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KORONAVIRUS: Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
až budete číst tyto úvodní řádky
našeho dubnového zpravodaje,
možná už bude zase plno věcí
úplně jinak. V době redakční
uzávěrky máme za sebou téměř
dva týdny postupně zaváděných
omezujících opatření, které
významně zasáhly do života
našeho města i spádových
vesnic, a reálně také do života
každého z nás. A zatím to
vypadá tak, že budou
prodloužena i na další týdny.
Ve Štětí jsme už čelili různým
hrozbám a s krizovým řízením
máme cenné zkušenosti zvláště
z o p a k o va n ý c h n i č i v ý c h
povodní. Právě během nich jsme
si vyzkoušeli, jak se dokážeme
jako komunita semknout,
táhnout za jeden provaz a
nezištně pomáhat jeden
druhému.
Na rozdíl od povodně je boj proti
šíření virové nákazy úplně jiného
charakteru. Tento neviditelný a
záludný nepřítel nejen že
významně omezuje naše
svobody, ale může postupem
času čím dál více nahlodávat
naši psychiku, probouzet v nás
různé emoce a celkově nás
dostávat pod trvalý psychický
tlak.
Proto Vám chci všem, občanům
města Štětí a jeho devíti
místních částí, poděkovat za Váš

dosavadní přístup k přijímání a
dodržování vládou nařízených
opatření. Až na drobné incidenty
jste se s tím vším zatím
vypořádali poměrně dobře.
Skvěle zatím funguje sousedská
výpomoc, aktivně se s nabídkou
pomoci zapojila řada místních
organizací i občanů coby
dobrovolníků. Nejviditelnější
byla zcela spontánní iniciativa
při šití ochranných roušek ve
chvíli, kdy stát nařídil jejich
povinné nošení, ale nezajistil
tyto pomůcky téměř pro nikoho,
natož pro ty v „první linii”. A jsem
si velmi dobře vědom toho, že
takto ohroženi nejsou jen
doktoři a sestřičky, ale týká se to
i jiných profesí – pečovatelek v
sociálních službách,
prodavaček, pošťaček, policistů,
strážníků, hasičů, úředníků,
pracovníků komunálních služeb,
popelářů, řidičů veřejné dopravy
a řady dalších, kteří jsou v
dennodenním styku se spoustou
lidí. Ti všichni v posledních
dnech riskovali, abyste měli
zajištěny základní služby a život
v naší společnosti ani v našem
městě zcela neustrnul. O to více
tito všichni oceňují, že vznikla
tato občanská iniciativa a
dokázali jste pro ně sehnat
materiál a následně také ušít a
rozdistribuovat stovky látkových
roušek, které sice nezastaví vir

stoprocentně, ale významně
toto riziko sníží. S povděkem je
od našich dobrovolníků přijímali
i naši senioři, kteří jsou v tuto
chvíli nejohroženější skupinou
naší komunity.
Všechny Vás v té souvislosti
vyzývám, abyste v následujících
dnech byli velmi pozorní ke
všemu, co se ve vašem okolí
děje. Je možné, že někdo z
vašich sousedů nebo známých,
kdo dosud nic nepotřeboval a
všechno v pohodě zvládal, bude
potřebovat náhle něčí pomoc.
Nebo jste už někoho delší dobu
neviděli a nevíte, zda je s ním
vše v pořádku. Také můžete
natrefit na někoho, kdo bude
působit zmateně a
dezorientovaně. Prosím,
nebuďte k takovým případům a
situacím lhostejní – nebojte se
poradit nebo pomoci.
Nezapomeňte, že je také
kdykoliv možno zavolat
městskou policii nebo předat
podnět Odboru sociálních věcí –
ostatně i zde byla zřízena
krizová linka, na niž ve všední
dny dokáží odborně poradit,
pomoci se zajištěním oběda,
nákupu nebo léků. Zatím
zvládáme většinu těchto služeb
pro naše občany zajistit
prostřednictvím kmenových
zaměstnanců, ale výhledově
nám mohou tyto síly dojít a

velmi rádi využijeme služeb
registrovaných dobrovolníků –
připomínám, že s nabídkou
dobrovolnické pomoci se
můžete registrovat přes naši
službu „Mobilní rozhlas” –
odkaz, jak na to, je uveden na
straně 2.
V neposlední řadě bych rád
zdůraznil, že nakazit
koronavirem se dnes může
prakticky kdokoliv a dokonce se
tato pravděpodobnost časem
nadále zvyšuje i přes všechna ta
přijímaná opatření. A vůbec to
n e m u s í b ý t c hy b a t o h o
dotyčného. Dokonce se ani
nemusí zjistit, kde k takové
nákaze přišel. Žádám Vás proto,
abyste nikoho, komu byla
udělena karanténa, ať již z
důvodu podezření z nákazy
nebo dokonce při jejím
prokázání, neodsuzovali a nijak
ho veřejně nešikanovali. Zkuste
si vždy představit, že tím
nakaženým můžete jednoho
dne být i Vy sami.
Vážení spoluobčané, přestože
čelíme něčemu zcela novému a
dílem i nepředvídatelnému, tak
pevně věřím, že SPOLEČNĚ TO
ZVLÁDNEME!

Štětský rodák L. Hudec, získal
Českého lva.
Více na str. 6

Aktuality
rozhlasu.

