
ani nezačala připravovat. To je
potřeba rychle změnit,” říká
Vladimír Frey, místostarosta
Štětí. K tématu bydlení
doplňuje zastupitel Petr Bureš:
„Zastavení přípravy výstavby
domů a bytů ve Štětí jsme
dlouhodobě kritizovali. ČSSD
tento problém roky odsouvala,
teď však věříme, že nové
vedení radnice otázku bydlení
začne komplexně řešit.”.
Již v roce 2019 přitom vznikl
záměr vypracování nové
rozvojové strategie Štětska,
rozpad tehdejší koalice ČSSD,
ANO a KSČM znamenal stopku
pro tento druh aktivit. To
komentuje Michal Kurfirst,
tehdejší místostarosta
a současný předseda Výboru
pro rozvoj města Štětí:
„Příprava projektu nové
rozvojové strategie Štětska

byla velmi daleko, oslovili jsme
tehdy velké okolní podniky a
také města, která podobným
procesem prošla. Inspiraci
jsme našli například v projektu
Nové Boleslavsko. Skoro
dvouletá prodleva v realizaci
nové strategie města není
dobrou zprávou pro obyvatele
tohoto města. Máme tedy
hodně práce, ale vypadá to, že
se dává dohromady aktivní
parta lidí a to je velmi
povzbuzující”.
„Domluvili se zastupitelé,
kterým není lhostejný chod
města. Udělali velmi
zodpovědné rozhodnutí a dali
tak městu nový směr. Směr
založený mimo jiné na
férovosti, respektu jeden
k druhému a ochotě pracovat
napříč politickým spektrem,”
říká radní Hana Klementová za
Sport, zdraví a prosperita.
„Naším záměrem je nedělat
politiku, ale pracovat na rozvoji
města napříč politickým
spektrem“, dodává k iniciativě
radní a bývalá starostka města

Štětí paní Zdeňka Rulíšková a
dodává: „Chceme
transparentní politiku bez
zákulisních jednání. Tak to ve
Štětí dříve bylo a pevně věřím,
že se dobré politické mravy do
města vrátí.”
Iniciativa pro rozvoj Štětska je
neformálním uskupením
majoritní většiny volebních
uskupení ze zastupitelstva
Města Štětí se zájmem podílet
se na dynamickém rozvoji
města, zlepšování kvality života
ve Štětí, včetně vytvoření
podmínek pro bydlení pro
mladé rodiny. K iniciativě se
hlásí zastupitelé R. Smoleňák,
Z. Rulíšková, J. Holinka, V. Frey,
H. Klementová, J. Patka, M.
Kurfirst, J. Guriš, I. Roubíčková,
P. Bureš, S. Přáda.
Vladimír Frey,
Roman Smoleňák,
Petr Bureš,
Michal Kurfirst,
Hana Klementová,
Zdena Rulíšková
Doplňující informace podle
zákona 46/2000 Sbírky

Pohádka o politické kultuře a transparentnosti
Tak je za námi dubnové
jednání Zastupitelstva města,
které mělo na svém programu
i mimořádně doplněný bod
s názvem „Politická kultura ve
Štětí”.
A nebyl jediným – místo Radou
schváleného a předem
zveřejněného programu rozdal
na samém začátku zastupitel
Kurfirst zcela jiné „noty” –
a sice pět nových bodů, k nimž
nikdo v předstihu zastupitelům
ani veřejnosti nepředložil
žádné podkladové materiály.
Dva body byly dokonce
účelově vsunuty před
avizovaný bod „Petice”, na
jehož projednání čekalo
několik desítek občanů. Místo
toho, aby dostali co nejdříve
slovo zástupci dvou petičních
výborů, byli jsme všichni
nuceni vyslechnout si nudnou
politologickou přednášku
následovanou několika dalšími
prezentacemi z dílny
Labearény. Projednání obou
peticí se tak oddálilo o více než
hodinu a půl.
A aby toho nebylo málo, tak

jsme se na konci této
zrežírované frašky stali svědky
dalšího podrazu ze strany tzv.
„Iniciativy pro rozvoj Štětska”
– tentokrát cíleného přímo na
s t a r o s t u m ě s t a To m á š e
Ryšánka, který byl zbaven
kompetencí v oblasti řízení
městské policie. A opět se tak
stalo bez jediného slova
vysvětlení!
Hlasovací mašinérie
zafungovala, a tak nově řídí MP
Štětí místostarosta Frey,
kterého chvíli před tím vyzval
velitel Jednotky SDH Štětí, aby
se veřejně omluvil našim
dobrovolným hasičům, které
ponižoval, vydíral a veřejně
obviňoval ze lži.
Toto již považuji za naprosto
skandální! ANO, tohle je asi ta
nová politická kultura
a „transparentní” politika ve
Štětí reprezentovaná panem
Kurfirstem a jeho přisluhovači.
To snad přestal být náš
starosta svéprávný? Dělal něco
špatně? Nebo je to jen krok na
cestě k dalším personálním
změnám? Bude snad

následovat jmenování
zastupitele Patky novým
velitelem strážníků, po čemž
on sám už roky touží? Nikdo
neví, protože pan Frey k tomu
svému novému angažmá
nesdělil vůbec nic – ani jaké
jsou jeho priority, ani co bude
řešit jinak, prostě jen tajemné
mlčení a cynický úsměv pod
vousy.
A jak vlastně dopadla ta petice,
kterou podepsalo na 800
občanů?
Příliš kloudných odpovědí se
petiční výbor na nastolené
otázky nedočkal – místo
jasných argumentů jen
výmluvy, zástupná témata
a dokonce i osobní útoky
a výpady proti tazatelům.
Když to tedy shrnu – ti, kteří se
sami zaklínají slušností,
politickou kulturou
a transparentností nám
prakticky v přímém přenosu
předvádějí, jak se kují ty
„správné” pikle a pěstuje
zákulisní politika. Důležité
body programu se zařazují na
poslední chvíli, podklady

k rozhodování se předkládají
až „na stůl” nebo dokonce
vůbec, zápisy z nového Výboru
pro rozvoj města se nedělají,
asi aby nebylo průkazné, kdo
se účastní, a k jakým závěrům
se došlo. Zkrátka účelová
manipulace všude, kam se
podíváte. Starosta je navíc
svými rádoby koaličními
partnery neustále obcházen,
překvapován a obelháván! Je
tak postupně navozováno
prostředí nedůvěry
a neserióznosti, přičemž
o spolupráci ve prospěch
města a jeho občanů nemůže
být ani řeč!
ZÁVĚREM DĚKUJI VŠEM,
KTEŘÍ SE NEBÁLI SVOBODNĚ
V YJ Á D Ř I T S V Ů J N Á ZO R
A TAKÉ SI ZA NÍM I STÁT!

