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Ryšánek: FEDO v letošním roce nebude
Ke konci dubna začala
Vláda České republiky
postupně rozvolňovat
opatření ohledně pandemie
koronaviru způsobujícího
nemoc COVID-19. Nastal
čas i na první bilancování ve
Štětí. Podle starosty města
Tomáše Ryšánka bylo
dobrým krokem vytvoření
krizové linky. „Nyní musíme
připravit další kroky.
Jedním z nejdůležitějších
bude obnova školní
docházky,” uvedl Tomáš
Ryšánek.
Je statistika, kolik případů
nemoci bylo ve Štětí?
Ty t o i n f o r m a c e K r a j s k á
hygienická stanice v Ústí nad
Labem neposkytovala.
Vydávala pouze čísla celého
litoměřického okresu.
Jaká opatření město v době
koronaviru zavedlo?
Spíše než opatření, tak se
jednalo o pomoc občanům, kteří
byli nejvíce v ohrožení, tedy
o seniory. Zřízená krizová linka
byla využívaná a určitě mělo
smysl její zavedení. Senioři ji
využívali k zajištění nákupů,
obědů nebo dezinfekce
a roušek.
Město rozdávalo občanům
během dubna i dezinfekci.

Ano, jednalo se o dar od
společnosti Mondi. Rozdaly se
zhruba tři tisíce litrů. Zbytek
dezinfekce půjde do štětských
škol, které využijí při návratu
dětí k výuce.
Chystá město například
úlevy pro podnikatele?
Oslovili jsme podnikatele
provozující svou činnost
v městských nebytových
prostorech. Rada města se
bude na svém dalším zasedání
(po uzávěrce vydání – pozn.
a u t .) z a b ý v a t m o ž n o s t í
odpuštění nájemného za dobu,
kdy nemohli mít svou
provozovnu otevřenou.
Zmínil jste školy. Jak to
vypadá s jejich případným
otevřením?
Sledujeme pečlivě kroky Vlády
České republiky a reagujeme na
ně. Od 25. 5. by mělo dojít
k otevření prvních stupňů
základních škol. Podmínkami se
bude zabývat Komise školství
a Rada města. Musí se určit, od
kdy do kdy budou školy
fungovat, jak s družinami
a stravováním nebo jak zajistit
ochranné pomůcky. Chtěl bych i
proto tímto rodiče školáků
požádat, aby zajistili dětem
ochranné roušky.
Koronavir promluvil i do
pořádání kulturních akcí.

Festival zřejmě proběhne v červnu 2021. Foto: Zdeněk Fořt.

O které město v letošním
roce přijde?
Neproběhlo otevření turistické
sezóny, Pálení čarodějnic
a mnoho dalších. Rada města
s ohledem na nastalou situaci
zrušila pro letošní rok i Festival
dechových orchestrů FEDO

a FERODO. Pravděpodobně
festival proběhne ve stejném
termínu příští rok. Květnové
vzpomínkové akce k osvobození
republiky proběhnou.
Pavel Hoznédl

Novinky turistické sezóny
v regionu.
Více na str. 8

Florbalisté ukončili ročník a
hodnotí.
Více na str. 9
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UVNITŘ ČÍSLA

Výstavba kruhového objezdu
pokračovala.
Více na str. 3

Řezbář David Fiala tvoří sochy
na Štětsku.
Více na str. 6
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Práce na ZŠ Školní dál pokračují
Během dubna pokračovaly
práce na výstavbě přístavby
u Základní školy ve Školní
ulici. Hotová byla základní
deska, konec měsíce se pak
nesl v přípravě na zdění.
Právě práce na hrubé
stavbě budou hlavní náplní
během měsíce května.
Ve š k e r é s t a v e b n í p r á c e
pokračovaly dle schváleného
harmonogramu. Navíc mohla
společnost Arteso, která stavbu
provádí, během dubna pracovat
i ve vnitřních prostorách,
konkrétně v budově jídelny. Ta
se dočká částečných
dispozičních úprav.
Cílem projektu je vybudování
dvou jazykových učeben za
účelem zvýšení kvality
poskytovaného vzdělání
v klíčových kompetencích,
konkrétně v oblasti komunikace
v cizích jazycích.
Z á k l a d n í š ko l a Š t ě t í s e
systematicky zaměřuje na
výuku angličtiny, přičemž tento
cizí jazyk je ve škole vyučován
již od prvního ročníku. Škola
v současnosti nedisponuje
žádnou odbornou učebnou,
kterou by mohla využívat pro
výuku cizích jazyků. Realizací

Zprávy z radnice
Zastupitelstvo města Štětí
na zasedání 23. 4. 2020
schválilo Grantový program
města Štětí pro poskytování
návratných finančních
výpomocí v rámci projektu
Podpora výměny kotlů ve městě
Štětí.
Zastupitelstvo města Štětí
schválilo na zasedání 23. 4.
2020 dotaci z Grantového
programu pro organizaci Fire
Rescue , z. s. ve výši 50 tisíc
korun.

Během května budou hlavní náplní hrubé práce. Foto: P. Hoznédl.

projektu tak škola získá kvalitní,
podnětné a plnohodnotné
zázemí. Hlavním cílem je
zkvalitnit poskytované vzdělání
v oblasti cizích jazyků a zvýšit
tak jeho úroveň. Realizace
projektu taktéž napomůže
motivovat žáky ke studiu a bude
posilovat jejich kladný vztah

k cizím jazykům. Projekt je
realizován prostřednictvím MAS
Podřipsko z Integrovaného
regionálního operačního
programu a je spolufinancován
Evropskou unií a společností
Mondi Štětí a.s. (hoz)
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Zastupitelstvo města Štětí
na zasedání 23. 4. 2020
schválilo II. Rozpočtové
opatření, jehož součástí byla
dotace na zavlažovací systém
na Městský stadion. Město
poskytne částku 3 miliony
korun, 5 milionů korun půjde
z dotace Ministerstva školství
a tělovýchovy. Dále bylo
součástí opatření i schválení
dotace na vznik Technického
klubu – projekt Podpora
polytechnického vzdělávání
a gramotnosti v ÚK.
Od pondělí 27. 4. 2020
došlo k otevření Městské
knihovny a Informačního
centra.
DALŠÍ INFO W W W

Finální pokládka asfaltu Nové chodníky v Radouni
Na konci března byla
dokončena výstavba
bezbariérového chodníku
v Radouni, podél silnice III.
třídy. Celý chodník se
skládá ze dvou částí. První
část je vybudována z návsi
ve směru na Čakovice,
druhý chodník z návsi ve
směru na Chcebuz.