Sport na Štětsku v době
koronaviru.
Více na str. 9

Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta města Štětí

UVNITŘ ČÍSLA

Březnové akce Domu dětí a
mládeže ve Štětí. Více na str. 5

díky Mobilnímu
Více na str. 8
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Život ve Štětí zastavila karanténa
Nouzový stav a karanténa
kvůli šíření koronaviru
postihla i obyvatele Štětí.
Chod města se na čas
zastavil. Uzavřeny byly
všechny školky a školy,
uzavřeny musely být mimo
výjimek i obchody
a restaurace. V omezeném
provozu fungoval i Městský
úřad.
Ve čtvrtek 19. března dorazila
do města od Ústeckého kraje
první várka ochranných
pomůcek zabavených
v lovosických skladech.
„Materiál byl ve Štětí určen pro
pečovatelskou službu, pro
zaměstnance v první linii, přes
odbor zdravotnictví se pak
ochranné pomůcky dostaly
k praktickým lékařům
a z u b a ř ů m ,” p o p s a l
místostarosta Štětí Miroslav
Andrt.
Město se snaží obyvatele
pravidelně informovat
prostřednictvím městského
rozhlasu, webových stránek
a sociálních sítí. Jedním
z hlavních bodů pomoci pro
starší obyvatele města pak bylo
zřízení Krizové linky (telefonní
číslo: 601 084 871), na kterou
se mohou senioři a zdravotně
postižení obracet v případě, že
nemají možnost si sami zajistit
nezbytné nákupy a pochůzky.
S výrobou roušek a ochranných
pomůcek pomáhala ve Štětí
řada dobrovolníků a spolků. Do
výroby i distribuce se zapojil:
Sbor dobrovolných hasičů, Dům
dětí a mládeže, Fire Rescue,
Skauti, Městská policie a mnoho
dalších jednotlivých
dobrovolníků.
Spolek Dobro-volně
prostřednictvím webu a
a p l i k a c e M o b i l n í ro z h l a s
organizuje nábor dobrovolníků,
kteří budou připraveni
vypomáhat zvláště seniorům v
dalších dnech (více na
steti.mobilnirozhlas.cz). A
pomoc přišla i od společnosti
Mondi.
„Jsem hrdý na to, že i tady ve
Štětí a našich spádových
vesnicích stále funguje
sousedská výpomoc, solidarita
a ochota nezištně a ohleduplně
pomáhat druhým,” uvedl jako
poděkování za vedení města
místostarosta Štětí Miroslav
Andrt.
DALŠÍ INFO WPavel
W W Hoznédl

Roušky vyráběly i pracovnice DDM Štětí. Foto: DDM Štětí.

S distribucí ochranných pomůcek pomáhali hasiči. Foto: KTV Štětí.

Důležitá
upozornění
KULTURA
Z důvodu uzavření
Informačního centra dojde
k vyplácení vstupného za
zrušené akce po zrušení
mimořádného nařízení vlády.
Peníze za vstupenky koupené
v online předprodeji budou
vráceny zpět na účet.
Vstupné za vstupenky
zakoupené v předprodeji
městského Kina se budou vracet
až po ukončení mimořádného
opatření v souvislosti s šířením
koronaviru. Na filmová
představení v pokladně kina. Na
divadelní představení
v Informačním centru města
Štětí. Peníze za vstupenky
koupené v online předprodeji
budou vráceny zpět na účet.
Kino je z nařízení vlády až do
odvolání uzavřeno. Proto v
tomto vydání Zpravodaje
nenaleznete dubnový program.
ŠKOLSTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy vydalo
v
souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok
2020/2021. Vzhledem
k mimořádným opatřením
situace vyžaduje: organizovat
zápis bez osobní přítomnosti
dětí ve škole. Přihlášku
k základnímu vzdělávání předají
zákonní zástupci zvolené škole.
Pro příjem žádostí o přijetí
k povinné školní docházce
v základních školách ve Štětí byl
stanoven termín od 13. 4. 2020
do 26. 4. 2020. Přihlášku je
možné doručit následujícími
způsoby: do datové schránky
školy, e-mailem s uznávaným
elektronickým podpisem (nelze
jen poslat prostý email!),
doporučeně poštou, osobní
podání. Po ukončení
mimořádných opatření bude
uspořádáno setkání se
zapsanými dětmi zaměřené na
seznámení se s prostředím
školy, vzdělávacím programem,
učiteli a prostory školy.
ÚŘAD PRÁCE
Úřad práce je od 16. 3. 2020 pro
veřejnost uzavřen a je kladen
velký důraz na využívání
elektronické komunikace či
poštovní schránky u vstupu do
prostor úřadu v ulici Dlouhá 689.
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Začala výstavba kruhové křižovatky
Rekonstrukce mostu ve
Štětí začala po zimní
technologické přestávce
v pondělí 2. 3. 2020.
Nejviditelnějším krokem
bylo budování kruhové
křižovatky v ulici Cihelná.
Firma Strabag obnovila práce
na rekonstrukci štětského
mostu první březnový pracovní
den. Na bývalém autobusovém
nádraží došlo k bouracím
pracem a přípravě na vytvoření
kruhového objezdu, který bude
u nového sjezdu z mostu.
Zároveň došlo v ulici Cihelná k
částečnému odfrézování
asfaltové vozovky.
„Práce pokračují dle
nastaveného harmonogramu.
Kruhová křižovatka by měla být
dokončena do konce května
tohoto roku. Pochopitelně v
případě, že nenastanou
komplikace ohledně šíření
koronaviru,” uvedl zástupce
firmy Strabag Radek Lhotka.
Práce pokračovaly i na mostě
samotném. Pracovníci firmy
během března pracovali na
odláždění svahů v okolí opěr a
dokončování sanací na pohledu.
Z důvodu stavebních prací, kdy
bylo například na mostě
instalováno lešení, tak nebylo
možné most zprovoznit pro
automobilovou, cyklodopravu

nebo most otevřít pro pěší. I
proto došlo k opatřením na
přívozu přes Labe.
„Na základě podnětů od
občanů, dále na základě
komunikace s dopravcem firmou Pražské Benátky a s
Odborem dopravy Ústeckého
kraje jsme z důvodu
minimalizovaní rizik spojených s
možným přenosem koronaviru
mezi cestujícími na přívozu přes
Labe rozhodli, že v dopravních
špičkách budou lodě přívozu
jezdit kyvadlově i mimo rámec
schváleného jízdního řádu tak,
aby na palubě nebylo v jednu
chvíli více než 20 cestujících. A
kapitáni přívozových lodí budou
organizovat nástup cestujících
tak, aby vpouštěli cestující na
palubu až těsně před vyplutím cestující na břehu budou
vyzváni, aby se při čekání
n e s h l u k o v a l i ,” u v e d l
místostarosta Štětí Miroslav
Andrt.
Práce na rekonstrukci mostu
začaly v dubnu loňského roku a
měly by skončit v červnu 2020.
Hlavním investorem akce za
bezmála 200 milionů korun je
Ústecký kraj. Finančně se na
opravě podílí i firma Mondi a
město Štětí.
Pavel Hoznédl

„Kruháč” by měl být hotov do konce května. Foto: P. Hoznédl.

