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Město rozdávalo
nádoby na plast
Město Štětí pořídilo pro
majitele rodinných domů ve
Štětí a místních částech
popelnice na plastový
odpad. Nádobu na 120 litrů
si mohli občané zdarma
vyzvednout na sběrném
dvoře ve Štětí. O distribuci
v místních částech se
postaraly štětské
komunální služby.

Výdej na Chcebuzi. Foto: P. Hoznédl.

Žluté nádoby byly poskytnuty
zdarma a vyvážet se budou vždy
v pátek v sudém týdnu, tedy ve
stejném týdnu, v jakém probíhá
svoz bioodpadu.
Nádobu na svoz budou noví
majitelé přistavovat na stejné
místo, na které přistavují
popelnice na komunální odpad.

První svoz nových popelnic by
měl proběhnout 12. 6. 2020.
„Město Štětí se snaží
dlouhodobě podporovat třídění
odpadu. Proto jsme zvolili
i tento krok. Město bude hradit
ze svého rozpočtu vývoz
popelnic, nádoby samotné jsou
majetkem společnosti FCC
BEC,” uvedl starosta města
Tomáš Ryšánek.
V první vlně se rozdalo více než
pět stovek žlutých popelnic,
z toho více jak čtyři sta kusů
v místních částech. Město proto
objednalo dalších 150 kusů,
celkem bylo tedy připraveno
700 popelnic.
„Zájem o nádoby na plast nás
mile překvapil, byl obrovský.
Museli jsme reagovat v týdnu,
kdy probíhala distribuce
a navýšit počet popelnic na
výsledných 700 kusů. Za zájem
občanům velmi děkujeme,”
dodal starosta města Tomáš
Ryšánek.
Popelnice budou s objemem
120 litrů a kromě plastového
odpadu se do nich mohou
vyhazovat i vrstvené obaly od
nápojů (tetrapak).
Pavel Hoznédl
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Štětí uctilo hrdiny války

Představitelé města Štětí a občané si v pátek 8. 5. 2020
v rámci Vzpomínkové akce k výročí osvobození
Československa připomněli konec Druhé světové války. Vedení
města a občané položili kytice u památníku Polské armády u ZŠ
ve Školní ulici, u památníku u radnice a na hřbitově ke hrobu
meziválečného štětského starosty Augustina Lukeše a ke
hrobu sovětských vojáků. Foto: Pavel Hoznédl.

UVNITŘ ČÍSLA

Poslední měsíc s rekonstrukcí
mostu ve Štětí. Více na str. 2

Koupaliště se pro návštěvníky
otevře 1. června. Více na str. 3

Rozhovor s dirigentem Jiřím
Lhotským.
Více na str. 8

Sportovní kluby se vrací
k fungování.
Více na str. 9
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Most by se měl otevřít na začátku července
Práce na rekonstrukci
m o s t u f i n i š u j í .
Nejsledovanější „položkou”
byl během května kruhový
objezd u sjezdu z mostu do
Štětí. Jeho budování
skončilo na konci měsíce.
Otevření mostu by tak mělo
proběhnout dle plánu, na
začátku července.
Na mostě samotném jsou
hotové veškeré konstrukční
práce, ukončeny jsou i sanace.
V květnu chybělo pouze osadit
zábradlí v části od bývalého
autobusového nádraží k nové
sjezdové rampě. „Zábradlí
osadíme také nejpozději do
konce května,” uvedl při
kontrolním dnu Radek Lhotka ze
společnosti STRABAG, která
rekonstrukci provádí.
V květnu probíhalo stržení
starého asfaltového povrchu
a pokládka nového v obou
jízdních pruzích. Doprava
v úseku byla řízena kyvadlově
semafory.
„Kruhový objezd bude hotový
do konce května. Poté začneme
osazovat dopravní značení,” řekl
k dění na stavbě Radek Lhotka.
Společně s pokladem asfaltu na
křižovatce firma počítá

Na konci května se pracovalo na budování kruhové křižovatky v ulici Cihelná. Foto: Pavel Hoznédl.

i s opravou „díry” na silnici č.
261, která vznikla při demolici
části mostu. Vnitřek kruhové
křižovatky bude osazen trávou,
stromky, okrasnými keři a
květinami.

Během června chce firma
s pracemi finišovat. V červnu by
měly být dokončeny všechny
práce včetně úklidu staveniště,
kolaudačního řízení včetně
m o s t n í p r o h l í d k y. P o

zkolaudování má být nejpozději
do konce června otevřen. Takto
je i podepsaná smlouva o dílo s
firmou STRABAG,” uvedl
místostarosta Štětí Miroslav
Andrt. (hoz)

Palackého a Pivovarská Nové chodníky v Radouni
března byla
jsou opět plně průjezdné d oNak o nkonci
čena 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.

Od čtvrtka 7. 5. 2020 jsou opět ulice Palackého, Pivovarská
a Lukešova plně průjezdné a průchodné. Rekonstrukce ulic
započala v červnu loňského roku. Došlo při ní k obnově
a opravám tepelného zařízení pro distribuci tepla a teplé
vody. Nově se vybudovaly i sloupy veřejného osvětlení a
opravou prošly chodníky a vozovky v ulicích. V ulici Lukešova
došlo k vybudování nového parkoviště. 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
Integrovaného regionálního

Směr na Čakovice. Foto: archiv.