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Doplňující informace podle
zákona 46/2000 Sbírky

6 ZPRAVODAJSTVÍ

Město za odpad zaplatilo 8,5 milionu
Město Štětí zaplatilo
v loňském roce za odpady
bezmála 8,5 milionu korun.
Může za to především stále
v e l k é m n o ž s t v í
odevzdaného komunálního
odpadu. Pozitivní zprávou
je, že si obyvatelé města
zlepšují „čísla” v třídění
odpadu!
Celkové náklady na odpadové
hospodářství byly v minulém
roce ve Štětí na hodnotě
bezmála 13 milionů korun. Na
poplatkách za odpad (500 korun
za osobu a rok) se vybralo 3,3
milionu korun, odměny od
společností EKO-KOM,
Elektrowin a Asekol činily
zhruba 970 tisíc korun.
Celkové množství vyvezeného
odpadu (komunální + tříděný +
bioodpad) bylo v loňském roce
3340 tun. Z toho množství
odevzdaného komunálního
odpadu za loňský rok činilo
celkově 1963 tun, tedy bezmála
224 kilogramů za osobu a rok.
Tříděného odpadu se vyvezlo
bezmála 350 tun a bioodpadu
1030 tun.
„Čísla komunálního odpadu jsou
srovnatelná s předchozími roky.
Nicméně v porovnání s podobně
velkými městy v regionu, nebo v

celorepublikovém poměru,
vyprodukujeme ve Štětí
komunálního odpadu o zhruba
30 až 40 kilogramu na osobu a
rok více,” shrnula součty
referentka životního prostředí
Eliška Bubeníčková.
Dobrou zprávou je, že se
obyvatelé Štětí lepší v třídění
odpadu. Prakticky ve všech
komoditách jsou stoupající
čísla. Papíru vytřídili lidé 112 tun
(rok 2019 – 95 tun), plastů 90
tun (rok 2019 – 73 tun), skla
114 tun (rok 2019 – 100 tun),
nápojové kartóny 5,5 tuny (rok
2019 – 5 tun) a kov 26 tun (rok
2019 – 16 tun).
„Č ís la tř íd ě n é h o o d p a d u
stoupají každý rok. Oproti deseti
letům nazpět jsme prakticky na
dvojnásobných cifrách. Což
dokazuje, že ve třídění se ve
Š t ě t í l e p š í m e ,” p ř i d a l a
referentka životního prostředí
Eliška Bubeníčková.
Odpadovým hospodářstvím se
na posledním zasedání zabýval i
štětský Výbor pro životní
prostředí. „Výbor se zabýval
čísly za odpady za minulý rok.
Po z i t i v n í j s o u s t o u p a j í c í
výsledky v tříděném odpadu,
nicméně by se tím logicky měla
snižovat čísla komunálního
odpadu, což se neděje. Výbor se

usnesl v pokračování mediální
kampaně na podporu třídění
odpadu ve Štětí prostřednictvím
komunikačních kanálů, tedy
Zpravodaje, kabelové televize a
dalších,” uvedla předsedkyně
výboru Ivana Roubíčková.
Sazba místního poplatku za
odpady zůstává ve Štětí již
několik let stejná, a to ve výši
500 korun za poplatníka a rok.
Od poplatku jsou osvobozeny
děti do 4 let věku, občané od
doby dosažení věku 70 let a
občané, kteří mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální
rekreaci. (hoz, eb)

ODPADY VE ŠTĚTÍ
Celkové náklady za rok
2020:
12,7 milionu korun
Poplatky občanů:
3, 3 milionu korun
Odměny od firem za
zpětný odběr:
970 tisíc korun
Náklad pro město za rok
2020:
8,5 milionu korun
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Vzkazy na plotu školy zaujaly média
Základní školy ve Štětí
začínají po rozvolňování
vládních opatření pozvolna
ožívat. Zajímavé projekty si
připravila pro žáky
i veřejnost Základní škola T.
G. Masaryka. Aktivity
s fotografiemi učitelek
a žáků na plotě si všimla
i celostátní média.
Vzkazy na plotu
Zajímavý projekt si připravili
pedagogové, asistenti
pedagogů a vychovatelky
družiny. Na plot školy vyvěsili
fotografie v životní velikosti a k
nim připojili vzkazy pro žáky.
„Přinesla jsem myšlenku. Její
rozšíření a samotné realizace se
chopili pedagogové a další
pracovníci školy. A jsme rádi, že
si projektu všimla jak celostátní
média, tak i školy v zahraničí,”
uvedla ředitelka ZŠ T. G.
Masaryka Gabriela Hrušková.
Cíl projektu byl jasný - vystoupit
z online prostoru, když se
učitelé viděli několik týdnů se
svými žáky jenom přes
obrazovky počítače. „A taky
jsme dětem chtěli vzkázat, že
v současné době mají

nedostatek pohybu, tak ať se
jdou projít kolem školy a
podívají se, co pro ně jejich
učitelky připravily,” přidala
ředitelka školy.
Akce nakonec přinesla i reakci
od samotných žáků. Ti zasílali
vzkazy svým učitelům. I jejich
povzbuzení oblíbeným
kantorům se objevilo na plotě.
Projektu si všimla i celostátní
média. Informoval o tom
například deník MF Dnes, nebo
televizní zpravodajství CNN
Prima News.
„Mám ohlasy ze slovenských
škol, v učitelských komunitách
na sociálních sítích. Třeba jsme
inspirovali i jiné školy,” dodala
ředitelka ZŠ T. G. Masaryka
Gabriela Hrušková.
Ekotým – Kampaň
obyčejného hrdinství
I přes omezené možnosti
spolupráce Ekotým při Základní
škole T. G. Masaryka ve Štětí
pracuje a rád by seznámil s
výzvou Ekoškoly, do kterého se
také přihlásil. Akce nese název Kampaň obyčejného hrdinství.
„Tato kampaň chce pomoci
zlepšit život kolem nás. V našem