Rekonstruovaný most z ptačí perspektivy. Foto: P. Hlaváček.
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V Palackého se finišuje U ZŠ Školní se již staví

Práce v ulicích Palackého, Pivovarská a Lukešova probíhají
dle harmonogramu. V březnu firma Neuman pokračovala
na pokládání podkladu na vozovkách. Během dubna by
mělo dojít k pokládce asfaltového povrchu ve všech
zmíněných ulicích. Foto: Pavel Hoznédl.

V pondělí 16. 3. 2020 došlo k předání staveniště na Základní
škole ve Školní ulici, kde by mělo v letošním roce dojít
k vybudování nového pavilonu školy. Během března by
měly na staveništi probíhat přípravné práce. Hrubá stavba
je plánovaná na duben. Foto: Pavel Hoznédl.
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Městská policie disponuje novou výstrojí
Městská policie Štětí od
počátku letošního
kalendářního roku pořídila
pro své strážníky výstrojní
a taktické součástky za
téměř 182 tisíc korun.
Nákup byl realizován v rámci
projektu Ústeckého kraje
s názvem – Vybavení strážníků
Městské policie Štětí, kdy byla
naší městské policii poskytnuta
neinvestiční dotace v celkové
výši 129 990 korun.

byly vyvinuty především pro
příslušníky městských policií.
Vesta je jednoduchá a její
předností je rychlé oblékání
a upínání. Neprůstřelná vesta
nabízí ochranu pomocí měkkých
balistických vložek vpředu,
vzadu a na ramenou.
Neprůstřelná vesta je
nastavitelná v oblasti ramenou a
v bocích pro přesné upevnění na
tělo.
Balistické přilby LH MACH
naplňují veškeré požadavky
moderních balistických přileb
pro potřeby armád a speciálních
policejních složek. Tvar přilby
vychází z amerického modelu
ACH. S tímto modelem má
pouze společný vnější tvar. Pro
výrobu skořepiny je standardně
použit 100% materiál aramid.
K výrobě přileb jsou použity
p o u ze k va l i t n í m a t e r i á l y
vyrobené v Evropě (kevlar,
twaron).

Balistická přilba. Foto: MP Štětí.

Co že bylo vlastně v rámci
uvedeného projektu pro naše
strážníky zakoupeno? V první
řadě to byla kvalitní taktická
zásahová obuv, kterou strážníci
využijí v každodenním výkonu
služby. Dále se pak v rámci
tohoto projektu strážníkům
pořídily balistické vesty LV 49B
a balistické přilby LH Mach. Jak
n e p r ů s t ř e l n é v e s t y, t a k
i balistické přilby disponují
odolností III.A. S přehledem
tedy zastaví střelu ráže 9mm,
respektive 44 Magnum. Na
druhou stranu patří zakoupené
balistické vesty mezi ty nejlehčí
na trhu.
Uvedené neprůstřelné vesty

Protiúderové štíty. Foto: MP Štětí.

V neposlední řadě jsme pro naše
strážníky v rámci krajského
projektu zakoupili protiúderové
štíty. K jejich výrobě je použit
kvalitní, extrémně odolný

Strážníkům Městské policie se pořídily balistické vesty Foto: MP Štětí.

polykarbonát tloušťky 3 mm.
Vnitřní ergonomicky tvarovaná
výztužná deska účinně tlumí
údery a přenos vibrací na
úchopovou ruku. Držadla
umožňují úchop pravou nebo
levou rukou. Šípovitý tvar štítu
účinně svádí údery do strany.
Štíty mají samozřejmě širokou
škálu využití. Ať už jako ochrana
proti dopadajícím předmětům,
nebo k vytlačení skupiny osob
z určitého prostoru, popřípadě
k zabránění vstupu na něj.
„My samozřejmě budeme rádi,
když se naši strážníci
nedostanou do situací, kdy
nejen protiúderové štíty, ale
i balistické vesty a balistické
přilby nebudou potřebovat,
respektive že se takové situace
v našem městě nebudou
opakovat. Je však třeba si
uvědomit, že v našem městě
jsou to právě naši strážníci, kteří
jsou v drtivé většině první na
místě, řeší ty nejhorší problémy

a jsou vystaveni tomu
největšímu nebezpečí. Proto je
ne z by tné na š e s tr á ž ník y
v y b avova t c o n e j l e p š í m i
ochrannými prostředky, tím
eliminovat možnost jejich
zranění a ještě více tak
zefektivnit jejich práci pro
veřejnost,” uvedl za Městskou
policii pověřený strážník Zdeněk
Cuchý. (jp)
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V dubnu by mělo proběhnout blokové čištění
Pokud nebudou z důvodu
šíření koronaviru vládou
nařízena přísnější opatření,
dojde v dubnu k obvyklému
blokovému čištění
komunikací.
Město Štětí proto upozorňuje
občany na dočasný zákaz stání
silničních vozidel na pozemních
komunikacích z důvodu
strojního blokového čištění
komunikací města v uvedených
dnech (viz přiložená tabulka),
a to vždy od 07:00 hod. do
14:00 hodin v daných dnech.