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.
Název projektu: Chodník v obci
Radouň Číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/000
7478
Kateřina Junková
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Koupaliště otevřeno za přísných podmínek
Městské koupaliště ve Štětí
se pro návštěvníky otevře
první červnový den.
Kapacita bude první týdny
omezena, od července bude
koupaliště fungovat dle
stávajících pravidel
a nařízení vlády České
republiky. Na co se musí
návštěvníci připravit?
Od 1. 6. do 8. 6. je kapacita
koupaliště omezena na 300
návštěvníků, od 8. 6. do 22. 6.
pak na 500 návštěvníků a od 23.
6. bude moci koupaliště
navštívit až 1000 lidí.
„Fungování koupaliště by to
nemělo nijak omezit. Návštěvy
v červnu se v těchto denních
relacích běžně pohybují,” uvedl
Jiří Novák, vedoucí Štětských
komunálních služeb, pod které
koupaliště spadá.
„V nejteplejších dnech sezóny
v minulých letech se pak
návštěvy pohybovaly zhruba
kolem tisíce návštěvníků,” přidal
Jiří Novák.
Zvýšené budou během letošní
sezóny hygienické nároky. Lidé
budou muset při pohybu
v areálu koupaliště nosit roušky.
„Nemusí je mít při pobytu na
dece, v bazénech nebo při cestě
do bazénu a z něj,” vysvětlil
správce koupaliště Jindřich
Špaček. Vstup na atrakce bude
probíhat po jednotlivcích,

Vstup na atrakce po jednotlivcích, mimo deku a bazén pohyb pouze v roušce. Foto: P. Hoznédl.

rozestupy budou povinně
dvoumetrové a budou
kontrolovány.
Prostory koupaliště se budou
během dne průběžně
dezinfikovat, připravena bude
i dezinfekce při vstupu do
areálu. „Na dodržování
hygienických pravidel bude
dohlížet personál koupaliště.
Žádáme tímto návštěvníky, aby
všechna pravidla Návštěvního

řádu a pravidla vyplývající
z nařízení respektovali
a dodržovali,” uvedl vedoucí ŠKS
Jiří Novák.
Vstupné bude v letošním roce
ve stejné výši, jako v roce
minulém. Tedy celodenní vstup
pro dospělé 80 korun, pro děti a
důchodce 40 korun. Po 16.
hodině bude vstupné u obou
kategorií poloviční.
Na bezpečnost návštěvníků

bude kromě vyškolených
plavčíků dohlížet i kamerový
systém, který byl na konci
loňského léta doplněn
a zmodernizován. Městská
policie tak může monitorovat
prostor koupaliště nejen během
dne, ale i ve večerních a nočních
hodinách.
Pavel Hoznédl
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Fotbalové hřiště projde další rekonstrukcí
Travnaté hřiště na
štětském fotbalovém
stadionu se dočká
rekonstrukce. Kromě
nového povrchu bude
zrealizováno i nové
zavlažování vespod hřiště.
Jedná se o další etapu
rekonstrukce Městského
stadionu ve Štětí. Již dříve se na
místě starého házenkářského
hřiště vybudovalo nové
fotbalové s umělou trávou a v
tenisovém areálu dva zcela
nové tenisové kurty.
„Na rekonstrukci travnaté
plochy jsme získali dotaci od
ministerstva školství ve výši šest
milionů korun. Mělo by dojít
k vybudování závlahy v zemi na
horním hřišti a drenáže,”
vysvětlil modernizaci areálu
stadionu předseda fotbalového

Horní fotbalové hřiště projde rekonstrukcí. Foto: P. Hoznédl.

k l u b u V l a d i m í r F r e y.
Rekonstrukce by měla začít
v červnu, hotovo by mělo být
v listopadu nebo prosinci tohoto
roku.
„Jedná se o modernizaci areálu
stadionu. Dalšími kroky bude
rekonstrukce atletického oválu
kolem fotbalového hřiště nebo
o p r a v a s t a r é t r i b u n y,”
vyjmenoval další kroky
předseda fotbalového klubu
Frey.
Fotbalové týmy tak během
podzimu budou využívat
k trénování i mistrovským
zápasům pouze spodní hřiště.
„Rádi bychom poté
zrekonstruovali i toto spodní
hřiště, které bylo vybudováno
i se systémem závlahy před více
než dvaceti lety a opravu si již
zaslouží,” přidal předseda
fotbalové klubu. (hoz)
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Do lavic v září usedne víc jak stovka prvňáků
Vzhledem k mimořádným
opatřením vlády spojeným
s koronavirem proběhly
v letošním roce zápisy do
prvních tříd základních škol
bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve
škole. Všechny tři základní
štětské školy zvolily
elektronickou podobu
zápisů. Celkem se v září
očekává v lavicích 108
nových školáků.

Základní škola T. G.
Masaryka
„Od nového školního ročníku
otevřeme jednu třídu prvňáků,”
uvedla po elektronickém zápisu
ředitelka školy Gabriela
Hrušková. Do nejstarší štětské

základní školy by mělo
nastoupit dvanáct nových žáků.

Základní škola Školní
Do elektronického zápisu na
„druhé” základní škole ve Štětí
se přihlásilo celkem 61 rodičů
s dětmi. „Vybráno nakonec bylo
48 dětí, které by měly nastoupit
od září do prvního ročníku,” řekl
ředitel školy Alexandr Petrišče.
Škola bude mít dvě třídy
prvňáků.

Základní škola Ostrovní

Dvě třídy prvního ročníku bude
pro školní rok 2020 – 2021
otevírat i Základní škola
v Ostrovní ulici. Do
elektronického zápisu se
přihlásilo 48 dětí, které se
budou hlásit v září do lavic.
„Zároveň budeme mít plnou
i přípravnou třídu, do které je
zapsáno 15 dětí,” uvedl ředitel
školy Jiří Šlégl.

Mateřské školy
Elektronického předzápisu do
štětských mateřských škol se
přihlásilo 74 dětí, z toho 35
mladších tří let. V květnu
proběhl i řádný zápis. „Kapacita
školek není zaplněna. Nicméně
počítáme, že do začátku
školního roku se další rodiče
s dětmi ještě přihlásí,” uvedla

ředitelka mateřských škol Alena
Kořínková.