ZUŠ chystá nový obor
a má termín přijímaček
Aktuality hlásí i Základní
umělecká škola ve Štětí! Od
nového školního roku
otevře zbrusu nový obor
a zná termíny přijímacích
a talentových zkoušek.
Taneční obor
Základní umělecká škola ve
Štětí bude 1. září 2021 otevírat
nový Taneční obor pro žáky od
pěti let věku. K tomuto účelu
vzniká taneční sál v jedné
z učeben na Základní škole
Ostrovní ve Štětí. Obě školy
navázaly úzkou spolupráci, a tak
bude výuka probíhat právě tam,
v nové pobočce ZUŠ na „třetí”
ZŠ. Přihlášku ke studiu je možno
vyplnit (stejně tak i na všechny
obory školy) na webových
stránkách školy zus-steti.cz.
Ta l e n t o v é z k o u š k y j s o u
plánovány na týden od 14.
června 2021. V tomto termínu
budou také probíhat talentové
zkoušky do hudebního
a literárně – dramatického

oboru. Veškeré další informace
budou brzy k dispozici na
webových a fcb stránkách ZUŠ.
Přijímací a talentové
zkoušky
Na Základní umělecké škole
Štětí budou probíhat přijímací
a talentové zkoušky v měsíci
červnu od 14. do 18. 6. 2021
Bližší informace ještě včas
upřesníme podle aktuální
situace.
Informace najdete na stránkách
naší školy zus-steti.cz nebo fcb
stránkách.
Z á rove ň b u d o u p ro b í h a t
přijímací a talentové zkoušky do
literárně-dramatického,
hudebního a výtvarného oboru,
ve kterém se bude otvírat
přípravný ročník pro žáky 1. tříd.
(jh, hoz)

Akce Vzkazy na plotu ZŠ T. G. Masaryka. Foto: P. Hoznédl.

městě bude probíhat v týdnu od
3. do 9. května letošního roku.
Můžeme se zapojit všichni,
každý podle svých možností,”
uvedli zástupci Ekotýmu.
Účastníkům akce nabízí aktivity
a návody, jak pomoci sobě
a svému okolí k šetrnějšímu
přístupu a pohledu na životní
prostředí. Podrobnější
informace jsou k nalezení na
webových stránkách školy,
u bočního vchodu do tělocvičny

školy a na nástěnce Infocentra
města Štětí. „Každý účastník si
může stáhnout deníček ke
sledování úspěchů, jeden deník
může použít i více lidí. Po
vyplnění prosím o zaslání na
emailovou adresu
zuzana.drozova@stgmsteti.cz," stojí také v prohlášení
Ekotýmu. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Pivovarnictví je věda. Ale musíte mít
Za chutí tradičního
plzeňského piva stojí
i vrchní sládek, který
pochází ze Štětí! Jan Enge
působí na této pozici
v Prazdroji již šest let.
A říká: „Pivař v Čechách
musí být maximálně
spokojený, protože je na
nejlepším místě na světě.”
Jak je možné dostat s k tak
výjimečné pozici vrchního
sládka v plzeňském
pivovaru?
Někdo by řekl, že je to
promyšlená kariérní cesta. Já si
spíš myslím, že jde o zajímavou
shodu náhod. Když byla
možnost se posunout dál, byl
jsem připravený ten krok udělat.
Někdy na základě nabídky
nadřízeného, někdy jsem
projevil zájem sám osobně.
Studoval jste na Vysoké
škole chemickotechnologické. Bylo
pivovarnictví vybranou
cestou již tam?
Začal jsem mít zájem o chemii
na gymnáziu, kde jsme měli
fantastickou profesorku.
Dokázala nás nadchnout pro
přírodní vědy. Ale ještě jsem
vůbec nepřemýšlel o pivu. Sice
mi chutnalo, ale že je na něj
speciální obor, jsem nevěděl
a ani nezjišťoval.
Řada lidí ze Štětí
pokračovala na chemické
školy, ale se specializací na
papír. To u vás nehrozilo?
Přemýšlel jsem o papíru kvůli
štětské papírně. Rozhodoval
jsem se tak mezi chemickou
školou v Pardubicích a v Praze.
Když jsem pak ve čtvrtém
ročníku na gymnáziu začal
hledat, který obor by byl pro mě
zajímavý, našel jsem na VŠCHT
v Praze, obor pivovarství
a sladařství. Nadhodil jsem to
doma, řekli mi, že když jsem si to
vybral, tak proč ne.
Šel jste tedy za ním rovnou?
V podstatě bylo vše otevřené až
do třetího ročníku. Do té doby se
na potravinářské fakultě
studovalo vše dohromady. Poté
se začalo rozdělovat. Ti co měli
nejlepší prospěch, pokračovali
na biochemii, což byl
nejprestižnější obor. Pak hned
byla kvasná chemie, jejíž
součástí je i obor pivovarství
a sladařství. Takže se mi vlastně
splnil cíl – studovat obor, kvůli
kterému jsem na tu školu šel.

Byla dalším cílem pozice
vrchního sládka v některém
z velkých pivovarů?
Když jsem se na vysoké škole
zaměřil na studium piva,
pivovarnictví, chtěl jsem dělat
sládka v dobrém pivovaru. Když
se mi podařilo posléze pracovat
v Prazdroji, říkal jsem si, že
možná jednou na konci kariéry
by byla pozice vrchního sládka
fajn. Teď si říkám, jestli to
nebylo moc brzo.
Proč brzo?
Většina z těch lidí, kteří byli na
této pozici přede mnou, byly

někoho je více pozice manažera
závodu, který vlastně řídí celý
pivovar. Já mám relativně malý
tým lidí. Mě pozice vrchního
sládka navíc zajímá z pohledu
technologie a kvality. V nich se
dají hledat nové směry, dál
zkoušet.
Musí mít člověk talent na to,
aby byl dobrým vrchním
sládkem? Nebo jsou
přednější technické
vědomosti?
Řekl bych, že je to kombinace
obojího. Každý nemá schopnosti
degustovat a hodnotit vznikající

změní něco v surovině. Což je
samozřejmě běžné.
P i v o va r n i c t v í j e v l a s t n ě
nekonečná optimalizace k tomu,
abychom dodávali spotřebitelům
stále stejně kvalitní produkt.
Uvařit kvalitní pivo je věda?
Je to věda. Ale jde i o štěstí. Taky
k pivovarskému řemeslu patří
tradiční pivovarský pozdrav:
„Dej Bůh štěstí!” Není to jen
o tom, že by měl člověk načteno
a naučeno, měl dobré a kvalitní
zařízení a šikovné ruce. Musí mít
i to štěstí.
Jak vlastně vypadá pracovní