Uvedené lokality ve městě
budou sedm dní předem
označeny dopravními značkami
s uvedeným datem a přibližnou
hodinou čištění.
Žádáme řidiče, aby toto
opatření respektovali a svá
vozidla si přeparkovali včas.
Vyhnou se tak zbytečnému
finančnímu postihu od Městské
policie a nově i dalšímu
finančnímu postihu - poplatku
za odtažení vozidla.
Za umožnění bezproblémového
provedení úklidu komunikací
předem děkujeme. (jn, hoz)

TERMÍNY BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ VE ŠTĚTÍ
7. 4. 2020 v ulicích Radouňská, Školní, Mánesova, Kostelní, Stračenská,
Palackého, Družstevní, Zahradní, Litoměřická.
9. 4. 2020 v ulicích Okružní, U Stadionu, Čs. armády, Školní, U Tržnice,
Družstevní, Alšova, Ostrovní.
14. 4. 2020 v ulicích Litoměřická, Dohnalova, Čs. armády, Nové náměstí,
Alšova, U Stadionu, Ostrovní, Stračenská, Lidická.
16. 4. 2020 v ulicích Družstevní, Bezručovy sady, Lidická, Obchodní,
Školní, U Stadionu, Stračenská.
21. 4. 2020 v ulicích Krátká, Dohnalova, Mírové náměstí, Školní, Nové
náměstí, Radouňská, Obchodní, Ostrovní.
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Mateřské centrum Žabka slavilo jubileum
vyfotit s Žabičkou, která
přinesla pro návštěvníky
i nádherný dort. Po slavnostním
ceremoniálu začalo v herně
mateřského centra divadýlko
v podání Štěpánky Toutové.
Celý den se vydařil a přálo nám
k tomu i nádherné počasí. Velké
díky patří i sponzorům akce –
RATE s. r. o., Robert Tichý –
MONTIZ, AluDeco rails s. r. o.,
FVE CH2 s. r. o. a Monika
Řezníčková – cukrárna Monika
Štětí. Pedagogové jak Žabičky,
tak i Domu dětí a mládeže si
přejí, aby se mateřskému
centru vedlo minimálně stejně
dobře i následujících 10 let.

Je tomu 10 let, co mají
maminky ze Štětí a okolí
možnost navštěvovat
mateřské centrum Žabka,
které sídlí v budově Domu
dětí a mládeže ve Štětí.
A jelikož se jedná o opravdu
významné jubileum, oslava
to byla velkolepá.
2. března se tak přímo
v prostorách zahrady Domu dětí
a mládeže uskutečnilo k tomuto
výročí setkání, kde nechyběl
dort, slavnostní přípitek a na
děti se přišla podívat i samotná
Žabička.
Celý den byly prostory
mateřského centra otevřené
pro veřejnost a od 15 hodin
začala velkolepá oslava, kterou
zahájila paní ředitelka
Drahomíra Pištorová proslovem
a s l av n o s t n í m p ř í p i t ke m
nealkoholickým šampaňským
vínem. Popřát přišli i vzácní
hosté z radnice: starosta Mgr.

Poblahopřát přišli zástupci města i společnosti Mondi. Foto: DDM.

T o m á š R y š á n e k ,
místostarostové Ing. Miroslav
Andrt a Vladimír Frey, za
společnost Mondi a.s. Mgr.
Michala Prošková, za DDM
Trend ředitelka Mgr. Zdeňka

Fillerová Studená a za knihovnu
Štětí Ing. Ivana Roubíčková.
Děti měly možnost vyřádit se na
nafukovací klouzačce, kterou
k příležitosti výročí vypůjčila
společnost Mondi a nebo se

Lucie Folbergerová
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DDM pořádalo karneval Prázdniny plné zábavy

Děti si užily během prázdnin řadu povedených výletů. Foto: DDM.

V KIZ Štětí se v neděli 1. března proháněli policajti,
princezny, víly, kočičky, zdravotní sestry i superhrdinové.
Konal se zde maškarní bál pro veřejnost, který pořádal Dům
dětí a mládeže. Celým karnevalem provázel děti Obelix
v podání Zdeňka Lukesleho. Ten měl připravené soutěže,
kterých se mohli zúčastnit i rodiče, a tak se nejednomu
stalo, že odcházel ze sálu třeba i s pomalovaným obličejem.
Pedagogové domečku zase během akce rozdávali sladkosti
a dováděli s dětmi na tanečním parketu. Tančilo se na nové
písně od oblíbené youtuberky Míni, ale i na staré osvědčené
pohádkové hity. Společné odpoledne si tak všichni velice
užili a domů odcházeli s úsměvem na rtech. Foto: DDM Štětí.

Dům dětí a mládeže ve
Štětí pořádal v rámci
jarních prázdnin pro místní
děti příměstský tábor. Ten
byl od pondělí do pátku plný
výletů a zábavy.
Všechno začalo ráno 24. 2. 2020
výletem do Liberce, kde děti
společně s pedagogy navštívily
IQ Landii. Zde se zábavnou
formou vzdělávaly, vyzkoušely
si mnoho experimentů
a dozvěděly se i spoustu nových
a zábavných informací.
Následující den je čekal

aquapark v Děčíně, kde se
společně vyřádily na vodních
a t ra k c í c h a p e d a g o g o v é
z domečku si vychvalovali, jak
byly všechny děti moc hodné.
Ve středu se vydali na výlet do
hlavního města do Technického
muzea a ve čtvrtek do Jump
Arény v Ústí nad Labem. Celý
příměstský tábor pak zakončili
sportovním dnem v tělocvičně
na ZŠ Ostrovní ve Štětí
a vynikajícím obědem
v restauraci Klub.
Lucie Folbergerová
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Štětský rodák Hudec: Lev mne překvapil
Mě těší ta cena kvůli tomu filmu.
Že bych si teď sedl, nechal se
zarůst pavučinou a už
nepracoval, tak to není. Každý
film, který dělám, je boj. Vy
musíte nad tím filmem vyhrát.

Svou stopu mělo na
březnovém vyhlášení
filmových cen Český lev
2020 i město Štětí.
Skleněnou sošku lva za střih
k filmu Nabarvené ptáče
získal místní rodák Luděk
Hudec. Se svou cenou se
přijel pochlubit do
štětského kina, které
mi mo řád n ě te n to f i l m
zařadilo do svého
programu.