Základní umělecká škola
Zápis do oborů štětské Základní
umělecké školy proběhne od
16. 6. do 18. 6. 2020 přímo
v budově školy. Konkrétně:
Sólový zpěv 16. 6. od 13:00 do
17:00, Literárně dramatický
obor 17. 6. od 13:00 do 17:00.
Hudební a výtvarný obor pak
mají zápis od 16. do 18. 6. od
13:00 do 17:00.
Rezervační formuláře
a přihlášky jsou k dispozici na
webu školy www.zus-steti.cz.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Výstava ZUŠ za plotem Projekt: Hrdá škola
Základní škola Ostrovní se
v tomto roce zapojila do
projektu „Hrdá škola”.
Projekt je zaměřený na
zpestření každodenního
života ve škole, kdy se
během předem určených
dnů či týdnů plní určité
výzvy.

Žáci a pedagogové štětské Základní umělecké školy nelenili
ani v době koronavirové krize. Jako výstavní síň pro díla
dětí posloužila zahrada školy, nebo třeba i plot před
budovou, na který děti věšely například vytvořené
křížovky, deskové hry, které byly volně k využití pro
kolemjdoucí. Foto: ZUŠ Štětí.

Například tak měli žáci ve škole
den společenského chování,
kdy se i učitelé oblékli „do gala”,
děvčata si zkoušela chovat se
jako dámy a chlapci jako
džentlmeni.
Jinou výzvou byl pestrobarevný
týden, kdy každý den chodili
v jinak barevném oblečení. Do
projektu je zapojeno více škol
z ČR, každý den či týden je
fotograficky dokumentován
a fotografie jsou zasílány ke
slosování, které proběhne na
konci školního roku a ve kterém
školy můžou vyhrát skvělé ceny
(např. pingpongový stůl).
I přes neobvyklou situaci, která
nastala kvůli koronaviru, se
někteří žáci zúčastnili další
výzvy – Eko týdne.
Žáci měli na výběr z několika
možností – například sázení

Děti ze ZŠ Ostrovní plnily výzvy.

květin, omezení konzumace
masa, snížení spotřeby
plastových lahví, šetření vodou
v rámci osobní hygieny. Někteří
žáci tak pomohli maminkám
zasadit či přesadit květiny, další
omezili konzumaci „masitého”
obědu na dva obědy týdně nebo
se vydali uklidit okolí svého
bydliště. (lp)
DALŠÍ INFO W W W
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DDM znovu nastartoval činnost Soutěž
Skončil nouzový stav státu
a věci se pomalinku vrací do
normálních kolejí. Co se
vlastně během něho dělo ve
štětském Domu dětí
a mládeže, vysvětlila
ředitelka Drahomíra
Pištorová.
Jak to v DDM probíhalo,
když jste nemohli pracovat
s dětmi?
Snažili jsme se zprostředkovat
vzdělávání on-line formou videí,
zapojili jsme se do projektu
„mitkamjit.cz”. Jedná se o portál
sdílení aktivit, nápadů, návodů
středisek volného času a také
jsme založili vlastní YouTube
kanál pro Mateřské centrum
Žabka i Dům dětí a mládeže.
Našili jsme přibližně 1000 ks
roušek, které jsme následně
předali sociálnímu odboru
města Štětí pro seniory v našich
Domovech důchodců, do
nemocnice v Litoměřicích,
Roudnici nad Labem, na
Bulovce, Onkologii Vinohrady,
zřídili jsme na plotě
rouškobranku, kde si každý
zdarma mohl vzít roušku,
rozdávali jsme roušky seniorům
přímo u nás ve městě před
obchody, poštou a další. Jinak
jsme samozřejmě uklízeli
a dezinfikovali všechny
prostory, učebny, hračky,
pomůcky DDM. Připravovali
jsme domeček pro
znovuotevření a těšili se tak
nejen na naše děti, žáky
a rodiče, ale i na náš kolektiv
a naše lektory.
Od 11. 5. opět fungujete. Co
musíte dodržovat za
pravidla?
Od pondělí 11. 5. byla
umožněna osobní účast žáků ve
střediscích volného času.
Obnovili jsme činnost
zájmových kroužků za předem
stanovených přísných
bezpečnostních opatření,
zajištění provozní čistoty
a vysokého stupně osobní
hygieny. Děti musí před první
návštěvou kroužku odevzdat
čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního
onemocnění. Do prostoru DDM,
učeben, tělocvičny, zahrady je
umožněn vstup pouze
účastníkům zájmových
kroužků, nikoli rodičům
a jinému doprovodu. Děti si tak
přebírají pedagogičtí pracovníci
před objektem DDM, tělocvičny

apod. Hned při vstupu je dětem
změřena teplota, musí si umýt
a vydezinfikovat ruce a
přesunou se ihned do učebny.
Ve společných prostorách
musejí děti i vyučující nosit
roušku, není možné se zde
zdržovat. A v neposlední řadě se
snažíme realizovat kroužky
venku. Třeba na školní zahradě.
Jak se tedy rodiče postavili
k této výzvě a které kroužky
jste otevřeli?
Po kontaktování všech rodičů
dětí z kroužků se znovuotevřely
hlavně sportovní kroužky jako
t e n i s , f o t b a l , p a r k o u r,
minidance, mažoretky, tuláci.
Dále kroužky přímo v budově
DDM, a to například angličtina,
keramika, yotuberky. Tabulka
otevřených kroužků je
zveřejněna na stránkách DDM
a Facebooku. K dnešnímu datu
je obnoveno 51 % kroužků při
obsazenosti 60 %, a to za
velice přísných hygienických
nařízení.
Součástí Domu dětí
a mládeže je i mateřské
centrum Žabka, kam chodí
ty nejmenší děti s rodiči.
Nicméně se zmiňujete, že
rodiče do budovy nesmí, jak
je to tedy s centrem?
Mateřské centrum pro rodiče
a děti je v této době uzavřené
z důvodu, že nedokážeme splnit
přísné podmínky, a to zejména
tím, že nesmí do budovy
vstoupit nikdo, mimo dítěte
přihlášeného do kroužku.
Pedagogové MC Žabka
pokračují v natáčení „Domácích
videjek od žabičky”, která jsou
zveřejňována na YouTube nebo
našem Facebooku, jak již bylo
zmíněno. A pokud to
epidemiologická situace dovolí,
budeme se na děti a rodiče těšit
opět v září.