Vrchní sládek Prazdroje Jan
Enge. Foto: archiv J. Enge.

ikony. Funkci vrchního sládka
zastávali do důchodového věku.
Já vůbec nevím, jestli se mi něco
takového může podařit.
Musí být vrchní sládek
zkušený, starší matador?
Úplně ne. Dřív to bylo tak, že do
té pozice člověk dorostl s věkem.
Te ď j e t o m o ž n á v í c e
o profesních zkušenostech,
které se dají nabrat rychleji.
Je kariérně ještě něco
vyššího než pozice vrchního
sládka, notabene
v plzeňském pivovaru?
Záleží na úhlu pohledu. Pro

produkty. Já si třeba myslím, že
nejsem nejlepší degustátor ve
firmě. Máme tu lidi, kteří jsou
mnohem citlivější a šikovnější.
Pak je tu pohled technologa.
A snaha analyzovat produkt a na
základě výsledků optimalizovat
proces. To je na tom zároveň
krásné. Ta práce vlastně nikdy
nekončí.
Dá se říct, že výroba piva je
živý proces?
Ano. V podstatě se po nějaké
době podaří vyladit a nastavit
podmínky, aby vše běželo tak,
jak má. No a do toho se trochu

den vrchního sládka?
Jde o práci víceméně
z kanceláře. Spousta mítinků,
porady, projekty. Dneska
bohužel hodně online. Převládá
manažerská práce. Hezká část
na tom je, že určitá část projektů
jsou inovační věci, kde si
můžeme navrhovat experimenty
do minipivovaru. Zkoušíme nové
technologie, které bychom
mohli zařadit do výroby formou
limitovaných edicí. Na druhou
stranu zase máme tak tradiční
produkty, které nechtějí žádné
změny. Snažíme se proto
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i štěstí. Říká vrchní sládek Jan Enge
k našim produktům přistupovat
konzervativně a udržet tradici.
Podle toho co říkáte, se tedy
s t a v í t e k l a d n ě
k experimentům a inovacím
v pivovarnictví?
Jsou to takové dva protipóly.
V těch dobře odzkoušených
věcech by byla škoda něco
měnit. Na druhou stranu je
dobré experimentovat, zkoušet
a hledat ne něco lepšího, ale
něco jiného. A na tom si
ověřovat reakce spotřebitelů,
ale i na nás samotných. Jestli
nám ten produkt chutná nebo
nechutná. Nehledáme nový
Prazdroj, ale nové zajímavé
produkty, které by mohly
zaujmout spotřebitele. Nejsme
minipivovar, nemůžeme dělat
každý hektolitr něco jiného.
Můžeme naopak dělat věci,
které jsou dostatečně zajímavé
pro spotřebitele a přitom jsou
dostatečně odlišné od běžného
portfolia. Tam je pole, které se
snažíme orat. Kultivovat
a zároveň i vzdělávat společnost
v jiných pivních stylech.
Proč jsme v Čechách
nejlepší pivovarníci?
Asi k tomu přispívá víc věcí. Jako
národ jsme konzervativní
a v pivu je to vidět
nejmarkantněji. Pokud má
někdo rád určitou značku, nerad
ji mění. Druhá věc je ta, že v 19.
století se zde podařilo postavit
větší množství pivovarů, které
byly schopné produkovat větší
objemy piva. Po Prazdroji to byl
Smíchov, Popovice a další. Tyhle
pivovary byly schopné
dlouhodobě garantovat kvalitu
piva. Výrobní technologie se
vyvíjely zhruba do 30. let 20.
století a pak tyto technologie
bez velkých změn přežily do
konce socialismu v Čechách.
Poslední velké investice do
pivovarnictví šly někdy mezi
válkami. Po druhé světové válce
p r o b ě h l a a k o r á t o p r a va
některých hodně poničených
pivovarů, ty pak vařily pivo bez
velkých změn dalších padesát
let. Proto tady zůstal charakter
piva zachovaný. Zatímco ve
světě se různě inovovalo,
experimentovalo
a dělaly se
kroky, na které nebyl v Čechách
prostor a asi ani finance.
Změnilo se pak něco po
revoluci v roce 1989?
On během těch předrevolučních
let pokročil zase vývoj
analytických metod. Když jsme

začali rekonstruovat pivovary v
devadesátých letech, měli jsme
v rukách nástroje, pomocí
kterých jsme mohli porovnat, že
změny
v technologii
nemají vliv na kvalitu. Náš cíl,
když jsme investovali do nového
zařízení, byl udržet kvalitu piva.
Tradice byla a je na prvním
místě. Prazdroj je možná v
tomto trochu specifický. Na
jednu stranu inovuje, ale
důsledně dbá na to, aby nedošlo
ke změně finálního produktu.
Charakter piva musí být
zachovaný.
Kdy jste vůbec byl
naposledy na pivu?
Tři týdny před Vánocemi. Kdy
byla uvolněná opatření. Poseděli
jsme s kolegy z práce.
Může si zajít vrchní sládek
posedět normálně na pivo?
Ale ano, může. V práci se
zaobíráme degustacemi, rozdíly
co je zajímavé a co není. Když
jdeme na pivo, chceme si ho
vychutnat nebo ochutnat víc
produktů. Už třeba jen proto,
abychom viděli, že kvalita na
trhu je v pořádku.
Poznáte, když někdo vydává
za plzeňské pivo nějaké
jiné?
Určitě. Občas se to stane,
bohužel. Někdy jsou zkrátka
mezi pivovarem a spotřebitelem
obchodníci, kteří nehrají úplně
fair. Situace se ale lepší. Oblast
kolem čepování piva se kultivuje
a hlavně kolegové z Prazdroje
z oddělení obchodního sládka,
které zakládal Václav Berka, na
tom mají velký podíl. Existují
soutěže a školení pro výčepní,
v celém tom řetězci se neustále
posouváme ve vzdělávání. Vždy
byly ikony, pár hospod v Praze,
kde se říkalo, že je tam pivo
nejlepší. Dneska si myslím, že už
je velká řada provozoven na
špičkové úrovni.
Dá se říci, že český
spotřebitel je speciální?
Český spotřebitel je hodně
zhýčkaný. Jednak tím, že zná
tradiční chuť piva a také tím, jak
dostane pivo načepované. Nikde
jinde ve světě jsem se nesetkal
s tím, že by hostu tolik záleželo
na tom,
jak dostane
načepované pivo. Jestli má pěnu
a je ve správné sklenici.
Spotřebitel
vidí, že si ho
hostinský váží a snaží se mu dát
pivo ve špičkové kvalitě. Pivař
v Čechách musí být maximálně
spokojený, protože je na