Jaké máte plány do
budoucna?
Podařilo se mi dát dohromady
necenzurovanou verzi
absolventského filmu Michaela
Kocába o hudební skupině
Pražský výběr. Michael mě o něj
požádal už před dvěma lety, já
do toho pořád dělal Nabarvené
ptáče. Dal jsem mu ho až nyní.
Mám tam i další nabídky. Uvidím,
jak s k nim postavím. (hoz)

Jak je to vlastně s vámi
a městem Štětí?
Narodil jsem se sice v Ústí nad
Labem. Ale celé mládí jsem
prožil ve Štětí. Chodil jsem na
druhou základní školu a jezdil za
jachtařský klub. V patnácti
letech jsem odešel na filmovou
průmyslovku do Čimelic. Tam
jsem se poprvé sešel s Václavem
Marhoulem, režisérem
Nabarveného ptáčete.
Jaká byla vaše další
střihačská kariéra?
Po škole jsem odešel do České
televize, kde jsem působil jako
asistent střihu. Poté FAMU,
střihač v Krátkém filmu a poté
jsem si udělal vlastní firmu.
Vás toho pojí s Václavem
Marhoulem více?
Potkali jsme se i na FAMU.
Produkoval mi můj film na škole
v Čimelicích. Dělal jsem s ním
i jeho debutový film Mazaný
Filip.
Jak vy osobně vnímáte film
Nabarvené ptáče?

Luděk Hudec vyhrál Českého lva v kategorii střih. Foto: archiv L. Hudec.

Měl štěstí v neštěstí. Světovou
premiéru měl na festivalu
v Benátkách. Na novinářské
projekci, den před tím než byla
soutěžní projekce, někteří
novináři z promítání odešli.
Někteří odcházeli, protože měli
jiné povinnosti, někteří protože
se jim film nelíbil. Udělala se
velká aféra, že ten film je
drastický. Přitom ten film tím,
jak má výbornou kameru a je
černobílý, je naopak velmi
poetický a jemný.

Což dokázala i cena Český
lev za nejlepší film loňského
roku..
Lvů jsme dostali celkem osm.
Upřímně, byli jsme překvapení.
Mysleli jsme, že celý večer
prosedíme na střídačce.
Kde budete mít sošku
uloženou?
Mám poličku ve střižně, na ni
dávám všechny ceny. Už vypadá
trochu jako smeťák, každá cena
totiž vypadá jinak. Ale takhle.

Luděk Hudec
(rok nar. 1961)
Po absolvování katedry střihové
skladby na pražské FAMU
pracoval jako asistent střihu
v Krátkém filmu Praha, kde se
po čtyřech letech stal
šéfeditorem. V roce 1993 založil
vlastní společnost H.E.T.
zaměřující se na střih filmové a
televizní produkce. V roce 1997
pracoval na filmu Nejasná
zpráva o konci světa, za který
získal Českého lva v kategorii
Nejlepší střih. Další úspěch mu
přinesl Tobruk (2008) Václava
Marhoula, za jehož střih získal
nominaci na Českého lva. Luděk
Hudec se věnuje úpravě filmu,
postprodukci speciálních efektů
a příležitostně přednáší na
FAMU o střihu animovaného
filmu a střihové skladbě
v animovaném filmu.

Nejasný osud FEDO. Přípravy ale stále běží
I přes složité období
přípravy jubilejního
třicátého ročníku
Národního festivalu
dechových orchestrů
(FEDO) ve Štětí stále
pokračují. Jeho termín
zůstává stejný, tedy 26. –
28. června 2020.
„Jaká bude situace, to si
nedovolím odhadnout,
v
každém případě přípravy
festivalu pokračují.
Těžko i odhadnout, jak budou
připraveny orchestry. Nyní
nezkouší a kdy budou moci, to
se zatím taky neví. Navíc se

jedná o orchestry s počtem
okolo 60 muzikantů, což bude
další problém,” uvedl k aktuální
situaci šéf přípravného výboru
festivalu Radek Kulhánek.
Kromě tuzemských orchestrů by
se pochopitelně i v letošním roce
měly účastnit zahraniční
soubory. „Ze zahraničních
orchestrů to bude jeden
z Holandska a druhý
z Maďarska, bohužel třetí
z Ruska nám účast odřekl
v lednu a zatím se nám
nepodařilo sehnat adekvátní
náhradu,” potvrdil Radek
Kulhánek. Převahu by měli mít
v jubilejním ročníku hudebníci

z Moravy. „Účast potvrdily tři
moravské orchestry z Němčic
nad Hanou, Letovic a Lašský
orchestr, další orchestry jsou
z Kolína, Chlumce nad Cidlinou,
Mělníka, Roudnice a domácí
Severočeská harmonie.
Pochopitelně přijede i oblíbená
Vinařinka,” představil tuzemské
účastníky šéf festivalu.
Letošní jubilejní ročník nebude
soutěžní ani pro orchestry, ani
pro mažoretky. Novinkou bude
samostatný koncert Ústřední
hudby Armády České republiky
se zpěvačkou Dashou. Ten se
uskuteční v pátek 26. června od
18 hodin na Husově náměstí.