Jedno z videí je i o vaření
a Vaše zaměstnankyně tam
zmiňuje novou aktivitu na
další školní rok pro
předškolní děti, můžete
nám o tom prozradit něco
víc?
Ano, to je pravda. Od září
připravujeme novou aktivitu pro
nejmenší děti od 2, 5 do 4 let
a jejich rodiče s názvem
„Mňamky”.
Jde o přípravu
jednoduchých pokrmů, rozvoj
jemné motoriky a fantazie.
No a nakonec nesmíme ani
opomenout letní tábory.
Jak to vlastně v tomto roce
bude s nimi? Uskuteční se
vůbec a za jakých
podmínek?
To, co nyní prožíváme, je pro
nás nová situace, s ničím
t a ko v ý m j s m e s e n i k d y
nesetkali, ale každá změna
přináší nové možnosti a výzvy.
Jsme schopni se na tuto situaci
adaptovat, a proto letní
p o b y t o v é t á b o r y
a příměstské zorganizujeme.
I když pořádání táborů vnímám
z naší strany jako „hrdinský čin”,
uskutečníme je, neboť rodiče
o ně mají veliký zájem a účast
na táborech nám potvrzují.
Pokud se situace nezmění, tak
za podmínek, které byly
stanoveny MZČR tábory
proběhnou ve vyhlášených
termínech. Přizpůsobíme
program táborů, zařadíme hry
v přírodě, vypustíme výlety do
měst, na koupaliště a podobné.
Přípravy táborů jsou v plném
proudu a my všichni se na ně
těšíme, i když budou za této
situace pro nás velice náročné.
Budeme se snažit, aby si
všechny děti tábory náležitě
užily se spoustou legrace a bez
pocitu omezení.
Lucie Folbergerová

s Nadějí
Nezisková organizace
Naděje si připravila pro
štětské občany soutěž
s názvem Tajemství výloh.
Výtěžek této soutěže
podpoří klienty sociálních
služeb NADĚJE v oblasti
Litoměřicka.
O co konkrétně půjde?
Zapojené štětské obchody
a další místní organizace budou
v termínu soutěže, tedy od 12.
6. do 14. 8. označeny velkými
písmeny, které je možno vidět z
veřejného prostoru (např.
vchodové dveře, výloha apod.).
Ve výloze partnerů soutěže
bude vystaven jeden předmět
netypický pro daný obchod či
organizaci. Soutěžící (starší 18
let nebo se souhlasem
zákonného zástupce) má za
úkol najít tento předmět
umístěný ve výloze a zapsat ho
do příslušného okénka na
zakoupeném tiketu. Soutěžní
tikety za cenu padesáti korun
lze zakoupit a zároveň je
vyplněné odevzdat
v Informačním centru ve Štětí
nebo v Bytovém textilu Evy
Vinklerové v ulici Školní.
Soutěžní tiket obsahuje
nápovědu, a sice seznam
hledaných předmětů, kterých
ale je více než ve skutečnosti ve
výlohách. Ve čtvrtek 27. 8. se od
15 hodin uskuteční „Slavnostní
setkání na Tržnici ve Štětí”, kde
bude probíhat za účasti
návštěvníků slosování o ceny,
které věnovali zapojení partneři
soutěže a Zdravé město Štětí.
Ceny budou výhercům na akci
osobně předány. V případě, že
se výherce nebude moci na
Slavnostní setkání dostavit,
cenu obdrží po následné
domluvě s koordinátorem
soutěže.

ZAPOJENÉ OBCHODY:
KVĚTINKA SUZY
PEKAŘSTVÍ, VINOTÉKA
M CAFÉ
KADEŘNICTVÍ
SALÓN ELEGANCE
BYTOVÝ TEXTIL
CUKRÁRNA MONIKA
PEKAŘSTVÍ MONIKA
COLORWAY
ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY
VINOTÉKA (HANA ŠŤASTNÁ)
PAPÍRNICTVÍ A KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY
ŠTĚTSKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ
LUNA ZLATNICTVÍ A STŘÍBRNICVÍ

6 ZDRAVÉ MĚSTO/KULTURA

Soutěžte se svou květinovou výzdobou
odevzdáním vyplněné přihlášky
v Informačním centrum, Odbor
správy, MěÚ Štětí (obálku
označte heslem „Rozkvetlé
město Štětí”).

Zdravé město Štětí i v době
koronavirové krize připravilo
několik zajímavých soutěží.
Férová snídaně už zná svého
vítěze, od června se
rozeběhne druhý díl hledání
nejkrásnější výzdoby oken,
balkónů, předzahrádek
a dalšího v rámci akce
Rozkvetlé město.
Rozkvetlé město
Zdravé město vyhlásilo na termín
od června do září druhý ročník
soutěže Rozkvetlé město Štětí.
„Předmětem soutěže je
květinová výzdoba oken,
balkónů, předzahrádek či okolí
domů, která potěší kolemjdoucí
o b č a ny a v y tvo ř í d o j e m
kvetoucího města,” vysvětlila
koordinátorka Jana Lebdušková.
Kritéria hodnocení jsou
kompoziční uspořádání,
harmonie barev, druhová
rozmanitost a další. Ceny pro
každou z kategorií: Poukazy do
zahradnictví v hodnotě 1 000 Kč,
700 Kč a 400 Kč.
Přihlásit se do soutěže mohou
občané Štětí a místních částí.
A mohou přihlásit jakékoliv okno
bytového nebo rodinného domu,

Výherci si převzali balíček s fair traid produkty. Foto: P. Hoznédl.

balkón, předzahrádku nebo okolí
domu, které jsou viditelné
z veřejně přístupné komunikace
nebo jiného veřejného
prostranství.