V úterý 14. 4. začala finální pokládka asfaltového povrchu
v ulicích Palackého a Pivovarská. Práce měly být hotové ke
konci měsíce dubna (po uzávěrce Zpravodaje města – pozn.
red.). Na rekonstrukci ulic se pracovalo od září 2019.
Postupně došlo k výměně rozvodného tepelného zařízení
a k opravám inženýrských sítí a komunikací v ulicích
Pivovarské, Palackého a Lukešova. Foto: P. Hoznédl.

Cílem realizovaného projektu
bylo nejen zvýšení bezpečnosti
obyvatel, ale i návštěvníků
místní části Radouň.
Prostřednictvím nového
chodníku získali obyvatelé
a návštěvníci obce bezpečný
přístup k autobusové zastávce.
Přibyly bezbariérové úpravy
a opatření pro osoby se
sníženou schopností pohybu
a orientace na příslušných
komunikacích. Došlo tak
k předcházení rizika
nehodovosti a zároveň se také
zvýšila dostupnost jednotlivých
částí obce Radouň.
Projekt je realizován v rámci

Směr na Čakovice. Foto: archiv.

Integrovaného regionálního
operačního programu a je
spolufinancován Evropskou unií
prostřednictvím MAS Podřipsko.
Předpokládaná výše dotace je 1
634 929,33 Kč, celkové náklady
na stavbu činily 2 402 012,91 Kč.
Kateřina Junková
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Kruhový objezd: hotovo do konce května
Nejviditelnějším prvkem
na stavbě mostu ve Štětí byl
během dubna nově
budovaný kruhový objezd
v ulici Cihelná u bývalého
autobusového nádraží.
Podle zástupců společnosti
STRABAG, která má na starosti
rekonstrukci mostu i budování
kruhové křižovatky, pokračují
práce dle schváleného
harmonogramu. „Na konci
dubna se budoval vnitřek
prstence kruhového objezdu.
Ten bude vyplněný červeným
asfaltem,” uvedl stavbyvedoucí
tohoto úseku Luděk Hříbal.
K podstatné změně dojde
v dopravě u staveniště kruhové
křižovatky. Firma uzavře dosud
průjezdný jízdný pruh. „Dojít by
k tomu mělo na začátku května.
Jezdit se tak bude kyvadlově.
Dopravu budou řídit semafory,”
potvrdil Luděk Hříbal z firmy
STRABAG.
Jak dále uvedl, kruhový objezd
by měl být dokončený do konce
května 2020. Práce pokračují
i na mostě samotném. Během
dubna probíhaly sanační práce
na poslední třetině mostu. „Do
konce května by měla být
osazena i všechna zábradlí na

Během května bude doprava v jednom pruhu v ulici Cihelná řízena semafory. Foto: Pavel Hoznédl.

mostě,” řekl šéf rekonstrukce
štětského mostu Radek Lhotka.
Doplnil, že firma dodrží termín
ukončení prací, tedy konec
června 2020.
V rámci této výstavby se i město
Štětí pustí do rekonstrukce
vozovek. K opravě by mělo dojít
v ulici Litoměřická směrem od
budovaného kruhového
objezdu k Mírovému náměstí

a v části ulice 9. května, v místě
bývalého sjezdu z mostu k ulici
Cihelná.
Zástupci společnosti STRABAG
zároveň při setkání s vedením
města přislíbili opravit
poškozenou vozovku na
komunikaci II/261. „Do doby
ukončení prací na mostě dáme
vozovku do pořádku,” přislíbil
Luděk Hříbal.

Rekonstrukce za bezmála 200
milionů korun začala v dubnu
loňského roku a skončit by měla
v červnu roku letošního.
Finančně se na ní podílí Ústecký
kraj, Město Štětí a firma Mondi
Štětí a. s.
Pavel Hoznédl
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Pila ve Štětí spustila na konci března provoz
Pila na zpracování
měkkého jehličnatého
dřeva společnosti
Labewood v sousedství
papíren je již v provozu.
Celková investice výstavby
závo d u p řišla na 115
milionů eur. Rozjezd pily
provází přísná opatření
kvůli nákaze novým typem
koronaviru. Dřevo je již
navezeno do areálu,
zaměstnanci ho začali řezat
a třídit.
Stavět se začalo pod
„hošteckým” kopcem zkraje
loňského roku. „Podařilo se
dosáhnout kritického milníku,
a to uvedení pily do provozu.
V současné situaci a za
striktních krizových opatření
proti šíření COVID-19 se dají
očekávat komplikace na straně
dodavatelů, vlastního personálu
i dopady z okolí závodu.
Společnost Labewood a její
akcionáři dělají vše pro to, aby
bylo možné ochránit naše

pracovníky přímo ve Štětí
a současně dodržovat
projektový harmonogram,” řekl
ředitel společnosti Radim
Strava.
Dokončeny jsou prakticky
všechny objekty v areálu,
hotová je vlečka, dodavatelé
začali navážet dřevo, třídit
a řezat. „Na skladě v závodě
máme v současnosti přibližně
10 000 kubíků kulatiny,” uvedl
Strava. Společnost má aktuálně
125 zaměstnanců. „Postupně
bychom chtěli pro zajištění
provozu zaměstnat až 160
pracovníků,” přidal ředitel
společnosti Strava.
Surovinu chce společnost
zajistit především z České
republiky a využít kulatinu,
která v minulosti mířila na
export. „Chceme tak podpořit
to, aby se české dřevo
nevyváželo bez přidané
hodnoty do zahraničí,” řekl
Strava.
Na pile zpracované dřevo ve
formě řeziva je určeno pro

Výroba v novém areálu pily již od března funguje. Foto: Labe Wood.

domácí trh, Německo,
Rakousko, Severní Afriku
a Blízký východ. Štěpku, která
vzniká při výrobě jako
nejvýznamnější vedlejší
produkt, využije ze sta procent
sousední papírna Mondi Štětí při
výrobě celulózy.
Projekt spojuje několik
investorů. Skupina Eco

Investment drží 37,50 procenta,
Holzindustrie Maresch 32,51
procenta, Mondi Štětí 24,99
procenta a společnost
Unitimber pět procent. Na
projekt získala LabeWood
i investiční pobídku od agentury
CzechInvest. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Náklady na odpad činily 12 milionů korun
Náklady města Štětí na
odpadové hospodářství,
včetně zajištění provozu
sběrného dvora, činily
v roce 2019 12 milionů 382
tisíc korun, do této částky
nebyly započítány náklady
na svoz a úklid odpadů
prováděné zaměstnanci
Štětských komunálních
služeb.
Za tříděný sběr získalo město
odměnu 817 tisíc korun, tuto
částku tvoří odměny systému
EKOKOM se 719 tisíci korunami
a částka za zpětně odebrané
elektrospotřebiče odpovídající
97 tisíci korunám. Na poplatcích
byly od občanů a rekreantů
vybrány necelé 3 miliony 400
tisíc korun. Množství směsného
komunálního odpadu
v přepočtu na jednoho
obyvatele zůstává přibližně
stejné jako v roce 2018 (227
kg/osoba/rok). Zvýšilo se však
množství vybraného tříděného
odpadu například skla (11,8
kg/osoba/rok; nárůst o 10,3%),
papíru (11,3 kg/osoba/rok;