Sobotní a nedělní program pak
poběží podle osvědčeného
scénáře.
Chybět nebude ani mladší
bratříček festivalu, Festival
rockových dechových orchestrů
(FERODO). „V sobotu se také
uskuteční u Labe další ročník
koncertu rockových dechových
kapel FERODO. Tam účast
přislíbily Original Vintage
Orchestra, Shizzle Orchestra,
Queens Of Everything a další,”
dodal za organizátory Radek
Kulhánek. (hoz)
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Ulicemi města Štětí: U řeky
Neodmyslitelnou součástí
našeho města je řeka Labe.
I ta má své dějiny.
Její jméno se vyskytuje poprvé
v antické literatuře, kde má tvar
Albis. Jeho původ odvozujeme
od indoevropského základu
albh- „bílý, světlý, čistý”,
přeneseně pak „proudící,
plynoucí“. Šlo tedy o obecné
označení velkého vodního toku.
Česká podoba jména se
v průběhu času měnila,
v pramenech se vyskytují „Olba,
Laba, Labie či Labě”.
O přírodním bohatství řeky nás
zpravuje již v 2. polovině 17.
století Bohuslav Balbín. Píše
o lovu lososů, o jeseterech
i o mořských rybách, pro něž
nezná pojmenování.
V 18. a 19. století mělo město
právo rybolovu od Počeplic
k přívozu, odtud až k hoštecké
stezce bylo společné
s Malovískou. To bývala osada
při řece u Račic, kde je dnes
několik zahrádkářských chatek.
Právo na lov lososů Štětí
pronajímalo.
Z konce 19. století máme doklad
o tom, že lov lososů není

zdaleka tak hojný, ale loví se
zde parmy, úhoři, štiky, candáti,
okouni a někdy i sumec
a jeseter.
Od dávných dob bylo Labe také
dopravní a obchodní tepnou.
Z ciziny se dovážela sůl,
vyváženo bylo obilí, med, vosk,
kůže, vlna a zbraně.
O splavňování se snažil již Karel
IV. Celní bariéry odstranila Marie
Terezie. Lodě byly proti proudu
taženy koňmi či lidmi, a byl tedy
upravován i břeh, aby byl
schůdný.
První parník plující z Prahy do
Drážďan mohli lidé spatřit
v roce 1841. Od 70. let 19.
století se prováděly rozsáhlé
práce na splavnění řečiště.
Nějakou dobu ležel od Mělníka
po státní hranici na dně řeky
řetěz, který umožňoval plavbu
řetězových remorkérů s těžkými
náklady. Odedávna byly kromě
lodí využívány také vory.
O tom, jak probíhala voroplavba
v 1. polovině 20. století, nás
zpravuje v povídce „Na vorech”
novinář a spisovatel Egon Ervín
Kisch. Zmiňuje v ní i přímo Štětí.
Osobní dopravu z Litoměřic do
Prahy obstarávaly od roku 1923

Řeka Labe ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

státní kolesové parníky
„Štefánik”, „Sokol” a „Lev”.
Od konce 18. století fungovaly
ve Štětí dva lodní mlýny. Každý
z nich tvořily dva čluny, mezi
nimiž se točilo vodní kolo, na
větším člunu pak stála mlýnice.
Jejich výhoda spočívala v tom,

že se daly posouvat v proudu při
menším průtoku. Na zimu se
vytahovaly na břeh. Od roku
1557 mělo Štětí právo přívozu,
do té doby se využíval brod.
M. Plaček

Výlety za historií: Kokořín
Vydejme se do okolí
Kokořína, do kraje
pískovcových skal, temných
roklí, hlubokých lesů, tůní
na říčce Pšovce,
nádherných rozhledů
a bohaté historie.
Předchůdcem současného
hradu byl nejspíše skalní
hrádek, jehož pozůstatky jsou
dnes známy jako Staráky. Právě
sem umístil Karel Hynek Mácha
děj svého románu Cikáni.
Mnohem větší a lépe opevněný
hrad Kokořín dal někdy po roce
1320 postavit Hynek Berka
z Dubé. Byl vystavěn na skalním
ostrohu a kromě hradeb,
příkopů a padacího mostku jej
tvořila obranná věž, obytný
palác a řada menších dřevěných
budov pro posádku.
Během staletí se střídali
majitelé a po třicetileté válce,
kdy byl Kokořín poškozen, byl
císařem zařazen mezi hrady,
které nemají být opravovány,
aby se nestaly opěrnými body
nepřátel. Zříceninu koupil roku
1894 Václav Špaček, podnikatel

povýšený do šlechtického
stavu, jehož úmyslem bylo hrad
v duchu romantismu obnovit
a vytvořit ukázku středověké
stavby pro výchovné
a vzdělávací účely. To provedl
v letech 1911-18 jeho syn Jan,
a to za účasti předních historiků
a architekta E. Sochora.
V 50. letech byl objekt
zestátněn a v 90. letech opět
navrácen rodině Špačků. Dnes
je přístupný pro veřejnost.
Kokořín byl opředen řadou
pověstí.
Ta n e j z n á m ě j š í h o v o ř í
o loupežnících, kteří hrad
obývali a jež přelstila dcera
mlynáře z Jelenice. Další mluví
o pytli stříbrňáků zavěšeném na
stromě a jiná o černém lovci,
který v okolí strašil lidi.
Výrazný obraz zanechal hrad
v literatuře a výtvarném umění.
Ke korábu, plujícímu
v rozbouřeném moři, přirovnal
zříceninu již J. W. Goethe.
V českém písemnictví se nejvíce
otiskl v díle K. H. Máchy. Jeden
z jeho následovníků se kousek
odtud dokonce narodil. Šlo

Hrad Kokořín nedaleko Mělníka. Foto: archiv KIZ.