Do soutěže je možné přihlásit se
následujícími způsoby:
elektronicky na adresu
zdravemesto@steti.cz, nebo
jana.lebduskova@steti.cz. Nebo

Férová snídaně
Letošní ročník Férová snídaně
měl kvůli koronavirové pandémii
zcela novou podobu. Nejednalo
se o klasický komunitní piknik,
ale férově se snídalo doma.
Soutěžilo se snídaní z lokálních
a fair trade potravin.
Vítězem se stal Petr Valenta ze
Štětí se svým receptem na
delikátní palačinky s domácí
marmeládou. „Z našich palačinek
se nakonec nasnídalo pět lidí.
Použili jsme domácí ostružinovou
a malinovou marmeládu,”
pochlubil se vítěz.
„Chtěli jsme, aby recept
obsahoval alespoň jednu lokální
surovinu, což vítěz splnil,” uvedla
koordinátorka Zdravého města
Štětí Jana Lebdušková. Autor
popsal výrobu v receptu a doplnil
ho fotoseriálem z výroby. A po
vyhlášení se mohl těšit na balíčky
s fair trade produkty. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Ulicemi města Štětí: Oslavy
Nedílnou součástí života ve
městě jsou oslavy svátků.
V minulosti převažovaly poutě,
lidové tradice a církevní
slavnosti. Z nich patrně poslední
bylo navrácení zvonu Salvátor
ze štětského kostela v roce
1947. Zvon byl za války zabrán
a měl být zničen, po jejím
skončení se ho však podařilo
najít v Hamburku a byl za hojné
účasti obyvatel slavnostně
přivítán. V té době začaly na
významu nabývat oslavy
politické. V prvních poválečných
letech se ještě konaly akce
připomínající demokratické
tradice 1. republiky. Slavilo se
výročí vzniku Československa
28. října, narozeniny prezidenta
T. G. Masaryka, svátek práce 1.
května si v roce 1946 připomněli
mohutnými průvody komunisté
i národní socialisté, konaly se
vzpomínky na Jana Husa 5.
července a několik dní trvaly
oslavy prvního výročí povstání a
vítězství nad nacismem, kdy se
kromě tryzny za zemřelé konalo
i kázání kněze z Roudnice,
cvičení sokolů či pěvecké
představení. K roku 1947 je ve
štětské kronice zmiňována
oslava 28. října se značnou
účastí občanů a školní mládeže
z města i okolních obcí, a to

včetně večerního představení
místního ochotnického spolku.
Od převzetí moci komunisty
v únoru 1948 se složení
celonárodních oslav proměnilo.
Mohutnými manifestacemi se
připomínal 1. květen, nadále 9.
květen jako výročí konce války a
osvobození Rudou armádou,
slavila se i Velká říjnová
socialistická revoluce (VŘSR)
z roku 1917 v Rusku (poprvé ve
Štětí již v roce 1945) a přibyly i
oslavy narozenin V. I. Lenina a J.
V. Stalina. Udělejme časový
skok, abychom si učinili
představu, co se ve Štětí slavilo
v době normalizace. V lednu
1978 při výročí narození Lenina
se v kině konala přehlídka
sovětských filmů pro mládež.
Třicet let od Vítězného února
(komunistického puče) si 3
tisíce obyvatel připomněly na
Mírovém náměstí. Na
Mezinárodní den žen (8.3.)
dostalo 20 vybraných občanek
na Městském národním výboru
(jak se tehdy nazývala radnice)
květiny a skleničky se znakem
města. Děti se zúčastnily 29.4.
lampiónového průvodu,
zapálení vatry u Labe
a ohňostroje. Prvního května
přes 5 tisíc lidí prošlo městem a
vítalo 26 alegorických vozů.

Navrácení zvonu v roce 1947. Foto: archiv KIZ.

K pietnímu aktu 5.5. se přidali
zástupci polského
velvyslanectví a sovětské

armády. V novém kině se 6.11.
konala oslava VŘSR.
M. Plaček

Výlety za historií: Klácelka
Ve 40. letech 19. století hostil
Antonín Veith na zámku
v Liběchově řadu významných
osobností. Z umělců to byl Josef
Navrátil, který vyzdobil strop
přízemního sálu malbami na
motivy eposu Vlasta básníka K.
E. Eberta. Pobývali tu i malíři A.
Lhota a Q. Mánes. A také sochař
V. Levý, který sem přišel jako
kuchtík a Veith mu poskytl
odborné vzdělání. Hosty byli i
filozof B. Bolzano nebo L.
Schwanthaler, kvůli Veithovu
projektu Slavína sem zajížděli
z Prahy F. Palacký, F. L. Rieger,
F.A. Brauner aj. Jedním z hostů
byl i filozof a augustiniánský
mnich z Brna František Matouš
Klácel. Ten ve svých dílech
vycházel z osvícenství a dospěl
k teorii tzv. vesměrnosti,
spočívající v rovnosti a bratrství
lidí všech vrstev. Z hlediska víry
došel až k panteismu. Toto vše,
a také jeho příklon k myšlence
slovanské vzájemnosti, bylo pro
církev nepřijatelné
a z Liběchova se musel vrátit do

kláštera. Odtud vydává soubor
listů, které věnoval Boženě
Němcové, s názvem „Listy
přítele k přítelkyni o původu
socialismu a komunismu“. Roku
1869 opustil konvent a odjel do
USA, kde zemřel. O jeho pobytu
v Liběchově se ve svých
pamětech zmiňuje Veithův
sekretář F. E. Velc. Uvádím
ukázku: „Po obědě vyšlo nebo
vyjelo se na procházku … Klácel
si obyčejně ve společnosti
Lindera a Václava Levého,
později našeho znamenitého
sochaře, připravoval v lese
„Kuliškov”, budoucí letní sídlo.
Zde kopal, ryl, sázel,
přesazoval, skály hloubal, při
čemž mu ovšem několik dělníků
pomáhalo, co zatím Levý
divných stvůr a postav ve skálu
tesával.” Dnes se umělá
jeskyňka se skalními reliéfy,
které vytvořil V. Levý, nazývá
Klácelkou. Ze stěn vystupují
napůl lidské, napůl zvířecí
postavy Klácelova satirického
spisu „Ferina Lišák z Kuliferdy