nárůst o 6,5%) a plastu (9,4
kg/osoba/rok; nárůst o 5,6%).
Dále bylo vybráno téměř 25,5
tun nebezpečných odpadů, 5
tun kompozitních obalů, téměř
172 tun směsných stavebních
odpadů, 17 tun textilu a 17,5
tun pneumatik. Tradičně jednu
z největších položek tvoří
b i o o d p a d y, k t e r ý c h s e
v loňském roce vybralo 621 tun.
Oproti loňskému roku došlo
k výraznému nárůstu množství
vybraného objemného odpadu
(632 tun v roce 2019 oproti
tomu 396,5 tun v roce 2018),

k výraznému úbytku vybraného
odpadu došlo v případě dřeva
(39 tun, v roce 2018 128 t).
Obyvatelé města Štětí
a místních částí mohou
objemný odpad ukládat
celoročně v prostorách
sběrného dvora ve Štětí (ulice
Papírenská 806). Uložení
objemného odpadu v místě
kontejnerového (nádobového)
stání i mimo ně je nelegální a
dotyčnému hrozí podle
přestupkového zákona uložení
pokuty ve správním řízení až do
výše 50 000Kč.
Sazba místního poplatku za
p r o v o z s y s t é m u
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů zůstala stejná jako
v roce 2018, ve výši 500 korun
za poplatníka a rok. Od poplatku
jsou osvobozeny: děti do 4 let
věku a občané od doby
dosažení věku 70 let.
Pavla Beranová
referent životního prostředí

Kontejner na kovy. Foto:archiv.
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Problém: Černé skládky
N e g a t i v n í zprávou je stále se
r o z š i ř u j í c í počet černých
skládek ve městě a jeho okolí.
Nejpalčivějším místem je oblast
tak zvaných „serpentin” u kopce
vedoucího do obce Radouň.
„Evidujeme zde několik míst,
kam občané z nepochopitelných
důvodů vyvážejí objemný
o d p a d . P n e u m a t i k y,
elektrospotřebiče, dokonce
i celé vybourané umakartové
jádro,” uvedl vedoucí Štětských
komunálních služeb Jiří Novák.
Za uložení objemného odpadu
v místě kontejnerového stání
i mimo ně hrozí pokuta až do
výše 50 000Kč. Městská policie
zvažuje na exponovaná místa
instalovat fotopasti. (hoz)
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Ústecký kraj schválil dotaci pro OSVČ
Ústecký kraj schválil
dotační program s názvem
„Podpora na zmírnění
dopadu koronaviru pro
OSVČ”. Účelem finanční
podpory prostřednictvím
dotačního programu je
posílit ekonomická opatření
vlády ČR ke zmírnění
dopadu pandemie
koronaviru na OSVČ ve
snaze zachovat jejich
podnikatelské aktivity
a zabránit snížení
hospodářské prosperity
a sociální soudržnosti
regionu.
Podpora je poskytována na
provozní náklady žadatele,
bezprostředně související se
zajištěním podmínek pro výkon
podnikatelské činnosti, které
žadatel prokazatelně hradí, a to
i v době, kdy nemůže z důvodu
mimořádných opatření vlády ČR
v souvislosti s koronavirovou
pandemií provádět aktivity
k naplnění podnikatelské
činnosti.
Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků
vyčleněných krajem na
stanovený účel je 70 000 000 Kč
z rozpočtu Ústeckého kraje pro
rok 2020 prostřednictvím

Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje.
Žádost se vyplňuje
prostřednictvím on-line
formuláře, který je zveřejněn na
internetových stránkách
www.krustecky.cz/DOTACE
a GRANTY/Regionální podpůrný
fond/Podpora na zmírnění
dopadu koronaviru pro OSVČ.
Podpora je poskytována na
provozní náklady žadatele,

Dotace jednomu žadateli se
poskytuje ve výši 25 000 korun.
Příjem elektronických žádostí
bude zahájen dne 11. 5. 2020.
Detailní informace budou
zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Žadatelem o dotaci může být
OSVČ, která splňuje následující
podmínky: má sídlo v Ústeckém
kraji. Je OSVČ, která splnila
podmínky čerpání

PŘEHLED TERMÍNŮ
PŘEHLED
TERMÍNŮ
9. 4. 2020

vyhlášení dotačního programu.

Od 11. 5. 2020 zahájení příjmu žádostí, viz čl. XVI: Lhůty pro podání žádostí.
Do 31. 8. 2020

lhůta pro rozhodnutí o žádostech.

Do 30 dnů

od podpisu smlouvy Zaslání dotace na účet žadatele.

Do 31. 1. 2021 doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace.
Kontaktní osoba (Okres Litoměřcie): Bc. Eva Lívařová, tel: 475 657 417,
email: livarova.e@kr-ustecky.cz

bezprostředně související se
zajištěním podmínek pro výkon
podnikatelské činnosti, které
žadatel prokazatelně hradí, a to
i v době, kdy nemůže z důvodu
mimořádných opatření vlády ČR
v souvislosti s koronavirovou
pandemií provádět aktivity
k naplnění podnikatelské
činnosti.

kompenzačního bonusu pro
OSVČ dle podmínek Zákona
o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovým
opatřením v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS –
CoV 2 a kompenzační bonus ji
byl poskytnut. Je přímo
odpovědná za přípravu
a realizaci projektu a nepůsobí

jako prostředník. V době podání
žádosti musí být předmět
podnikání žadatele o dotaci, na
který je požadována dotace,
zapsaný v příslušném rejstříku a
výdělečná činnost musí být
aktivní (nepřerušená,
nepozastavená). Doba platnosti
podnikatelského oprávnění
žadatele o dotaci musí být
minimálně na dobu realizace
projektu. Dotace může být
poskytnuta žadateli o dotaci za
předpokladu, že splnil
podmínky dané tímto
programem, přičemž řádně
a úplně vyplnil a odeslal žádost
o dotaci a její povinné přílohy.
Žádost o poskytnutí dotace se
předkládá prostřednictvím online formuláře, který je
zveřejněn na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Žádosti budou hodnoceny
v pořadí, v jakém budou
elektronicky doručeny, a to
odděleně pro každý okres.
Lhůta pro rozhodnutí
o žádostech je do 31. 8. 2020.
Pro další informace
doporučujeme sledovat webové
stránky Ústeckého kraje. (hoz)
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Férová snídaně jinak. Doma a se soutěží
Letošní ročník akce Férová
snídaně má kvůli
koronavirové pandemii
novou podobu. Nebude se
jednat o tradiční komunitní
piknik, ale bude se férově
snídat doma! Přidejte se,
posnídejte lokální a fair
tradové potraviny.
A můžete si u toho se
štětským Zdravým městem
i zasoutěžit.
Od soboty 9. 5. do neděle 17.5.
Zdravé města a Místní agenda
21 vyhlašují soutěž o Nejlepší
Férovou snídani. Jak se do
soutěže přihlásit a co vše
udělat?
Připravte si v rodinném kruhu
Férovou snídani. Jestli bude
slaná nebo sladká záleží pouze
na vaší chuti. Recept s vaší
snídaní poté sepište, vytvořte
fotopříběh vaší snídaně (3 až 4
fotografie) a vše pošlete
elektronicky nebo písemně na
štětské Zdravé město