nejlepším místě na světě.
Pojďme zpět o pár let a do
našeho regionu. Jaká byla
vaše role při vzniku
nedalekého střížovického
pivovaru?
To byl náš pokusný pivovar se
spolužákem Honzou
Nevelöšem. Pivo jsme vařili
venku za barákem. Se
současným Pivovarem Mlýn to
nemělo nic společného. Pivu
jsme tehdy říkali Střížovický
Žumpák, protože ta varna, což
byl kotel na zabíjačkové vaření
vody, jsme měli postavený na
jímce.
Vás nikdy nenapadlo vařit
svoje vlastní pivo?
To byl ten experiment ve
Střížovicích. Mohu doporučit
všem, kdo chtějí pivo studovat,
aby si zkusili vařit pivo takto
v malém. Člověk pak pozná řadu
chyb, kterých se může dopustit.
Vidí, jak důležité je mít například
čisté nádoby. Když pak přijde po
studiích do velkého pivovaru,
kde jsou uzavřené nádoby,
nastavené automatické procesy,
tak nemůže získat pocit, že ví, co
se tam děje. Pak je dobré třeba
potkat podobné lidi, kteří mají
stejné zkušenosti s vařením piva
a ty zkušenosti prodiskutovat. Já
jsem takhle při podobné diskuzi
v hospodě náhodně narazil na
tehdejšího sládka Prazdroje
Pavla Šimíka, který mi na
základě naší debaty nabídl práci
v Prazdroji.
Vlastní pivovar tedy
neplánujete?
Já jsem mimořádně spokojený
v Plzni. Neplánuji stavět pivovar.
Jsou s tím i jiné, další starosti,
jiná náplň práce. Dokud mne
baví velký pivovar, budu se
snažit být ve velkém pivovaru.
Je někdo, s kým byste si rád
zašel na pivo?
Nemám nikoho vysněného.
Možná spolužáci ze školy.
Vídáme se pracovně. Ale u piva
bychom si popovídali lépe.
Je někdo z vašich spolužáků
také takto úspěšný?
Samozřejmě! Z našeho ročníku
je pár kolegů v pivovarech,
jeden z nich je dokonce
technický ředitel budějovického
Budvaru. Takže občas můžeme
z titulů našich funkcí řešit
společně i zajímavé věci ohledně
výroby piva.
Pavel Hoznédl

Ing. Jan Enge, Ph.D.
Vystudoval pražskou Vysokou
š k o l u c h e m i c k o technologickou, pivovarnictví
a sladovnictví studoval i na
univerzitě v anglickém
Nottinghamu. V Prazdroji
začínal v roce 2001 jako
technolog. Později přešel mezi
sládky a na starosti měl
licenční výrobu v zahraničí. V
roce 2015 se pak stal vrchním
plzeňským sládkem. Zaměřuje
se zejména na zajištění
neměnné kvality značky
Pilsner Urquell, aby pivo
chutnalo stejně jako v době
založení pivovaru. Kromě
dohledu na stoprocentní
kvalitu zavedených značek se
Jan Enge podílí i na inovacích.

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
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Ulicemi města Štětí: Rok 1945
Za druhé světové války bylo
město součástí německé Říše.
Území na levém břehu Labe
náleželo Protektorátu Čechy
a Morava. České obyvatelstvo
Štětí, jehož podíl stoupal po
vzniku Československé
republiky v roce 1918, bylo po
obsazení pohraničí nacisty
nuceno k vystěhování do
vnitrozemí, pokud se nechtělo
stát říšskými občany. Během
války tak ve městě zůstala
Čechů jen hrstka. Štětsko
osvobodila polská část
spojeneckých armád. Ještě
v 80. letech si sem jezdívali
připomínat tyto události polští
veteráni. O tom, jak město
vypadalo těsně po osvobození,
nás v kronice zpravuje učitel
Václav Míchal, který se
s rodinou do Štětí vrátil mezi
prvními již 12. května. Tehdy
tudy projížděly karavany
německých uprchlíků, jejichž
vozy stály v řadě na silnici
k Počeplicím. V řece lovili vítězní
vojáci ryby pancéřovými pěstmi
a granáty. Celý břeh od Počeplic
k jezu byl poset vojenskými
auty, zbraněmi a výstrojí

německého vojska. Proud
unášel denně několik mrtvol
německých vojáků. Ve městě
byl zmatek a místní Němci
téměř nevycházeli ze svých
domovů. Správy obce se ujal
revoluční národní výbor,
ustavený již 7. května z řad
zdejších českých občanů. Ten
měl množství náročných úkolů a
19. července byl z nařízení
okresní správy nahrazen místní
správní komisí, kterou 7. 10.
nahradil nový Národní výbor. Na
konci května přišla do města
posádka sovětské armády.
Soužití s ní bylo vesměs
přátelské. V červnu zemřel ve
Štětí jeden z jejích členů,
g a r d o v ý s e r ž a n t Va s i l i j
Jakovlevič Ponamarev. Ten byl
slavnostně pohřben na
městském hřbitově u hlavního
kříže. Původní dřevěný jehlan
nad hrobem byl později
nahrazen pomníkem,
připomínajícím tohoto vojáka
i neznámého vojína. Do města
se postupně vracelo původní
české obyvatelstvo a na konci
září přijeli první vídeňští Češi.
Tehdy se tu ubytovala také

Pomník sovětských vojáků na hřbitově ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

č e s ko s l o ve n s k á vo j e n s k á
posádka, která tu zůstala až do
března 1946. Postupně začala
fungovat česká škola, převzata
byla železniční stanice, pošta,
byla zajištěna lékařská péče
a činnost obnovily předválečné
s p o l k y. N a z á k l a d ě
mezinárodních mírových dohod
mezi vítěznými mocnostmi byl
v ČSR nařízen odsun většiny
německého obyvatelstva.
Zůstat mohli jen antifašisté

a lidé nezbytní pro
infrastrukturu. Ve Štětí došlo k
několika odsunům od 14.
června, největší vlna odešla 17.
srpna (961 osob) a poslední
akce proběhla v červnu 1946.
Nové české obyvatelstvo
pocházelo převážně z okolních,
po staletí českých vesnic
(Hněvice, Račice), z okresu
Mělník a z okolí Prahy.
M. Plaček