Klácelka poblíž Liběchova. Foto: archiv KIZ.

a na Klukově”. Odtud původní
název „Kulíškov“. Každá postava
představuje nějakou lidskou
vlastnost. Zajíc zbabělost, žirafa
pýchu, krocan nadutost, osel
tupost, netopýr tmářství atp.
Všem vévodí vychytralý Ferina
Lišák. Jsou zde i hubené
a prostě oblečené ptačí postavy.
Vně jeskyně se nachází soubor
tzv. Blaníka, kde jsou zobrazeni

Jan Žižka, Prokop Holý, vůdce
blanických rytířů Zdeněk
Zásmucký a také trpaslíci kující
zbroj. Ač mnohé detaily tohoto
krásného místa smazal čas,
přesto je po 175 letech stále co
obdivovat a na co se dívat.
M. Plaček
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Dirigent Jiří Lhotský: Štětí je mé štěstí

S Národním festivalem
dechových orchestrů ve
Štětí i se štětským
dechovým orchestrem bylo
jméno dirigenta
a hudebníka Jiřího
Lhotského spojeno více než
tři desítky let. Letošní ročník
FEDO a FERODO se kvůli
pandemii koronaviru
přesunul na červen 2021,
což osobnost štětské kultury
nikterak nepřekvapilo. „Co
jsem hovořil s lidmi z branže,
bavili jsme se, že jedním
z řešení je posunout festival
na další rok,” říká
v rozhovoru pro štětský
Zpravodaj.
Setkal jste se vy osobně
s tím, že by se musel některý
z festivalů posouvat, či
dokonce rušit?
Nesetkal. Nikdy jsem vlastně ani
nemusel přerušit na tak dlouhou
dobu zkoušení orchestru.
Pojďme k FEDO. Jak
vzpomínáte na život
s festivalem?
Moji příznivci i škarohlídi vždy
říkali: Štětí je tvé štěstí. Byl jsem
u dechového orchestru i festivalu
třicet tři let. To jsou dvě
generace.
Kterou část festivalu jste
měl nejraději?
Nejraději nevím, spíš řeknu, že
nejtěžší byla sobota. Oficiální
průvod městem se závěrečným
koncertem, přijetí na radnici
vedením města, koncert českých
kapel na Husově náměstí a večer
finále mezi věžovými domy se
soutěží mažoretek.
Mažoretky jsou také jedním
ze symbolů festivalu?
Založil je Jaroslav Bílý. Dokonce
jsem někde četl, že poté
vystupoval s orchestrem
a mažoretkami v Praze, kde je
viděl tehdejší předseda vlády
Lubomír Štrougal. Ocenil je
a dal tomu zelenou. I když to byl
vlastně výplod buržoazního světa.
Měl jste rád i nedělní
finálové monsterkoncerty
se stovkami muzikantů?
Pamatuji se, že první hráli
takzvané orchestry mladých.
Po t é v y s t o u p i l y v š e c h ny

soubory, včetně zahraničních,
a hrály se pochody. A to byla
hrůza (smích). Jednak taková
hudební kázeň, na kterou jsou
české kapely zvyklé, to pro
zahraniční muzikanty nebylo.
A také to neuměli. U českých
orchestrů šlo častokrát
o muzikanty, kteří prošli
tradičním povinným vojenským
výcvikem, a byli zvyklí na rázné
p o c h o d ov é m e l o d i e . A l e
Holanďané, Rakušané nebo
Dáni, ti zvyklí nebyli. A ještě
jedna zajímavost k nedělnímu
programu.U nedělních
dopoledních zkoušek za námi
chodil pan farář z blízkého
kostela, protože jsme mu rušili
bohoslužby.
Festival hostil řadu
zahraničních souborů.
Vzpomínáte na některý?
Pravda, pamatuji třeba

Československa a tehdejší šéf
kultury, pan Matějka, měl z toho
velké problémy.
I se štětským orchestrem
jste procestovali spoustu
zemí?
Ano, hráli jsme několikrát
v Dánsku, Holandsku, Německu,
Francii nebo Chorvatsku a
dalších zemích. Bylo to díky práci
tehdejší vedoucí kultury Jany
Šilhanové a jejího manžela
Huberta, kteří se o tyto zájezdy
starali. I pozdější kulturní vedení
dokázalo orchestr dostat do
zahraničí.
Bylo to jiné, než hrát doma
ve Štětí?
Určitě. Třeba kázeň muzikantů
je u zahraničních kapel jiná.
Bubeníci si klidně zapálí cigaretu,
nějaké zkoušení před společným
vystoupením? Kdepak. Ale přišlo
mi, že diváci v zahraničí jsou

Jiří Lhotský vedl štětský orchestr více jak třicet let. Foto: J. Kejdana.

v devadesátých letech, kdy se
festivalu zúčastnil soubor
z Japonska. Jejich kapelník mi
říkal, že jsem takový dirigent, že
bych potřeboval lepší orchestr
(smích). Já jsem mu marně
vysvětloval, že jsem armádní
kapelník. Jinak japonský
orchestr hrál velmi dobře. Byli to
velmi ukáznění hudebníci.
Bylo obtížné dostat
zahraniční orchestry do
Štětí?
Někdy ano. Hlavně za minulého
režimu. Jednou se povedlo
konferenciérovi při moderování
festivalu říct, že organizátoři měli
problém dostat kapelu do

vnímavější, víc naslouchali a
hudebníky dokázali více ocenit.
Chystal jste se vlastně na
letošní ročník FEDO?
Přiznám se, že od posledního
ročníku, kdy jsem dirigoval, jsem
na FEDO nebyl. Řekl bych, že jde
o takovou provozní slepotu. Byl
jsem s festivalem
s přestávkami třiatřicet let. Už
jsem toho měl tak říkajíc plné
zuby. To se někdy stává. Ale byl
jsem se minulý rok podívat na
zkoušce. Jel jsem shodou
okolností přes Štětí do Liběchova
a nedalo mi to.
Na koho vzpomínáte
z organizátorů festivalu?