( jana.lebduskova@steti.cz,
Podatelna Městského úřadu).
Co dalšího musí soutěžní
příspěvek obsahovat? Jméno
a příjmení soutěžícího,
kontaktní emailovou nebo
korespondenční adresu, číslo
telefonu. Pokud se rozhodnete
pro tištěnou formu, musí být
obálka označena popisem
„Soutěž
o nejlepší Férovou
snídani.“
Recept musí obsahovat alespoň
jednu lokální nebo fair trade
surovinu, bude označen
Pravidla soutěže:
1. Soutěžní příspěvek musí
obsahovat jméno, kontaktní
emailovou adresu, telefon.
2. Recept musí obsahovat
alespoň jednu fair trade nebo
lokální potravinu.
3. Soutěžní příspěvky musí
obsahovat recepturu a fotoseriál
z přípravy pokrmu.
4. Každý soutěžící může
přihlásit pouze jednu snídani.

Takto se férově snídalo v minulých letech. Foto: archiv ZM Štětí.

názvem a receptura bude
obsahovat gramáž, popis
přípravy a počet osob, pro které
je pokrm určen.
Každý soutěžící může přihlásit
pouze jednu férovou snídani.
Nebude vadit osobní komentář
k receptu (odkud pochází,
rodinná tradice a pod.).

Z došlých snídaní vybere
hodnotící komise tři nejlepší
recepty. Autoři vítězných
receptů budou pozváni na
slavnostní vyhlášení a předání
cen, tedy dárkové balíčky s fair
trad produkty. (jl)
DALŠÍ INFO W W W
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Sochy vrací řezbáře Fialu zpátky na Štětsko
Pochází ze Štětí. Osud ho
ale zavál do různých koutů
světa. Netvrdí o sobě, že je
umělec, spíš samouk. Řadu
let se David Fiala živí jako
řezbář a sochař. Říká, že
vše, co dělá, je cestou k
sobě. Umělecká cesta ho
poslední roky častokrát
přivedla zpět domů do
regionu Štětska. Je
autorem soch na Novém
náměstí, v Radouni, vytvořil
i čtyřmetrový kříž na
Brocenské cestě. „Štěťák
jsem a Štěťák budu, i když
teď bydlím pod Řípem
v Krabčicích. Do Štětí jsem
se vrátil díky řezbářskému
řemeslu,” říká David Fiala.
Jaké máte vlastně
vzpomínky na Štětí?
Vzpomínám na smrad, který mě
až dusil. Proto jsem začal
vlastně jezdit na kole. Sedl jsem
po škole na kolo a jel na Dubou,
do Kokořínska. Město bylo a je
obklopené nádhernými místy.
Lesy, skály. Sochy Václava
Levého ve Stračí.
Měl jste oblíbené místo?
Špičák. Spoustu času jsem trávil
v té rokli. Lámal si čedičové
kuličky ze stěn. A rád jsem měl
les Žampich. A taky voda,
krásná řeka Labe. Chodil jsem
na jachting, na veslák. Dokonce
mám z veslování i nějaké
medaile.
Jsou pro vás díla, která
tvoříte do regionu,
speciálnější v tom, že ze
Štětí pocházíte?
Když se kouknu nazpátek, když
jsem byl ve Štětí jako kluk,
outsider, na základní škole mi
neustále učitelé říkali, že jsem
na vše levý, manuální práce
špatně, intelekt špatně... Když
se podívám na proroctví svých
učitelů, a to nejsem nějaký
umělec, dělám to, od čeho mě
vlastně odrazovali. To je první
myšlenka.
Cítíte tedy zadostiučinění?
Není v tom žádná křivda, ani
bolest nebo vítězství. Spíš
takové to, že neměli pravdu.
Přejděme rovnou k vašim
sochám na Štětsku.
Začněme třeba sousoším
v Radouni..
Než jsem začal dělat sousoší,
jezdil jsem tam spontánně.
Pořád jsem tam něco hledal.
Možná právě to ztracené
dětství, které tam někde bylo.
Nebo jiný pohled na něj. Říká

se, že minulost a budoucnost se
nedá měnit. Já jsem
přesvědčen, že dá. Moje
minulost ve Štětí byla „tragická”.
Ale když se na ni podíváš jinak,
tak najednou už tragická není.
Tím pádem měníš i minulost a
zároveň
i
budoucnost. Neneseš si pocit
hořkosti.
A samotné sochaření?
Radouňské sousoší
vznikalo přímo v obci?
Byl jsem tam zhruba dva
měsíce. Spolupracoval jsem
s paní Havířovou, která má
vztah k Radouni, k tomu místu,
těm stromům. Je to kruh. Když
za mnou Hana přišla s tou

David Fiala u sochy střelce. Foto: KIZ.

zakázkou, ty jasany tam někde
ležely. Já se na ně byl podívat,
byly i po letech v pořádku.
Jak člověk přijde k tomu, že
má rád dřevo a chce s ním
pracovat?
Spontánně. Jednoho dne jsem
jel do lesa, uřízl jsem soušku
a začal vyřezávat.
Se kterým dřevem
pracujete nejraději?
Dub. Syrový pěkný dubový
kmen. Ale tady mám třeba
sochy z jasanu. Nebo tady
socha anděla. To tady nedaleko
v háji padla při vichřici do rokle
sto let stará lípa. Starosta říkal,
že si ji můžu vzít. Ten strom mě
málem několikrát zabil. Trvalo
mi týden, než jsem ji z té rokle
vytáhl. Ten strom, když roste
sto let na jednom místě, má
dokonalý otisk toho místa. Když

