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Vzpomínkový akt omezil nouzový stav

Vzhledem k aktuální situaci v celé České republice a vyhlášenému nouzovém stavu, proběhl tradiční Vzpomínkový akt ke
vzniku samostatného Československého státu na zahradě Základní školy T. G. Masaryka pouze v omezeném rozsahu a bez
přítomnosti veřejnosti. Kytici k sousoší dvou prvních prezidentů republiky T. G. Masaryka a E. Beneše položili starosta města
Štětí Tomáš Ryšánek a místostarostové Vladimír Frey a Miroslav Andrt. Starosta města přednesl u sousoší slavnostní projev,
který bude k vidění v pravidelném vysílání Kabelové televize Štětí. Foto: archiv KIZ Štětí.
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Krajské volby ve Štětí vyhrálo ANO
První říjnový víkend
proběhly volby do
Zastupitelstva Ústeckého
kraje. Jak se hlasovalo ve
Štětí? A bude mít město své
zastoupení v krajské vládě?
K volbám ve Štětí přišlo bezmála 30 procent občanů, tedy
zhruba dva tisíce voličů. Vybrat
si mohli z dvanácti stran a hnutí,
které v krajských volbách
kandidovaly. Vítězem se stalo
hnutí ANO 2011, které posbíralo
26,13% hlasu. Druhé skončilo
hnutí Lepší Sever (UFO,
ProMOST) se ziskem 15,56%
hlasu a třetí místo obsadila
Občanská demokratická strana
s 12,21% hlasů.
Celkově si 55 zastupitelských
křesel v Ústeckém kraji rozdělilo
osm stran a hnutí. Celkovým
vítězem voleb v kraji se stalo
hnutí ANO 2011 s počtem
25,88% hlasů (17 mandátů),
druhá skončila ODS s 12,37%
hlasů (8 mandátů), třetí
Starostové a nezávislí s 11,17%
hlasů (7 mandátů), čtvrtá
Pirátská strana s 10,09% hlasů
(6 mandátů), Svoboda a přímá
demokracie získala 8,94% (5
mandátů), Komunistická strana
Čech a Moravy dostala 6,26%

hlasů, Spojenci pro kraj 6,11%
hlasů a Lepší Sever
(UFO+ProMost) 5,97% hlasů
(všichni 4 mandáty).
Povolební koaliční jednání
nakonec určila krajské vedení v
tříčlenném uskupení – ANO
2011, ODS a Spojenci pro kraj.
Hejtmanem Ústeckého kraje by
měl v příštích čtyřech letech být
Jan Schiller (ANO 2011),
náměstky hejtmana by měli být
Jiří Kulhánek (ODS) a Marian
Čapek (ANO 2011).

Město Štětí mělo v předchozím
vedení kraje zastoupení v osobě
současného místostarosty
Miroslava Andrta, který se
z kandidátky Lepší Sever do
krajského zastupitelstva
nedostal. Zajímavostí pro Štětí
je post budoucího náměstka
Jiřího Kulhánka. Současný
starosta města Kadaň je
štětským rodákem.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Zprávy z radnice
Městský úřad ve Štětí na
základě usnesení vlády ČR omezil
úřední hodiny pro veřejnost na:
pondělí a středa od 12 do 17
hodin. V ostatních dnech je úřad
ve Štětí pro veřejnost uzavřen.
Pokud návštěva snese odkladu,
odložte její vyřízení na pozdější
dobu. Namísto osobní návštěvy,
volte písemnou, mailovou nebo
telefonickou komunikaci. Své
dokumenty předejte pracovišti
podatelny.
Rada města Štětí rozhodla
z důvodu zvýšení rizik plynoucích
z pandemie zrušit v roce 2020
poskytování poukázek firmy
PENNY Market ve výši 300 Kč
seniorům ze Štětí a jeho místních
částí u příležitosti vánočních
svátků. Rada města rozhodla
realizovat nákup a rozvoz
„balíčků” v hodnotě 300 Kč pro
občany města žijící v domovech
pro seniory a jiných pobytových
zařízeních sociální péče pouze za
příznivé epidemiologické situace.
Rozsvícení vánočního stromu
na Novém náměstí proběhne
tradičně 1. 12. 2020. Nebude se
však konat v rámci organizované
městské akce. Zároveň Rada
města Štětí rozhodla z důvodu
zvýšení rizik plynoucích
z pandemie zrušit tradiční
Silvestrovský ohňostroj, který
měl proběhnout 31. 12. 2020.