Z těch porevolučních vedoucích
nebyl nikdy s nikým problém.
Vše, co se dohodlo, platilo.
Pochopitelně rád vzpomínám na
Jaroslava Bílého. Ten byl
u zrodu FEDO a byl dokonce
oceněn čestným občanstvím
města. Já přišel v sedmdesátých
letech jako outsider.
Tehdy fungoval štětský
orchestr pod papírnou, že?
Ano. Vzpomínám si, když jsme
hrávali před šestou hodinou
ranní 2. ledna ve vrátnici papírny
pro pracovníky na nový rok.
Nebo jsme jezdili na hudební
soustředění do Svoru u Nového
Boru, kde měla papírna své
středisko.
To musí být pro dirigenta
fantastické, mít muzikanty
pohromadě tolik dnů?
Tam jsme cvičili nové věci.
A také se kolikrát hrálo i do rána
(smích).
Dlouhé roky bydlíte
v Roudnici nad Labem,
nicméně jste se Štětím úzce
spjat. Štětí je brané jako
město muzikantů...
...to mě vždy fascinovalo, když
někdo s tímto názorem přišel.
Třeba na štětské umělecké škole
na dechy skoro nikdo nehrál.
Štětí je město muzikantů, ale
beatových muzikantů.
Máte spočítáno, kolik vám
za těch třiatřicet let prošlo
pod rukama hudebníků?
To se nedá spočítat. Generace se
vystřídaly. Všechny jsem je
musel znát. A musel na ně
někdy být i dost tvrdý.
U takového tělesa musí být
člověk nekompromisní.
MgA. Jiří Lhotský
Dirigent, hudební pedagog, hráč
na housle, trubku. Vystudoval
Vo j e n s ko u h u d e b n í š ko l u
a Hudební akademii múzických
umění v Praze. Řadu let vyučoval
na Vojenské hudební škole
(později konzervatoři) v Roudnici
n/L, působil také jako hlavní
inspektor vojenských hudeb
v Československu, byl zástupcem
ředitele ZUŠ v Litoměřicích
a ředitelem ZUŠ v Lovosicích. Od
roku 1980 do roku 2013 byl
s krátkými přestávkami
dirigentem Severočeské
Harmonie Štětí. Podílel se zároveň
i na organizaci Národních festivalů
dechové hudby ve Štětí. V roce
2011 obdržel Cenu města Štětí za
přínos kultuře.
Pavel Hoznédl

SPORT
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Sportovní kluby ve Štětí se opět rozjíždí
Sportovní kluby ve Štětí se
po nucené pauze v důsledku
koronavirové pandemie
opět pomalu rozjíždí. Na
řadě sportovišť je od
vládních rozvolňování
opatření zase živo, plně se
trénuje, fotbalisté dokonce
odehráli za zvýšených
hygienických podmínek
přípravná utkání.

byla pro letošní rok zrušena,
zcela novou akci.
„Na sobotu 13. 6. 2020 jsme
připravili pro děti soutěž
s názvem Dokola kolem,
koloběžkou či odrážedlem.
Jedná se o sportovní odpoledne
na labském nábřeží ve Štětí. Od
9 do 11 hodin bude u Yacht
Klubu probíhat řada soutěží.
Vezměte si s sebou kola,
koloběžky nebo odrážedla,”

nedotkla. Do tréninku se
pustíme v následujících
týdnech,” přidal šéf štětského
klubu.
Tenis
Tenisté kopírovali vládní
uvolňování do maxima.
„Pochopitelně jsme dbali na
přísná hygienická omezení
a pravidla. Ale chtěli jsme
ukázat, jak důležitý je pro nás

Fotbal
Týmy od mládeže až po dospělé
opět trénují. Dospělé celky
stihly v květnu odehrát
i přípravná utkání. A mužstvo
podlehlo Velkým Hamrům 0:4,
další zápasy má v plánu během
června. Od července se celky
opět pustí do plné letní přípravy.
„Museli jsme respektovat vládní
nařízení, která se týkala
především zázemí stadionu. Od
června by vše mělo být
v relativně normálním chodu.
Všechny celky by měly hrát
stejné soutěže, jaké hrály
v letošní nedohrané sezóně.
A celek divizi, B mužstvo III.
třídu okresu, dorostenci v
Krajském přeboru a u starších
žáků se rozhodne během letní
pauzy,” uvedl sekretář klubu
Milan Plíšek.
Florbal
Florbalisté odstartovali přípravu
na další ročník soutěží ve
venkovním prostředí. Využívali
především hřiště Základní školy
v Ostrovní ulici, chystat se
začali na letní kempy, které by
měly normálně proběhnout. Pro
další rok chystá klub řadu
novinek, tou nejvýznamnější je
založení ženského týmu.
„Hledáme i dobrovolníky na
pozici trenér nebo asistent
trenéra pro mládežnické týmy.
Jedná se o dobrovolnickou
činnost v oddíle. Nabídnout
můžeme zaškolení na
trenérskou licenci. Zájemci
nemusí nutně mít o florbalu
hlubší znalosti, postačí chuť do
práce s dětmi a zájem o aktivní
zapojení se na chodu daného
tým,” řekl šéf florbalového
klubu Petr Kratochvíl.
ASPV
Asociace sportu pro všechny se
zatím nedohodla se školami na
možnosti využití tělocvičen. Ale
ani to nezabránilo aktivitě. Na
polovinu června chystá místo
tradiční Finské stezky, která