spadne, tak o tom neví, že
spadl. Když ho řežeš, on se
brání. Pral jsem se s ním, jako
nikdy s žádným jiným.
Jak přichází idea, že socha
nebo sousoší bude vypadat
tak, jak vypadá?
Z počátku vlastně nevím. Prostě
si počkám. Třeba poslední
socha z vánočního stromu ve
Štětí. Jak udělat střelce, že jo.
Tak abys ho od někoho
neokopíroval. Počkám, nápad
přijde. Většinou akceptuji ten
první. Namaluji si ho, udělám
model. Nejsem akademik. Proto
dělám všechno spontánně.
Můžete říct, že máte
nějakou ze svých soch
nejraději?
Ne. Mám rád kříž na Brocenské
stezce. Ten se mi líbí. Ale že
bych měl některou sochu raději
než jinou? To ne.
Sledujete i dál svoje díla?
Nesleduji. Když odejde socha
z dílny, už není moje, žije
s někým jiným. Někdy mi lidé
posílají fotku. Pak sleduji, když
někde socha praskne. Nedávno
mi psal jeden člověk z Orlických
hor, že mu praskla sv. Zdislava,
jestli přijedu.
Přišel někdo za vámi, že by
chtěl naučit řezbařinu?
Nemám koho co učit. A nemám
čas. Když tu není dcera, věnuji
čas nesobecky sobě, proto
abych byl spokojený a šťastný.
Mohu někomu říct jak do dřeva,
jak pracuje. Já nemám žádnou
teorii.
Řezbařinou se normálně
uživíte?
Živím se jí. Řezbářů je hodně,
ale málokdo se tím i uživí. Mám
kamarády umělce a ti říkají, že
jsem fenomén. Že je divné, že
se tím můžu živit. Já jim říkám,
že to vím, že je to divné (smích).
Jaký je vývoj při domlouvání
zakázek. Zavoláte si, vídáte se,
konzultujete vznikající sochu?
Jak kdy. Někdy si píšeme. Já
tomu člověku posílám fotky.
Nevím třeba, ani kde bydlí,
odkud je. On vlastně vidí, jak
dílo vzniká.
Máte sny, co byste chtěl
jako řezbář a sochař
vytvořit?
Jsem spokojený. Mám
svobodné řemeslo. Lidi si ode
mne moje řemeslo kupují, za
což jsem vděčný.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Díla Davida Fialy
v regionu Štětsko
Kříž na Brocenské cestě

Čtyřmetrový dubový kříž
s reliéfem Krista na Brocenské
cestě. Kříž je umístěn na
původním místě poblíž obce.

Sousoší zvěrokruhu

Sousoší je postupně tvořeno
z kmenů vánočních stromů.
Sochy jsou umístěné na Novém
náměstí a u věžových domů.

Sousoší v Radouni

Sousoší z nemocných jasanů
z parku na radouňské návsi.
Stromy musely padnout
a vzniklo z nich šest soch.

Betlém v Radouni

Betlém ze zmíněných
radouňských jasanů. Přes
vánoční svátky je k vidění
v kapli sv. Floriána v Radouni.
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Ulicemi města Štětí: Řemesla
Od počátků dějin města byla
vedle zemědělství základním
zdrojem obživy obyvatel
řemesla. Již od poloviny 16.
století se zdejší řemeslníci
sdružovali do cechů. Jan starší
z Lobkovic a Zbyněk Berka
z Dubé, poručníci nezletilého
držitele zástavního mělnického
panství, udělili v roce 1561
štětským ševcům, krejčím,
tkalcům, pekařům,
pokrývačům, kovářům
a bednářům první cechovní řád.
Ten pak roku 1630 potvrdil císař
Ferdinand II. Tyto dokumenty
nechali roku 1651 primátor
a radní zanést do městské
pozemkové knihy. Řemeslníci
byli povinni se těmito pravidly
řídit a za jejich porušení byly
stanoveny sankce. Tak např.
pekaři museli péct
v dostatečném množství bílý
i černý chléb, aby se nemusel
dovážet, dále nesměli svým
spolumistrům vykupovat obilí
ani tupit jejich poctivost a dílo,
také museli prosévat mouku
a procedit vodu, aby se do
chleba nedostaly nečistoty,
a chléb měl být i řádně
propečen. Cechovní mistři byli
rovněž povinni chodit do schůzí
včas, zejména pokrývači pak
byli napomínáni, aby při schůzi

Bývalá Nádražní ulice (nynější Obchodní ulice) s obchody. Foto: archiv KIZ.

nebyli opilí a nevedli ničemné
řeči. Nikdo také nesměl jinému
mistru přebrat zakázku a dělat ji
pod cenou ani převzít práci,
kterou není schopen vykonat.
V roce 1787 fungovaly ve Štětí
cechy sklenářský, kolářský,
stolařský, zednický, pekařský,
tesařský, bednářský, řeznický
a punčochářský. Tkaní punčoch
a nočních čepic bylo tehdy ve
Štětí velmi rozšířené, a ještě
v roce 1832 se tu tímto
řemeslem zabývalo 155 osob.

Topograf J. G. Sommer k roku
1834 uvádí, že ve Štětí bylo 72
mistrů punčochářů. Zmiňuje
také 4 řezníky, 2 pernikáře, 3
tkalce, 1 zámečníka, 2 kováře, 6
krejčích, 14 ševců, 2 pekaře
a dále 2 smíšená kupectví, 2
kramáře, 1 ranhojiče a 2
porodní báby. Podrobný výčet
řemesel a živností podává
kronika města pro roky 1946
a 1947, kdy zde bylo 92,
respektive 96 živností. Mezi nimi
nechyběl ani košíkář, kapelník,

knihař, fotograf, tiskař či
výrobce hraček. Po převzetí
moci ve státě komunisty došlo
v letech 1949 a 1950 k rušení
soukromých živností
a znárodňování. Kronikář uvádí,
že se tím podstatně nezměnilo
zaměstnání obyvatel
v jednotlivých oborech. Jak se
však tyto změny projevily
v životech soukromníků,
zůstává otázkou.
M. Plaček

Výlety za historií: Roudnice
Roudnice nad Labem je
městem nám nejbližším,
pojďme se s ním seznámit.
Výraznou památkou je
lobkovický zámek, který je
největší raně barokní stavbou
u nás. Byl postaven v letech
1652–84 z popudu Václava
Eusebia z Lobkovic. V zámku se
nacházela monumentální
obrazárna a knihovna,
obsahující mj. množství
rukopisů, prvotisků a vědeckých
děl. Některé z obrazů je možno
vidět v dalších lobkovických
sídlech, zámku v Nelahozevsi
a paláci na Pražském hradě. Ne
každý ví, že v útrobách zámku
se dochovaly zbytky
románského hradu z 2. poloviny
12. století. Nechali jej postavit
pražští biskupové, kteří (stejně
jako později arcibiskupové)
v Roudnici sídlili. Dnes je možné
si jeho pozůstatky v turistické
sezóně prohlédnout. Model
celého hradu je k vidění
v litoměřickém muzeu. Velký
rozvoj nastal za biskupa Jana IV.