Výlety za historií: Račice
Račice sdílely od počátku svých
dějin osudy se sousedními
Hněvicemi. Spolu s nimi jsou již
ve 13. století zmiňovány jako
součást roudnického panství
pražských biskupů. Toto panství
získal roku 1577 velmož Vilém
z Rožmberka, za jehož vlády
doznalo čilého hospodářského
rozvoje. Rožmberk zůstal
bezdětný a před svou smrtí
daroval Roudnici a okolí své ženě
Polyxeně, rozené z Pernštejna.
Ta se roku 1603 znovu provdala
za nejvyššího kancléře Zdeňka
Vojtěcha Popela z Lobkovic.
Panství se tak stalo základem
rozsáhlých a postupně se
rozšiřujících držav rodu
Lobkoviců. Račice k němu
náležely až do konce feudální
správy v roce 1848. Po vydání
Tolerančního patentu císařem
Josefem II. v roce 1781 se velké
množství obyvatel Podřipska
přihlásilo k protestantství. Roku
1793 tak bylo v Račicích ze 199
obyvatel 110 katolíků a 89
protestantů. Roku 1843 tu ve 35
domech žilo 230 lidí. Osídlení
zde bylo vždy české a za 2.
světové války, kdy Labe v tomto

prostoru tvořilo státní hranici,
patřily Račice k protektorátu.
V Račicích prožil část dětství
a mládí literární vědec a kritik
Zdeněk Kožmín (narozen 1925
v Hněvicích, zemřel 2007
v Brně). Vracel se sem ve svých
vzpomínkách, které pod názvem
Struktury vydalo v roce 1995
v Brně nakladatelství Rovnost.
Na straně 72 autor píše: „První
jarní den se vzpomínkou na
rigoróza 1949, kdy den před
nimi – připravený
i ,přestudovaný' – jsem odjel
z Prahy do Račic a blaženě
proležel odpoledne na kládách
blízko Labe proti horkému
slunci.” Na straně 82 píše
o Račicích, kde žila rodina jeho
matky: „Zastavil jsem se
v maminčině (a ve svém)
rodném kraji. Maminko, ty nevíš,
že na vašem dvoře trčí mohutný
Říp! Kdysi tam bylo za stodolou
vidět jen pískovnu, svah, trávu.
Ale všechen písek byl vydolován
a prodán. Jak miluji Říp, vypadá
teď jako zoufalý vetřelec do
míst, kam nepatří.” A o stranu
dále: „Nad Račicemi se blýská.
Labe polyká světlo. Déšť prší na

Veslařský kanál v Račicích. Foto: archiv KIZ.

m a m i n č i n d á v n ý d o m ov.
Dědeček s babičkou ani nevědí,
že umřela jejich Růženka.”
Poslední ukázka je ze strany
126: „Vzpomínám si, jak jsem
v podřipských Račicích pobýval
na prázdninách společně se
svým bratrancem Luďkem. Rádi
jsme chodili do kruhu lidí pod
starou zvoničku, kde se na veliké

lavici vykládalo o životě. –
Vydávali jsme se zpod zvoničky
na daleké večerní vycházky,
dívali jsme se na úplněk, naráželi
jsme na vtíravou vůni cypřišů
z hřbitůvku mezi vsí a lesy,
poslouchali věčně neúnavné
cvrčky.”
M. Plaček
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Dobrovolníci uklidili 3,5 tuny odpadu
Zdravé město Štětí
a místní Agenda 21 s řadou
dobrovolníků na konci
března a v dubnu, i přes
koronavirová opatření,
uspořádaly dvě tradiční
akce – Hodina Země
a Ukliďme svět, ukliďme
Česko.
Hodina Země
Město Štětí se v rámci projektu
Zdravé město a MA21 již
tradičně zapojilo k celosvětové
kampani Hodina Země, jejímž
cílem je vyjádření se ke stavu
životního prostředí a klimatu.
Hodina Země se letos konala
v sobotu 27. 3. 2021 od 20:30
do 21:30 hodin.
Vývoj epidemiologické situace
ovlivnil letošní 10. ročník, který
se tak uskutečnil bez tradičního
doprovodného programu na
Novém náměstí.
Přesto na
jednu hodinu zhasly lampy na
N o v é m
n á m ě s t í
a v Bezručových sadech, a to
včetně nasvícení kapličky.
Součástí Hodiny Země byla
i výzva občanům - Zhasněte na
hodinu světlo a vypněte co
nejvíce elektrických spotřebičů
a buďte součástí celosvětové
kampaně na ochranu klimatu.
Ukliďme Česko, Ukliďme
Štětsko
Do akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko se pustili i dobrovolníci
z celého regionu Štětsko.
Skupiny dobrovolníků uklízely
okolo areálu společnosti Mondi,
na Bílých stráních nad Štětím, na
cestě do Žampichu nebo
u
vlakového nádraží
v
Hněvicích. Do akce se zapojily
Osadní výbory v místních
částech, do úklidu se dala i velká
řada jednotlivců. Celkem se
vyvezlo více jak 3,5 tuny
odpadu. S odvozem pomohly
Štětské komunální služby
i Jednotka dobrovolných hasičů.
„Poděkování patří spolku SIVA,
Fire Rescue,Tulákům Štětí,
Hasičům Štětí, Osadním
výborům, Štětským komunálním
službám a společnosti Mondi
a pochopitelně všem
dobrovolníkům, kteří se nezištně
zapojili do úklidu ve Štětí i mimo
něj,” řekla koordinátorka
Zdravého měsa Štětí a MA 21
Jana Lebdušková. (hoz)
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Den Země a Férová snídaně se změnou
Zdravé město Štětí a místní
Agenda 21 připravily
tradiční akce Den Země
a Férová snídaně na neděli
8. 5. 2021 – letos v trochu
jiném kabátě. Na účastníky
čeká soutěž o drobné ceny
a mohou i „férově” posnídat
v přírodě.
Kvůli koronavirovým opatřením
nemohou obě již tradiční akce
proběhnout v klasickém
formátu. Dojde tak ke změnám.
„Letošní ročník musíme
přizpůsobit aktuálním
epidemickým podmínkám,
a proto se akce z 22. 4. přesouvá
na 8. 5. a bude mít formát
vycházky se soutěžními
z a s t a v e n í m i ,” ř e k l a
koordinátorka Zdravého města
a MA21 Jana Lebdušková.
Cílem putování je připomenout
důležitost ochrany životního
prostředí a kladného vztahu
k přírodě i lidem kolem nás. Do
kampaně se zapojí štětská ZUŠ,
DDM nebo spolky a oddíly.
„Přislíbenou účast máme i od
hasičů, Tuláků, ČČK nebo
Skautů,” prozradila Jana
Lebdušková.