Rekonstrukce autobusové Oprava ulic Radouňská
zastávky v Hněvicích
a Družstevní probíhá
V pondělí 19. října 2020
byla zahájena stavební
rekonstrukce autobusové
zastávky a místa pro
obracení autobusů na
železniční zastávce
v Hněvicích.
V rámci oprav bude povrch
vyrovnán a vyasfaltován,
současná zastávka bude
přesunuta k zídce (pod lípu)
a dojde k prořezům zeleně
a úpravě dopravního značení.
Po tuto dobu je Ústecký kraj
nucen upravit jízdní řády
dotčených linek 625, 633, 634,
635 a 639, konkrétně pak:
Ukončena výluka na linkách 625
a 633, které jsou výchozí/cílové
v zastávce Štětí centrum. Linky
budou po dobu výluky
výchozí/cílové v zastávce
Štětí,Hněvice,Předmostí.
Linka 634 je aktuálně
výchozí/cílová v zastávce
Štětí,Hněvice,Předmostí;

Linka 635 obsluhuje zastávku
Štětí,Hněvice,rozc.žel.st.;
Provoz linky 639 byl dočasně
pozastaven.
Na linkách platí výlukové jízdní
řády, které jsou k dispozici
v Informačním centru ve Štětí
a kanceláři krajského
dopravního podniku. Zastávka
Štětí,Hněvice,žel.st. není po
dobu výluky obsluhována. Pro
přístup od/k vlakům je pro
cestující připravena vyznačená
trasa za nádražní budovou.
Plánované dokončení prací je
15. prosince 2020. (hoz)

Hněvice. Foto: P. Hoznédl.

V ulicích Radouňská a Družstevní stále probíhá plánovaná
rekonstrukce. Ta zahrnuje opravu chodníků v obou ulicích
a opravu plochy parkoviště před budovou společnosti
Synot. Parkoviště je momentálně z části využíváno jako
překladiště materiálu na probíhající stavbě a je omezen
počet parkovacích míst. Omezení pro chodce je aktuální
v ulici Radouňská, kde již došlo k pokladu nového povrchu
na jednom z chodníků. Nyní budou pokračovat práce dle
harmonogramu i v dalších částech. Rekonstrukce v ulicích
potrvá dle harmonogramu a smlouvy o dílo do konce tohoto
roku. Foto: P. Hoznédl.
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Pila ve Štětí je oficiálně v provozu
Projekt společnosti
LABEWOOD, zaměřený na
výstavbu nové moderní pily
ve Štětí splnil nezbytné
podmínky a obdržel
povolení k provozu.
V souvislosti s vývojem situace s
COVID-19 musela společnost
vzhledem k omezením
uloženými českou vládou
dočasně odložit slavnostní
zahájení, které bylo dříve
naplánováno na 25. března
2020. Pila tak byla uvedena do
provozu 7. října 2020 za účasti
předsedy vlády ČR Andreje
Babiše, vedení společnosti
a nechyběl ani nejvyšší
představitel města, starosta
Tomáš Ryšánek.
Stavební práce začaly oficiálně
v prosinci 2018. Do března 2020
ve spolupráci s partnery
a s dodavateli dokázala
společnost dokončit všechny
potřebné stavební objekty
a nainstalovat technologii
potřebnou pro zahájení
zkušebního provozu pily.
V různých obdobích výstavby
bylo v projektu zaměstnáno
zhruba 300 různých firem
z České republiky a několika
dalších evropských zemí
a zajišťovalo práci pro více než

Slavnostní pásku přestřihl i premiér A. Babiš. Foto: Pavel Hoznédl.