z Dražic, který z Avignonu
povolal stavitele mistra Viléma
a zadal mu dvě zakázky. Roku
1333 tak započala stavba
kamenného mostu, třetího
v Čechách, který sloužil až do
třicetileté války. Další stavbou
byl gotický chrám Narození
Panny Marie a přilehlý klášter
augustiniánů kanovníků,
poničený za husitských válek.
K obnově zničeného kostela
došlo po roce 1725 ve stylu
barokní gotiky. Podle plánů F. M.
Kaňky ji uskutečnil architekt O.
Broggio. Prohlídku kostela
a kláštera s průvodkyní vřele
doporučuji. Dvě velmi
významné součásti jejich
středověké výzdoby můžete
spatřit v expozici Národní
galerie v Anežském klášteře
v Praze. Jde o tzv. Roudnickou
madonu a Votivní obraz Jana
Očka z Vlašimi. Od roku 1378
mělo město kamenné hradby
a tři z jeho čtyř bran se
dochovaly až do 19. století.
Jedna z nich vedla k židovskému

Pohled na Roudnici z druhého břehu. Foto: archiv KIZ.

městu v dnešní Havlíčkově ulici.
Starý židovský hřbitov
v Třebízského ulici obsahuje
1700 náhrobků, z nichž mnohé
jsou barokní a dokonce
re n e s a n č n í . Z ro u d n i c k é
židovské obce pocházely
některé významné osobnosti
kulturního světa. Ve městě jsou
také barokní kaple sv. Josefa,
sv. Rozálie a sv. Viléma, v níž se

dochovaly fresky V. V. Reinera.
Nelze vynechat ani Podřipské
muzeum s výtečnou expozicí
p rav ě k u a m e c h a n i c k ý m
modelem Řípu. Za vidění stojí
i Galerie moderního umění
v někdejší zámecké jízdárně,
kde ve stálé expozici spatříte
mj. unikátní kolekci děl
Antonína Slavíčka.
M. Plaček
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Opravené interaktivní prvky zvou do lesa
Turistická sezóna na
Štětsku musela v letošním
roce kvůli koronavirové
pandemii oželet svoje
tradiční zahájení v lesích
nad obcí Stračí. I tak čeká
na turisty a výletníky řada
novinek, třeba na
oblíbeném Naučném
putování Loupežníka
Štětky.

Nechybí ani populární
interaktivní prvky. „Slavnostní
zahájení turistické sezóny letos

hřiště ve Stračí,” prozrazuje
novinky Radek Kulhánek.
Na lesním hřišti ve Stračí je tak i
nadále k vidění a ozkoušení
loupežnické puzzle, zvířecí
doskočiště, kde si mohou malí i
velcí vyzkoušet a porovnat délky
skoků se zvířaty z regionu, po
cestě je pak ke hraní připravené
loupežnické pexeso (pod
Špičákem) nebo přírodní kvízy
(na Špičáku, u Mordlochu).

To vede celou krajinou Štětska.
Na 21 tabulích se návštěvníci
dozvědí zajímavosti z historie,
fauny a flory, průmyslu a řady
dalších odvětví tohoto regionu.

Lanový kvíz ve Stračí. Foto: KIZ

turisté najít ve štětském
Informačním centru, které se
návštěvníkům v omezeném
režimu opět otevřelo v pondělí
27. dubna. (hoz)
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Kvíz na Špičáku. Foto: KIZ.

kvůli koronavirové pandemii
nebylo. Mrzí nás to. Vždy se nás
tu setkalo kolem stovky
a s procházkou po krajině to
bylo symbolické otevření
regionu turistům,” pokračuje šéf
štětské kultury.
Zimu a jaro využili pracovníci
KIZ k obnově informačních
tabulí i hracích prvků. „Tabule
naučného putování a některé
interaktivní prvky jsou v lesích
již deset let. Každoročně je
opravujeme. Ne jinak tomu bylo
i letos. Některé jsou dokonce
nové, nebo přesunuté na lesní

Kvíz u Sedmi chlebů. Foto: KIZ.

Naučné putování
Loupežníka Štětky
21 informačních tabulí se
zajímavostmi z regionu
Loupežnické puzzle. Foto: KIZ.

„Nově je ve Stračí i lanový kvíz,
který byl u jeskyně Mordloch.
Nicméně vandalové nám ho
neustále ničili,” dodává Radek
Kulhánek.
Mapku k Naučnému putování a
mnoho dalších tipů a nápadů,
kam v této době vyrazit, mohou

Interaktivní prvky:
Lanový kvíz
Loupežnické puzzle
Doskočiště se zvířátky
Loupežnické bludiště
Loupežnické pexeso
Přírodní kvízy

Kino chystá klimatizaci Kvíz: Poznejte neznámá
místa regionu Štětska
Informační centrum ve
Štětí si připravilo pro
aktivní i pasivní turisty
poznávací internetovou
fotografickou soutěž. O co
přesně půjde?

Během přerušení provozu kina probíhaly v budově úpravy
interiéru, malířské a natěračské práce. Důležitou informací je pak
schválené vybudování nové klimatizace v celé budově kina, která
by měla proběhnout v letošním roce. Otevření kina po karanténě by
mělo dle předběžných schválení proběhnout na začátku června.
O aktuálních informacích se diváci včas dozví z webových stránek
města a sociálních sítí. Foto: Kino Štětí.

Informační centrum má svou
oficiální facebookovou stránku.
Na ní se během května objeví
hned několikrát koláže ze
zajímavých, nicméně ne tolik
známých míst regionu Štětsko.
Soutěžící budou mít jednoduchý
úkol. Do komentářů pod
fotokoláže v přesném pořadí
napsat, o jaké místa se jedná.
Na otázku se bude dát
odpovědět vždy dva dny od
jejího uvedení.
Pokud soutěžící odpoví správně,
bude zařazen do slosování
o zajímavé ceny ze štětského
Infocentra. Losování se bude
konat okamžitě po ukončení
soutěžního dne a výherce bude

oznámen v samostatném
statusu na facebookové stránce
centra. Věříme, že soutěž
přiláká fanoušky regionu nejen
k počítačům, ale zároveň i na
známá či méně známá místa
Štětska. (hoz)