o Václava Bolemíra Nebeského,
který v básni Protichůdci popsal
romantickou rozervanost této
krajiny. Ta se objevuje i na
obrazech Antonína Mánesa,
které můžete vidět v pražské
Národní galerii. Mezi další
malíře, kteří se sem vraceli,
patří Josef Navrátil, Hugo Ullik

nebo Otakar Nejedlý.
Turisté, kteří se vypraví do okolí
hradu, samozřejmě uvidí
mnohem více zajímavých
a krásných míst, a tak nezbývá
než popřát dobré počasí.
M. Plaček
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Turisté vyrazili za ledopády i na univerzitu
Před vynucenou turistickou
pauzou stihli členové
štětského Turistického
klubu ještě několik
zajímavých výletů po
krásách naší republiky.
V období od poloviny února do
poloviny března turisté TK Štětí
uskutečnili řadu pěkných akcí.
15. února se zúčastnili festivalu
v Krásné Lípě, jehož mottem
bylo: Jdeme do hor. Při té
příležitosti se asi 14 turistů před
zahájením festivalu prošlo
k Brtnickým ledopádům
(bohužel bez ledu), na Soví
vyhlídku a Brtnický hrádek.
Ve čtvrtek 20. února se
vypravilo 18 turistů na exkurzi
do provozu stáčírny Bílinské
kyselky a Zaječické hořké.
I když zrovna ten den byla
výrobní linka mimo provoz, tak
zasvěcený výklad o výrobě
i stáčení kyselky byl velmi
zajímavý.
V sobotu 29. února se 9 členů
našeho klubu zúčastnilo
oblastní konference KČT v Ústí

nad Labem a týž den se
uskutečnil výlet turistů do
Dobříně do chráněné lokality
sněženky předjarní, která je
ohroženým druhem. Sněženky
krásně kvetly, bohužel se ale
trochu ztrácely ve sněhové
pokrývce, kterou zrovna ten
den příroda nadělila.
V úterý 3. března se vydala
skupina turistů na poznávací
výlet do Prahy na Univerzitu
Karlovu, kde byla zajištěna
prohlídka historických sálů,
které nejsou běžně veřejnosti
přístupné a to i se zajímavým
výkladem průvodkyně. Poslední
akcí byl pěší výlet z Lovečkovic
přes Levín do Úštěku. V Levíně
se turisté podívali na kopci na
zvonici s pěkným výhledem.
Potom pokračovali ke kapli
(mauzoleu) J. E. Schrolla a dále
k Úštěku. Počasí přálo až téměř
do konce výletu, takže nálada
byla výborná.
Zdeněk Karfus, TK Štětí
DALŠÍ INFO W W W

Výlety turistů probíhají i podmanivou přírodou. Foto: TK Štětí.
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Fotbalisté stojí. Co bude dál? Nikdo neví
Fotbalisté SK Štětí stačili
v nastalé situaci odehrát
pouze úvodní jarní kolo
divizní soutěže proti Souši
(prohra 1:2 po penaltách).
Družstva mládeže dokonce
do jarních bojů ani nestihla
naskočit. I na sport totiž
přišla nekompromisní
stopka. Co bude dál? Nikdo
neví. Čeká se na další
rozhodnutí.
„Fotbalový život byl pozastaven
i ve Štětí. I náš oddíl musel
přijmout opatření, která jsou
v souladu s nařízením vlády
a jiných orgánů. Kromě
přerušení soutěže byly
pozastaveny i tréninky všech
mužstev,” uvedl sekretář
fotbalového klubu Milan Plíšek.
Hráči dospělého celku dostali
individuální tréninkové plány
a připravují se doma. „Jako
trenéři můžeme pouze hráčům
poradit, jak se doma co nejlépe
udržovat v kondici. Nařízení
respektovat musíme,” řekl kouč
štětského týmu Jiří Ransdorf.
Fo t b a l o v ý o d d í l s l e d u j e
podrobně vzniklou situaci
a komunikuje s řídícími orgány

svých soutěží. Na otázku jaká
bude budoucnost rozehrané
soutěže, však odpovědět nikdo
nedokáže. „Všechno je to
odvislé od budoucího vývoje
zápasu s koronavirem. Jak
dlouho budou platná restriktivní
opatření, nikdo neví,” přidal
Milan Plíšek.
Fotbalové předpisy na takovou
situaci moc nemyslí. Varianty se
diskutují různé, ať už na
oficiálních nebo neoficiálních
místech.
„Variant s řešeními je celá řada.
Může se stát, že soutěže budou
ukončeny a v příštím roce se
bude hrát znovu. Další
variantou je, že termíny soutěží
se prodlouží do 30. 6. a některé
zápasy se vloží do svátků nebo
pracovních dní. Slyšel jsem
i o možnosti, že se soutěž ukončí
úplně a postupovat, sestupovat
se bude podle výsledků
podzimních. Všechno jsou to ale
spekulace. Nezbývá než čekat,”
nastínil možné scénáře
fotbalových soutěží sekretář
štětského klubu Milan Plíšek.
Momentálně je situace taková,
že se čeká na další rozhodnutí
v l á d y, p o t a ž m o ř í d í c í c h

Račice přišly o pohár,
Sportovec roku odložen
Kvůli celosvětové pandemii
koronaviru se v račické Labe
aréně neuskuteční na
začátku května Světový
pohár ani dodatečná
evropská olympijská
kvalifikace v rychlostní
kanoistice. O své soutěže
přišly i další sportovní oddíly
ve Štětí.
Největší a nejsledovanější
sportovní událostí na Štětsku
měla být právě květnová
olympijská kvalifikace a Světový
pohár. Olympijská kvalifikace
kanoistů se měla v Račicích jet
6. a 7. května, v následujících
třech dnech měl na račickém
kanálu následovat Světový
pohár. „Za současné situace jde
o pochopitelný krok. Zdraví je
v tuto chvíli na prvním místě,”
uvedl ke zrušeným podnikům
šéf české kanoistiky Jan Boháč.
Konec soutěží museli kvůli
koronaviru pozastavit například

i florbalisté. Těm svaz
předčasně ukončil sezónu ve
všech soutěžích. „Moc nás to
mrzí. Ale nešlo zřejmě reagovat
jinak, než soutěže ukončit,“
komentoval rozhodnutí
nejvyšších orgánů šéf štětského
klubu Igráčků Petr Kratochvíl.
„Práce pro nás nekončí.
Připravujeme novinky na příští
ročník a už teď se těším, že se
všichni potkáme mezi
mantinely,“ poslal Kratochvíl
optimistický vzkaz.
Odloženo bude vyhlášení
ankety Sportovec města Štětí za
rok 2019. Hlasování probíhalo
během března. „Vyhlášení mělo
proběhnout na konci dubna.
Vzhledem k současné situaci
však akci přesuneme do
náhradního termínu, o kterém
budeme včas informovat,” uvedl
předseda Komise pro sport
a volný čas Václav Novotný.
(hoz)
DALŠÍ INFO W W W

fotbalových orgánů. Situace se
může měnit již během dubna.
„Doporučujeme fanouškům
pozorně sledovat média.
B udeme je pochopi telně
informovat i my na všech
možných informačních
platformách. Věříme, že se na
fotbale ve zdraví ještě během
letošního jara uvidíme,” dodal
Milan Plíšek. (hoz)