1 400 převážně českých
zaměstnanců. Kromě toho
projekt vytvořil mnoho
nepřímých pozitivních účinků
pro místní dodavatele
v oblastech jako je ubytování,
doprava, restaurace a nespočet
dalších odvětví.
Investiční náklady projektu ve
výši 115 mil. EUR (cca 3 mld.
Kč) byly použity k založení jedné
z nejmodernějších pil v regionu
s plánovanou roční řeznou
kapacitou 1 000 000 metrů
krychlových kulatiny. „To vytváří

obrovskou příležitost pro
zpracování domácí kulatiny
v České republice. LABEWOOD
si klade za cíl těžbu kulatiny
zejména ze zdrojů, které byly
dříve použity k exportu, bez
jakékoli přidané hodnoty,” uvedl
při slavnostním zahájení
p rovo z u M i l a n F i ľ o, š é f
společnosti Eco-Investment,
tedy jednoho z hlavních
investorů akce.
LABEWOOD v současné době
zaměstnává přímo 135 lidí.
V příštím čtvrtletí se zaměří na

zvyšování výroby a taktéž na
nárůst počtu interních
zaměstnanců na 160. Určité
změny nastaly i v samotném
regionu. „Změny jsou pozitivní
i negativní. Pozitivní v tom, že
firma nabízí občanům nová
pracovní místa. Negativní zase
v nárůstu kamionové dopravy,”
uvedl během slavnostní akce
starosta Štětí Tomáš Ryšánek.
Slib investorů byl, že provoz
bude co nejméně vadit okolí
v otázkách hluku, prašnosti
a podobně. Zatím si myslím, že
svůj slib dodržují. „Věříme, že se
firma Labe Wood bude podílet
na rozvoji regionu,” přidal
starosta Štětí. (hoz)
Pila LabeWood:
Investiční náklady:
3 miliardy korun
Rozloha areálu: 21 hektarů
Roční kapacita pořezu:
1 milion kubíků jehličnaté
kulatiny
Počet zaměstnanců:
135 (současný stav),
160 (plánovaný stav)
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Přístavba u ZŠ Školní Čištění ulic provázel
pokračuje podle plánu i nucený odtah vozidel
Přístavba u Základní školy
ve Školní ulici probíhá dle
schváleného harmonogramu. Hrubá stavba je
prakticky hotová.
Během září i října se pracovalo
jak na venkovních, tak na
vnitřních částech stavby. Firma
Arteso, která stavbu provádí,
osadila okna i dveře a začala se
zateplováním budovy. Uvnitř se
finišovalo s podlahou,
dodělávaly se vnitřní omítky.
Instalace v podlahách a stěnách
jsou hotové.
Hotová je i přeložka vodovodu
DN200. Vodovod kolidoval se
stavbou přístavby, proto se
překládal nově do chodníku za
obytnými domy v Obchodní ulici.
Cílem projektu u Základní školy
ve Školní ulici je vybudování
dvou jazykových učeben.
Základní škola Štětí se
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
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. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Během října došlo ve Štětí k strojnímu blokovému čištění
ulic. Novinkou byly zpřísněné restrikce pro majitele vozidel,
kteří nerespektovali dopravní značení a svá vozidla
ponechali v čištěných ulicích. „Vozidla ponechaná v úseku
platnosti zákazových dopravních značek byla z místa
vlastníkem pozemní komunikace odstraněna na náklady
jejich provozovatelů,” řekl pověřený strážník štětské
Městské policie Zdeněk Cuchý. Během pěti čistících bloků
tak došlo k 43 odtahům. Foto: P. Hoznédl.
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Zdravé město: Férový piknik i anketa
Zdravé město Štětí a Místní
agenda 21 během října
stihly uspořádat akci pro
veřejnost, vyhlásit vítěze
soutěže i rozjet anketu
k dopravní situaci ve Štětí.

Oldřiška Bajerová, Marie
Valentová a Ivana Roubíčková.
Férový piknik a Výstava na
stromech

Rozkvetlé město

Druhý ročník soutěže, kde bylo
cílem podpořit zájem veřejnosti
na zkrášlování města
a motivovat občany k tvorbě
a ochraně životního prostředí.
Předmětem soutěže byla
květinová výzdoba oken,
balkónů, předzahrádek či okolí
domů, která potěší kolemjdoucí
občany a vytvoří dojem
kvetoucího města.
Soutěž byla rozdělena do tří
kategorií – Rozkvetlé okno,
balkon v obytných nebo
rodinných domech a Květinová
výzdoba předzahrádek
obytných domů a rodinných
domů. Vítězkami se staly Jitka
Korbová, Romana Cihlářová,