i případné přípravné zápasy.
Jsme rádi, že můžeme dohrát
i ty mistrovské,” uzavřel Polák.
Volejbal
I volejbalistek se částečně
dotkla omezení spojená
s koronavirem. Přišly o turnaje
v Čížkovicích a Litoměřicích.
Nicméně po uvolnění opatření
se děvčata opět pustila do
trénování.
„Trénujeme zase zpět, stejně
jako před omezeními. Ještě
bychom chtěly odehrát jeden
z turnajů v Čížkovicích, ale
záleží na organizátorech, zda se
jim podaří zajistit podmínky.
Trénovat budeme do 15. 6.,
sezónu ukončíme tradičním
turnajem v beach volejbale
v R a č i c í c h ,” u v e d l a z a
volejbalový oddíl trenérka Jana
Rejtharová.
Yacht klub
Jachtaři už plně trénují několik
týdnů. Podle nařízení Vlády
České republiky museli
dodržovat přísná hygienická
pravidla. „Převlékali jsme se
mimo šatny. Na břehu jsme měli
roušky. Na lodi je pochopitelně
vždy je jen závodník,” vylíčil
fungování tréninků šéf klubu
Petr Müller.
Všichni v klubu věří, že v červnu
by se opět mohli vrátit
k závodění. „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.

Tenisté zřejmě svou sezónu normálně dohrají. Foto: P. Hoznédl.

pozvala sportuchtivé rodiče
s dětmi předsedkyně ASPV
Libuše Votočková.
Stolní tenis
Ani stolní tenisté nedohráli své
soutěže, i když končit museli jen
kousek před závěrem sezóny.
„Běžně končíme na konci
března. O moc kol jsme tedy
zkracovat nemuseli. Všechny
výsledky zůstaly tak, jak byly
odehrány poslední zápasy,”
prozradil předseda klubu Libor
Novák.
Aktuálně mají stolní tenisté
pauzu mezi koncem soutěže
a začátkem nové. Přípravu tak
teprve začnou řešit. „Omezení
se nás tedy nijak výrazně

sport,” řekl předseda klubu
Stanislav Polák.
Vyzdvihl spolupráci s městem,
Domem dětí a mládeže i firmou
Mondi, která dodala tenistům
dezinfekci. Od 25. 5. klub
fungoval hodně blízko svému
normálu. „Velké poděkování
patří lidem okolo klubu, kteří se
podíleli na znovunastartování.
Kurty byly fantasticky
připravené. Byla to pro nás
zkouška psychické odolnosti,”
pochválil své kolegy Stanislav
Polák.
Tenisté, jako ostatní kluby, své
soutěže přerušili. Nicméně
mistrovské soutěže by
v upravené podobě měli dohrát.
„Měli jsme domluvené

Klub vodních sportů
„Vodáci” najeli do tréninkových
procesů již před delší dobou.
Tělocvičny, které jsou spojené
především se Školními
družinami, zatím čekají na
opětovný rozjezd. „Momentálně
nemáme v přípravě žádné
závody. Aktuální bude až
zářijový Labský čtyřboj,” uvedl
předseda klubu Martin Janků.
V době omezení přišli závodníci
o své závody. „Některé se
zřejmě nahradí, některé jsou
bohužel definitivně zrušeny.
Svazy jednotlivých sportů se
opět probouzejí a vše se bude
postupně řešit,” dodal předseda
Janků.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

10 OSTATNÍ
VZPOMÍNKY
„Kdo v srdci žije, nezemřel.” Dne
27. 5. 2020 uplynulo 20
smutných let, co nás navždy
opustila naše maminka, babička
paní Marie Žoldáková. S láskou
a smutkem vzpomínají dcery a
syn s rodinami. Za tichou
vzpomínku děkujeme.

16.června tomu bude dvacet let
ode dne, kdy nás beze slůvka
rozloučení opustila naše
milovaná maminka a babička
paní Věra Vlasáková. Stále
vzpomíná dcera Věra s rodinou

Úřední hodiny Městského úřadu ve Štětí
Městský úřad:
Pondělí: 7:30 – 11:00 ; 12:00
– 17:00 hodin
Středa: 7:30 – 11:00 ; 12:00
– 17:00 hodin
Pátek: 7:30 – 11:00 hodin

PODEKOVÁNÍ

Czech Point, Podatelna:

Děkujeme Městskému úřadu ve Štětí za možnost využít krizové linky
v době Koronaviru. Vše, co jsme potřebovali, nám nakoupily a s
úsměvem obstaraly pracovnice úřadu - Věra Holinková, Jana Fialová
a Kristýna Kulhavá. Manželé Vaďurovi.

INZERCE
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809
Nabízím zahradu nad kalovým polem se zahradním domkem,
skleníkem a pergolou. Cena dohodou. Telefon: 723 767 092

I během června bude Městský
úřad ve Štětí otevřen pro
veřejnost během daných
úředních hodin. Vedení úřadu
doporučuje adresátům
veřejné správy přednostně
p ř e d o s o b n í n á v š t ě vo u
Městského úřadu písemnou,
elektronickou nebo
telefonickou komunikaci.
Dotazy pracovníci Městského
úřadu rádi zodpoví telefonicky
nebo emailovou cestou.
Děkujeme za pochopení.

Pondělí: 7:30 – 11:00; 12:00
– 17:00 hodin
Úterý: 7:30 – 11:00; 12:00 –
14:30 hodin
Středa: 7:30 – 11:00; 12:00
– 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:30 – 11:00; 12:00
– 14:30 hodin
Pátek: 7:30 – 11:00 hodin
DALŠÍ INFO W W W

Svoz drobného nebezpečného odpadu v obcích
Změna termínu svozu drobného nebezpečného odpadu
v místních částech. Pro obec Hněvice byl stanoven náhradní
termín svozu drobného nebezpečného odpadu na 4. 7. 2020, pro
ostatní místní části (Počeplice, Radouň, Chcebuz, Brocno, Veselí,
Stračí, Újezd, Čakovice) byl stanoven náhradní termín svozu
tohoto odpadu na 11. 7. 2020.
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

INFORMACE Z MONDI
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