Zvonička ve V. Hubenově.
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Florbal ukončil sezónu. A těší se na kempy
Stejně jako všechny
sportovní kluby i florbalový
oddíl SK Štětí musel svou
sezónu ukončit předčasně.
Holky a kluci s igráčkem na
hrudi toho ale stihli
poměrně dost. „Těšíme se,
až dojde k povolení alespoň
venkovních aktivit pro
skupiny a budeme se moci
připravovat,“ posteskl si šéf
florbalového klubu Petr
Kratochvíl.
Jak oddíl florbalu vnímá
současnou situaci ohledně
nemožnosti tréninků
a zápasů?
V současné době se musí každý
hráč připravovat individuálně,
podle svých možností. Situace
je pro nás všechny těžká, ale
jsme na tom stejně jako celý
zbytek země.
Jak hodnotíte výsledky
neúplné sezóny?
Mužský tým se v letošní neúplné
sezoně po delší době vrátil do
Litoměřické florbalové soutěže
Superliga LFP. Snažili jsme se
zde zapojit do dospělého
florbalu naše dorostence, což se
nám myslím podařilo, avšak

výsledkově to bylo znát. Utkání
jsme odehráli vesměs
vyrovnaná, bohužel se nám
nepodařilo zaznamenat výhru.
Jak to bude s tímto týmem
v následující sezoně, budeme
teprve řešit. Jako nejúspěšnější
tým bych letos zvolil mladší
žáky, kteří v neúplné tabulce
skončili na třetím místě
Ústeckého přeboru.
Kdy začne příprava na další
sezónu?
Příprava na další sezonu by
měla začít první týden v srpnu,
pokud dojde k uvolnění
současného stavu. V srpnu by
se také měly konat oba naše
letní kempy, pevně v to věříme.
Sportoviště zamluvená máme,
vše je po organizační stránce
připraveno, jen to potřebujeme
povolit.
Jaké jsou další klubové
plány?
V příští sezoně bychom rádi
pokračovali v práci s dětmi a ve
zkvalitňování zázemí, které pro
ně máme k dispozici. Musíme si
na rovinu říci, že jsme malý
oddíl, a proto není možné
uspokojit všechny potřeby,
které od našich dětí vnímáme.

Štětský klub hraje domácí turnaje v hale VoŠ. Foto: FB .

Například oddíl dorostu u nás
prozatím vznikat nebude
a budeme děti podporovat
v hostováních ve větších
oddílech. Například naše hráčka
Barbora Klikarová, která je na
hostování v BK REAL Roudnice
nad Labem, je v současné době
také členkou reprezentačního
výběru Ústeckého kraje.
Chystáte nějakou speciální
novinku?
Jako novinku připravujeme od
nové sezony Florbalovou
klubovnu, kdy se nám konečně

podařilo ve spolupráci s Městem
Štětí nalézt vhodné prostory, ve
kterých budeme moci pořádat
jak porady vedení oddílu, tak
týmové porady našich týmů
před i po zápasech. Budeme mít
konečně možnost využívat
video rozbory tréninků a zápasů
a dětem ukázat, co se jim
v utkání povedlo, nebo na čem
je potřeba ještě dále pracovat.
(hoz)
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Jachtaři trénují na Labi

Mladí jachtaři ze Štětí se připravují na závody. Foto: YachtClub.

Jedni z prvních sportovců ve
Štětí, kteří obnovili tréninkovou
činnost, jsou jachtaři. Klub
YachtClub SK Štětí spustil lodě
na vodní hladiny v polovině
dubna. „Trénujeme podle
přírodních podmínek.
Potřebujeme vítr, takže když
fouká, jsme již konečně na
vodě,“ uvedl předseda klubu
Petr Müller. Svěřenci trénují
dvakrát až třikrát týdně ve Štětí
na Labi, nebo na vodních
přehradách Nechranice a Lipno.
Podle nařízení Vlády České
republiky musí i jachtaři

dodržovat přísná hygienická
pravidla. „Převlékáme se mimo
šatny. Na břehu máme roušky,
na vodě je mít nemusíme. Na
lodi je pochopitelně vždy jen
závodník,” vylíčil fungování
tréninků šéf klubu. Závodění šlo
momentálně stranou. V klubu
jsou rádi, že se mohou alespoň
vrhnout do přípravy. „Závody,
které byly naplánované, se
zrušily. Uvidíme, jak budou
probíhat další uvolňování.
Věříme, že bychom mohli už v
červnu začít i závodit,“ dodal
Petr Müller. (hoz)

TURNAJ PŘESUNUT NA JINÝ TERMÍN.
O DATU BUDEME VČAS INFORMOVAT.
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Fotbal uzavřel soutěže a může bilancovat
Definitivní, ve fotbalové
veřejnosti víceméně
očekávané rozhodnutí,
přišlo 7. 4. 2020. Výkonný
výbor Fotbalové asociace
České republiky ukončil
všechny soutěže. Konečné
pořadí platí ke dni 8. 4.
2020. Nikdo v amatérských
soutěžích nepostupuje ani
nesestupuje. Fotbalová
brána pro ročník
2019/2020 se zavřela
a fotbalisté SK Štětí mohli
začít bilancovat.
A mužstvo, Divize sk. B
Mužstvo dospělých, nováček
divizní soutěže, skončil na 12.
místě s 19 body. Vítězem se stal
SK Český Brod. „Začátek
soutěže moc nevyšel a na první
body se čekalo až do 6. kola,
kdy doma hráči Štětí porazili
Louny. Od této doby se týmu
začalo dařit,” hodnotil podzimní
část sekretář klubu Milan Plíšek.
Domácí hřiště až na remízu
s Aritmou Praha se stalo
nedobytnou tvrzí. Body
mužstvo přiváželo i ze hřiště
soupeře a nebýt nevídané
marodky, tak bodů mohlo být
více než těch 18 podzimních.
Nejlepším střelcem s 11
brankami se stal Jiří Vokoun.
V zimě sehrálo Štětí pod
vedením trenérů trenérů Jiřího
Ransdorfa seniora a Pavla

Hoznédla 7 přípravných utkání.
2x vyhrálo, 2x remizovalo a 3x
prohrálo. „Chtěli jsme se
o záchranu poprat na hřišti.
Kádr je kvalitní, věříme, že
zkušenosti z loňského podzimu
zužitkujeme v nadcházející
sezóně,” uvedl Jiří Ransdorf st.
B mužstvo, III. třída okresu
Litoměřice
Rezerva mužstva dospělých
nastupovala do letošního
ročníku III. třídy také jako
nováček, a to s velkou chutí.
Samotné výsledky však moc
nepotěšily. Bylo z toho 13. místo
s pouhými 9 body. V zimě se
pustili do přípravy, hráli mnoho
přátelských zápasů a třeba
Tuhaň porazili 12:1. Rezerva
mužstva dospělých skončila
jako nováček III. třídy po
nepřesvědčivých výkonech na
13. místě
Dorost, Krajský přebor
A do třetice nováček. Mužstvo
staršího dorostu Štětí
v Ústeckém přeboru. Hráčům se
moc nedařilo a první body
získali až na konci října po výhře
nad rezervou VOŠ a SOŠ
Roudnice n.L. 4:3. Týmu patří
11. místo ze 13 účastníků se
ziskem 8 bodů.
Starší žáci, Okresní přebor
Radost dělali starší žáci. Hráli

okresní přebor a se 42 body
skončili na 1. místě. Kluby se
před startem soutěže dohodly,
že se bude hrát na zmenšeném
hřišti v počtu 7+1. K vidění byly
krásné fotbalové akce a výhry
štětského celku byly často
dvouciferné. Největším
protivníkem v průběhu soutěže
byl výborně hrající kolektiv TJ
Sokolu Hoštka, který nakonec
získal stejně bodů jako Štětí, ale
měl horší vzájemný zápas.
Úspěšný podzim podtrhli žáci
i 3. místem na halovém zimním
turnaji v O pohár předsedy OFS
v Lovosicích.
Starší přípravka, Okresní
přebor
Starší přípravka v jedné ze
skupin okresního přeboru
skončila s 10 body na 8. místě.
„Tým se potýká s méně
početným kádrem a velmi rádi
by mezi sebe pozvali další
zájemce o fotbal v této věkové
kategorii,” pozval Milan Plíšek
malé fotbalistky a fotbalisty na
zkoušku do klubu.