Jak akce proběhne? Putování by
mělo začít na Husově náměstí v
9 hodin a končit ve Stračí na
lesním hřišti (poslední účastníci
ve 12 hodin). Připraveno bude
několik zastavení (bez hlídek).
Jednotlivá zastavení by měla
obsahovat zajímavou a naučnou
informaci a soutěžní otázku.
„Cesta začne vyzvednutím hrací
karty na Husově náměstí. Bude
pokračovat přes ZUŠ, DDM
k domům se startovacími byty
a pak dál na silnici do Stračí.
Jednotlivá zastavení budou
očíslovaná. Důležitou výbavou k
soutěži bude vlastní tužka,”
přiblížila akci koordinátorka
Zdravého města. Trasa bude
zakončena na lesním hřišti ve
Stračí drobnou odměnou a lidé
mohou pokračovat Férovou
snídaní. „Snídaně nebude kvůli
aktuální situaci nijak
organizovaná. S sebou si ale
mohou soutěžící přibalit snídani
v podobě férových výrobků či
vlastnoručních dobrot
z férových či regionálních
d o b r o t ,” d o d a l J a n a
Lebdušková. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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FEDO se opět posouvá: Na rok 2022
V souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemické
situace se Rada města Štětí
na svém zasedání 21. 4.
2021 rozhodla zrušit
přesunutý
ročník
Národního festivalu
dechových orchestrů FEDO
i rockový festival FERODO,
které měly původně
proběhnout v červnu 2020.
50. ročník festivalu FEDO je
tak přesunut na 24. – 26.
června roku 2022.
„Epidemická situace se sice
lepší, ale stále platí mimořádné
opatření, která zakazují konání
akcí s větším počtem osob.
Navíc nás čeká kulaté výročí
FEDO, které by si zasloužilo
důstojnější, nebo minimálně
svůj standardní průběh. Proto
přistoupila Rada města Štětí
k tomuto rozhodnutí,” uvedl po
jednání Rady města starosta
Tomáš Ryšánek.
I nadále platí, že se za těchto
podmínek velké dechové
orchestry, dechové orchestry
ZUŠ, malé dechové orchestry,
mažoretkové skupiny ale
i ostatní kapely nemohou na
festival připravovat

a dostatečně zkoušet
připravený repertoár. Vzhledem
k celkové situaci v Evropě není
i nadále ani reálná účast
a vystoupení zahraničních
orchestrů. Podle informací ze
zasedání Svazu dechových
orchestrů, kde jedním z témat
byla právě možnost realizace
letošních festivalů, se zde
dirigenti velkých dechových
orchestrů shodli, že v současné
situaci není reálné se na
červnový festival dostatečně
kvalitně připravit.
Kulturní a informační zařízení
města Štětí nicméně připravují
pro milovníky dechové hudby
malou „náplast”, a to Koncert
Ústřední hudby Armády České
republiky se zpěvačkou Dashou
v pátek 25. 6. 2021 v 18.00 na
Husově náměstí. Koncert bude
realizován dle aktuální
epidemické situace
a případných vládních opatření.
Padesátý ročník FEDO je
přesunut na červen roku 2022.
Pavel Hoznédl
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Festival FEDO by měl proběhnout v červnu 2022. Foto: V. Šmejkal

Městská knihovna
ocenila čtenáře roku

Putování připraveno.
Turistická sezóna začala

Městská knihovna Štětí u příležitosti Března – měsíce knihy
vyhlásila Čtenáře roku 2021 ve dvou kategoriích. Dětským
čtenářem roku se stal Marek Řezníček. V druhé kategorii
prvenství zaujala dlouholetá čtenářka Alena Foglarová. „Knihy
jsou samozřejmou součástí mého života od chvíle, kdy jsem se
naučila číst. Čtu kdekoliv a kdykoliv, prostřednictvím knih můžu
prožít příběhy jiných lidí, odpoutat se od reality, poučit se
i pobavit,” říká k významu knih pro svůj život vítězka a Čtenářka
roku 2021. Foto: MK Štětí.

Turistická sezóna na Štětsku je zahájena. Na hlavním
turistickém „lákadle” v regionu, tedy Naučném putování
loupežníka Štětky, je po zimě vše připraveno pro turisty.
„Interaktivní prvky prošly každoroční rekonstrukcí, doplněné
jsou i směrové tabulky, novinky hlásí i Informační centrum, které
snad co nejdříve otevře,” informoval pracovník komunikace
Pavel Hoznédl. Kulturní a informační zařízení chystají na
prázdninové dny soutěž, kterou by chtěly navázat na úspěšný
projekt velikonoční hry QR caching. Foto: N. Nováková.

14 SPORT

Sportovec roku: Anketa neproběhne
Nucená pauza oblíbené
ankety. Rada města na
dubnovém zasedání
rozhodla o zrušení ankety
Sportovec města Štětí za
rok 2020. Důvodem jsou
nízký počet nominovaných
sportovců i loňská
koronavirová opatření.
Koronavirus v loňském roce
prakticky zastavil život v celé
republice. Výjimkou nebyly ani
sportovní soutěže, které dostaly
stopku na začátku března. Sport
se pak naplno opět rozjel
v letních měsících, nicméně od
října opět stojí.
Komise pro sport a volný čas se i
tak rozhodla na začátku
letošního roku v tradici ankety o
nejlepšího sportovce ve městě
pokračovat. První kolo, tedy
nominace sportovců, trenérů,
kolektivů a osobností již
proběhly. Nicméně počet
nominovaných byl z jasných
důvodů nižší, než
v letech
minulých.
„I to byl jeden z důvodů, proč
Rada města Štětí sáhla ke kroku
anketu za loňský rok ukončit.
Pochopitelně nás to mrzí,” uvedl