Výsledkový servis
fotbalového klubu
A mužstvo, Divize sk. B
7. 3., 16. kolo
Štětí – Souš 1:2 po pen.
branka: Fary
sestava: Sailer – Fary, Ransdorf,
Vacek, Mencl – Polák – Slavíček,
Vokoun, Prieložný (86. Neuman),
Belák – Kala (74. Brůža).

Štětí (v červené) stihlo na jaře odehrát zápas se Souší. Foto: K. Pech.
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VZPOMÍNKY
Dne 3. 4. 2020 to už bude 25 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka a babička paní Emilie
Slámová. S láskou stále vzpomínají
dcery Jana a Miluška s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte, prosím,
s námi. Děkujeme.
Dne 7. dubna 2020 uplyne již dvacet
smutných let, kdy utichlo zlaté
srdce naší drahé maminky a
babičky, paní Marie Šťastné ze Štětí.
Dne 10. května si pak připomeneme
patnácté výročí úmrtí našeho
milovaného tatínka a dědečka, pana
Vladimíra Šťastného ze Štětí. S
láskou a úctou stále vzpomínají
dcery Marie a Vlaďka s rodinami.
„Zhasly oči plné lásky našich
drahých, nezhasnou však nikdy na
ně v naších srdcích vzpomínky.” Dne
8. 4. 2020 vzpomeneme 22
smutných roků, kdy nás bez slůvka
rozloučení opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, bratr, strýc, pán
Vladimír Kohout z Radouně – Štětí.
Za tichou vzpomínku děkují děti
Věra, Jana, Blanka, Vladimír s
rodinami, sestra Marie Hradecká s
rodinou a rodina Kohoutových.
Dne 9. 4. vzpomeneme 18
smutných roků, kdy nás bez slůvka
rozloučení opustil náš milovaný
tatínek, manžel, bratr, kamarád,
pan Vlastimil Kohout. Kapitán
potápěč pobřežní policie ČR. Odešel
od všeho, co miloval a pro co celý
život žil, od manželky a dětí. Nikdy
na jeho zlaté srdce nezapomeneme
a stále vzpomínáme. Iveta
manželka, Lucka a David děti,
Slavomil bratr, rodina Kohoutových,
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potápěči, kamarádi, pobřežní
policie ČR, Bory-Valca.
Dne 9. 4. vzpomeneme 51
smutných roků, kdy bez slůvka
rozloučení nás opustil náš milovaný
tatínek, bratr, stýc, pan Slavomil
Kohout, kapitán ČSLA VÚ
Bohosudov, Radouň 126. Za tichou
vzpomínku děkuje syn Slavomil,
sestra Marie Hradecká s rodinou a
rodina Kohoutových.
Kdo srdečně žije, ten nezemřel. Dne
14. 4. 2020 vzpomeneme 23 let od
odchodu našeho milovaného táty
Karla Krafta za Štětí. S láskou
vzpomínají Petr, Karel, děti, rodina
Kohoutova, Rehorova, Horynova,
Hartmanova, Kratochvílova.
Dne 17.dubna uplyne deset let, co
nás beze slůvka rozloučení opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Milan Svatoš. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka Věra a
dcera Klára s rodinou.
„Prázdný je domov, smutno je v
něm, chybíš nám, tatínku, chybíš
nám všem.” Dne 6. března 2020
uplynuly 3 roky od úmrtí pana
Arnošta Glasera ze Štětí. Vzpomíná
rodina.
Dne 28.3.2020 - uplynul 1 dlouhý
rok, kdy nás opustil....manžel,
tatínek, bratr, kamarád a dlouholetý
člen zastupitelstva města Štětí pan
Ladislav Kubánek. S láskou
vzpomíná manželka s rodinou.

VAKCINACE PSŮ
Veterinární ordinace MVDr. Lizoně ve Štětí bude ve
dnech 25. a 26. 4. 2020 vakcinovat psy v okolí dle
následného rozpisu:
Sobota 25 . 4. 2020
Brocno:
9;00 – 9;45 u autobusové zastávky
Chcebuz:
10;00 – 10;45 u obchodu
Veselí:
11;00 – 11;30 u autobusové zastávky
Újezd:
11;35 – 12;00 u autobusové zastávky
Stračí:
14;00 – 14;45 u kapličky
Neděle 26 . 4. 2020
Počeplice:
9;00 – 9;45 u hospody
Radouň:
10;15 – 11;15 u obchodu
Čakovice:
11;20 – 11;40 u autobusové zastávky
Račice:
14;30 – 15;30 před obecním úřadem
Hněvice:
15;45 – 16;00 u bývalého obchodu
Upozorňuji majitele psů, že se časový plán změnil vzhledem
k uzávěře mostu.
V případě potíží s nákazovou situací budou data
vakcinací přesunta.

INZERCE
Pronajmu byt 1+1 ve Štětí. Cena dohodou. Tel.: 721 186 898.
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel.: 704 825 809.
Teče vám do garáže? Volejte opravy střech. Tel.: 606 960 254.
Prodám zahrádku v kolonii č. 16, chata ev. č. 853. Cena dohodou.
Tel. 722 806 595.
PODĚKOVÁNÍ
Spolek Brocno by chtěl touto cestou poděkovat Městu Štětí, KIZ
Štětí, Věře Mašínové a dalším za spolupráci a podporu v roce
2019. Těšíme se na spolupráci v tomto roce.
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