Mladší přípravka, Okresní
soutěž
Mladší přípravka hrála okresní
soutěž. Na podzim skončila na
4. místě v jedné ze základních
skupin a zajistila si postup do
skupiny ELITE, kde na podzim

sehrála již 2 zápasy, ale jarní
utkání k velkému smutku hráčů
už zahájena nebyla. Sledovat
fotbalové pokroky u těchto
nadějí je velká radost, ale pro
trenéry i zodpovědnost.
Minipřípravka, Okresní
přebor
Nejmladší kategorií ve
fotbalovém oddíle SK Štětí je
minipřípravka. Špunti ve věku 5
a 6 let se honí za balónem a střílí
góly v okresním přeboru.
Radost koukat a poslouchat
rodiče, jak fandí. O výsledky ale
vůbec nejde. Hlavní je prožít
pěkné chvíle na fotbalovém
trávníku.
Stará garda SEPAP Štětí,
Okresní přebor
SEPAP Štětí. Pod tímto názvem
hraje stará garda, v jejíchž
řadách nastupují mnozí slavní
fotbalisté štětského fotbalu let
minulých. A že se jim daří ještě
i teď, svědčí 2. místo
v konečném součtu Okresního
přeboru za neporazitelnými
Žitenicemi.
Milan Plíšek
sekretář fotbalového klubu
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Labe aréna nabízela venkovní sportování
Šest moderních trenažérů
k volnému využití pro
širokou veřejnost nabídla
v pátek a v sobotu 10. a 11.
4. 2020 Labe aréna
Ústeckého kraje ve Štětí.
Akce se uskutečnila na volném
prostranství mezi budovou nové
loděnice a břehem Labe. Čtyři
veslařské trenažéry, jeden
lyžařský a jeden cyklotrenažér
byly bezplatně k dispozici
každému.
„V z h l e d e m k p o k ra č u j í c í
epidemiologické situaci se zatím
jedná jen o venkovní prostor,
ale i to se počítá. Doufáme, že
se brzy začne život v České
republice opět vracet
k
normálu a budeme moci plně
obnovit náš provoz se všemi
aktivitami pro profesionální
sportovce i širokou veřejnost,”

uvedl Michal Kurfirst, ředitel
Labe arény Ústeckého kraje.
Venkovní sportoviště u Labe
arény Štětí byla veřejnosti
přístupná za přísného
dodržování všech
protiepidemiologických
opatření, která byla v platnosti.
Minimální rozestupy mezi
jednotlivými trenažéry byly pět
metrů, k dispozici byla
dezinfekce pro bezpečné
ošetření a další.
V Labe aréně Štětí se v minulém
roce konaly například Mezinárodní mistrovství Česka
ve veslování na dlouhé dráze,
reprezentační trenažérové
t e s t y, p ř í p r a v a č e s k é
reprezentace na Mistrovství
světa juniorů ve veslování,
Olympijský běh pro školy 2019
a další akce. (mv)
K využití byly veslařské trenažéry a další stroje. Foto: Labe aréna.
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VZPOMÍNKY
Dne 21. 5. 2020 vzpomeneme
30. výročí úmrtí pana Jaroslava
Záleského ze Štětí. Děkujeme
za tichou vzpomínku. Manželka
Lydie a dcery s rodinami.”
Dne 16. 5. 2020 uplyne sedm
let, kdy nás beze slůvka
rozloučení opustila paní Oli
Babuljaková (roz. Žáková).
S láskou vzpomíná sestra
Helena s rodinou a dcera
Michalka.”
Dne 15. května 2020 by manžel,
tatínek a dědeček pan Jiří
Kalvoda oslavil 80 let. A 9.
března 2020, před 25 lety nás
opustil. Stála vzpomíná
manželka Eva, dcery Eva,
Marcela, Jiřina, vnuci a vnučky.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Děkuji touto cestou za projevy
soustrasti při úmrtí mého
manžela Josefa Kejíka. Za
rodinu, Božena Kejíková,
manželka.
18. 5. to bude 27 let, co nás
opustil pan František Doležal.
26. 5. to bude 30 let, co nás
opustila paní Marie Doležalová.
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INZERCE
S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809
Teče vám do garáže? Volejte opravy střech. Tel: 606 960 254

„Kdo měl tě, maminko rád,
vzpomene, kdo tě miloval, nikdy
na tebe nezapomene. Tvůj
odchod byl můj velký bol.” Dne
12. května 2020 uplyne již 35
smutných let, kdy mně navždy
bez slůvka rozloučení odešla
tam, odkud návratu není. Šla se
svojí bolestí tiše spát moje
milovaná maminka, teta,
švagrová, paní Herta Kohoutová
roz. Hejdová ze Štětí. Za tichou
vzpomínku děkují a s láskou
stále vzpomínají na její zlaté
srdíčko. Nezapomene nikdy,
Slavomil syn, rodina
Kohoutových a Hradeckých.
„Čas plyne, ale bolest v srdci
zůstává.” Dne 13. května 2020
uplyne 23 let. kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička, sestra, teta,
paní Květa Süssenmilchová roz.
Kadlecová z Radouně, bývalá
krámská. Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou stále
vzpomínají Pavel syn, Růžena,
Pavel vnuk a Hana, sestry
s rodinami.

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

12 INFORMACE Z MONDI

PLACENÁ INZERCE
Zpravodaj Města Štětí, měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, IČ: 00264466, vychází s povolením Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 14 302. Vydává Město Štětí, Mírové
náměstí 163. Řídí redakční rada ve složení: Pavel Hoznédl – šéfredaktor, tel.: 416 812 715, e-mail: infocentrum@steti.cz, Nikola Nováková, Jiří Kozák. Adresa redakce: Informační centrum,
Obchodní 547, Štětí, tel.: 416 812 715. Platba inzerce v Informačním centru. Tisk Tiskárna K+H. Redakční rada se při vydávání Zpravodaje řídí Pravidly vydávání Zpravodaje uvedenými na
webových stránkách www.steti.cz. Distribuci Zpravodaje zajišťuje město Štětí. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu www.steti.cz – spolu s celým
vydávaným čísle Zpravodaje. Uzávěrka červnového vydání: 15. 5. 2020. Distribuce květnového vydání: 1. 5. 2020.