po zasedání rady starosta města
Tomáš Ryšánek.
Do nominací se dostalo osm
sportovců a jeden trenér.
Anketa, která probíhá od roku
2017, bude mít v kolonce vítěze
za rok 2020 prázdné místo.
„Respektujeme rozhodnutí
vedení města. Pochopitelně
i komisi to mrzí, nicméně nedá
se nic dělat. Pouze věřit, že se
dostaneme ke sportu co
nejdříve zpátky,“ řekl předseda
Komise pro sport a volný čas
Václav Novotný.
Jak vedení města, tak i členové
komise věří, že anketu se podaří
opět „rozjet“ co nejdříve. I když i
letošní rok je poznamenaný
opatřeními, která zamezují
sportovat. Ty se částečně
prolomily během dubna.
Sportovní ruch se však ještě
k obvyklému životu zdaleka
nepřiblížil. Tréninky jsou od
poloviny dubna povoleny stále
pouze s řadou omezení.
Amatérské soutěže, končící
zpravidla v červnu, se nejspíše
již do konce této sezóny
nerozeběhnou.
„Zahájení tréninků florbalového
oddílu proběhlo 19. 4., zatím

pouze pro mládež. A to za
aktuálně platných vládních
opatření na venkovních
sportovištích,” informoval šéf
florbalového oddílu Petr
Kratochvíl.
Je tak otázkou, zda se bude
hledat nejlepší sportovec za rok
letošní. „Budeme to nejspíše
řešit na konci letošního roku. Ať
už na půdě komise, tak
i s vedením města. Anketu
každopádně chceme zachovat! I
kdybychom se k ní vrátili až
v

roce 2022,” dodal šéf sportovní
komise Václav Novotný. Vítězi
ankety ve Štětí jsou v posledních
třech letech mladí sportovci.
První vítězkou se v roce 2019
stala veslařka Terezie Janštová,
v roce 2018 bral skleněný pohár
pro vítěze jachtař Ondřej Müller
a konečně zatím posledním
oceněným nejlepším
sportovcem byl za rok 2019 atlet
Michal Holoubek. (hoz)
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Posledním vítězem ankety je M. Holoubek (uprostřed). Foto: archiv.

Florbaloví Igráči naběhali dva tisíce kilometrů
Akce štětského
florbalového klubu
Rozběháme Igráčky se
setkala s velkým úspěchem.
Do běhání se zapojilo
bezmála padesát členů
klubů a jejich rodin.
Dohromady naběhali
všichni soutěžící dva tisíce
kilometrů!
Virtuální závod Rozběháme
Igráčky si dal za úkol
v nepříznivé době motivovat
členy štětského florbalového
oddílu bez rozdílu věku
k aktivnějšímu trávení volného
času. Závod byl určen jak pro
členy klubu, tak i pro jejich
rodinné příslušníky. Cílem
závodu bylo naběhat v určeném
období co nejvíce kilometrů.
Běžci byli rozděleni podle věku
do šesti kategorií od nejmenších
po dospělé.
„Upřímně jsme nečekali takový
zájem. Velmi mile nás překvapil.
I to, jak mezi sebou různí
závodníci, nebo různé rodiny,
závodily. Všichni si zaslouží

velký potlesk,” nešetřil chválou
předseda florbalového klubu
Petr Kratochvíl.
Nejlepší závodník Jan Vrňák
(kategorie muži) naběhal za
necelý měsíc 229 kilometrů.
Nejlepší mezi ženami byla
Miluše Blechová, která stihla
naběhat 140 kilometrů a v
celkovém pořadí všech
závodníků jí patřilo třetí místo.
„Porazila jsem dokonce i našeho
trenéra, což mi udělalo velkou
radost. Při běhu jsem parádně
zpevnila tělo a shodila jsem dva
kilogramy váhy,” říkala s
úsměvem při vyhlášení
výsledků hráčka florbalového
oddílu.
Nejlepší mezi juniory byl Jan
Vrňák mladší z kategorie
mladších žáků. Ten zvládnul
bezmála 105 kilometrů. „Běhali
jsme s celou rodinou, všechno
to vyhecoval doma tatínek.
Rodina mě vždy někam odvezla
a musel jsem doběhnout
domů,” culil se vítěz mezi žáky.
Nejúspěšnější z dívek byla
Alžběta Řeháková, která

naběhala 80 kilometrů a v
celkovém pořadí mezi všemi
běžci skončila devátá. „Jako
výzvu jsem měla 50 kilometrů,
ale naběhala jsem 80 kilometrů.
Běhalo se mi dobře, ale musela
jsem chodit běhat sama, nikdo z
domova se mnou běhat nechtěl,

protože jsem prý moc rychlá,”
prozradila mladá florbalistka.
Za naběhané kilometry čekaly
na závodníky i drobné dary. Teď
se florbalisté soustředí na
restart tréninků. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Za naběhané kilometry dostali běžci věcné dary. Foto: P. Hoznédl.
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VZPOMÍNKY
Stejně jako
kniha, tak i lidský
život má svůj
začátek a konec.
Dne 18. března
2021 se uzavřela
k n i h a ž i v o t a p. J i n d r y
Homolkové, dlouholeté
knihovnice, naší kolegyně
a přítelkyně.

„Čas utíká a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál...” Dne
31. května 2021 uplynulo 20
let, kdy bez slůvka rozloučení
odešel tatínek a dědeček pan
Jiří Petřík. S láskou a úctou
stále vzpomínají dcera Dana
s rodinami.
Dne 18. 5. uplyne 28 let, co nás
opustil pan František Doležal.
Dne 26. 5. uplyne 31 let, co nás
opustila paní Marie Doležalová.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 16. 5. 2021 uplyne osm
let, kdy nás beze slůvka
rozloučení opustila paní Oli
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Babuljaková (roz. Žáková).
S láskou vzpomíná sestra
Helena s rodinou a dcera
Michalka.
„Kdo v srdci žije, nezemřel.”
Dne 4. května si připomeneme
10. smutné výročí, kdy nám
navždy odešla naše maminka,
babička, prababička, teta,
švagrová a kamarádka, paní
Miloslava Kohoutová ze Štětí,
později z Trnovan. S láskou
vzpomínají Ladislav a Milena,
děti s rodinami, rodina
Kohoutova a Hradecká.
„Odešla jsi tiše s noční tmou,
odešla jsi tiše s bolestí svou.”
Dne 12. května si
připomeneme, že je tomu již 36
let, kdy beze slůvka rozloučení
odešla na věčnost milovaná
maminka, teta, švagrová
a kamarádka, paní Herta
Kohoutová (roz. Haidová) ze
Štětí. Nikdy na Tebe, maminko,
nezapomenu. Se slzami
v očích, láskou a úctou stále
vzpomínají syn Slavomil, rodina
Kohoutova a Hradecká.

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