Férový piknik zval v sobotu 3.
10. 2020 na Husovo náměstí.
Zájmové organizace, mezi
kterými byli Tuláci, Skauti,
Hasiči Štětí, Fire Rescue team ze
Štětí, si připravily pro příchozí
pochutiny z lokálních potravin.
Nechyběly soutěže a hry pro
nejmenší návštěvníky.
Od 3. 10. do 10. 10. 2020
probíhala na Husově náměstí
tradiční výstava na stromech.
Letošním tématem výstavy bylo
téma Budoucnost práce ve
světle nových technologií.
Virtuální univerzita třetího
věku
I vzdělávací semináře pro
seniory ovlivnila koronavirová
pandemie. I přes ni se nový
semestr s tématy Rituály
evropských královských rodů

a Historie a současnost české
myslivosti rozjel. Zápis pro
studenty proběhl 12. 10. 2020.
Přednášky se ale budou konat
distančně. Během semestru
absolvují studenti celkem 6
přednášek zakončených vždy
dílčím testem a nakonec testem
závěrečným. Do obou témat se
přihlásilo celkem čtyřicet
studentů.

Anketa – Doprava ve Štětí
Ve čtvrtek 22. 10. 2020 bylo
naplánováno setkání s občany
u Kulatého stolu na téma
Doprava ve Štětí. Vládní
opatření akci zrušila. Zdravé
město tak reagovalo s dalším
řešením. Diskusní akci nahradila
veřejná anketa (od 16. 10. do
31. 10. 2020).
Ta proběhla v několika formách
– elektronicky přes online
formulář, „papírově”, kdy mohli
občané vyplněnou anketu
odevzdat do schránky

Informačního centra. Odpovědi
budou zpracovány během
začátku listopadu a o výsledcích
bude Zdravé město informovat
v dalším vydání Zpravodaje
města Štětí a na dalších
informačních kanálech města.
Fórum Zdravého města

Tradiční listopadová akce, která
má za úkol hledat přímo
s občany problémy a zároveň
řešení ve městě a místních
částech, proběhne zřejmě kvůli
koronavirové pandemii
v pozměněné formě. „O
organizaci Fóra Zdravého města
budeme občany včas
informovat prostřednictvím
webu, sociálních sítí, mobilního
i běžného rozhlasu,” uvedla
koordinátorka Zdravého města
Jana Lebdušková. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Probíhá rekonstrukce
Budování kanalizace
výtahu v Lékařském domě uzavřelo Horovu stezku

Ve středu 21. 10. 2020 byla zahájena plánovaná
rekonstrukce (výměna) výtahu v Domě lékařských služeb
v Obchodní ulici. Tato rekonstrukce bude probíhat přibližně
do 15. 12. 2020. Po celou dobu této rekonstrukce bude výtah
v Domě lékařských služeb mimo provoz. O jeho zprovoznění
bude město opět informovat. Omlouváme se za způsobené
komplikace a děkujeme za pochopení. Foto: P. Hoznédl.

V úterý 27. 10. 2020 byl uzavřen přístupový chodník
k železniční stanici Štětí - tzv. Horova stezka v úseku od ulice
Zahradní až po křižovatku s ulicí U Cementárny. Důvodem je
výstavba kanalizačního řadu pro zástavbu v ulici U Cementárny.
Občané mohou využít k cestě ulici Radouňskou nebo ulici
Stračenskou a dále pak polní cestu k ulici u Cementárny.
Omlouváme se za komplikace. Foto: P. Hoznédl.
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Turisté využili v září „příznivé” doby
Uplynulý měsíc byl, co se
týče počasí, pro turisty
velmi příznivý. I proto se
konala řada výletů do
zajímavých míst.
Ve středu 16. září se vydalo 17
turistů vlakem do Libochovan.
Odtud již šli pěšky po
cyklostezce směrem na vyhlídku
ke Třem křížům. Pokochali se
krásným výhledem, posvačili
a pokračovali k obci Kamýk se
stejnojmennou zříceninou
hradu. Po odpočinku v místním
pohostinství se někteří vydali
ještě vzhůru na zříceninu hradu
a část šla již na nádraží do
Velkých Žernosek.
V sobotu 19. září se zúčastnilo
9 turistů TK Štětí akce, kterou
pořádal klub TJ Krupka na
počest 50. výročí klubu.
Z Krupky-Bohosudova se vyjelo
lanovkou na Komáří vížku
a potom sestupovalo na hrad
Kašperk, kde bylo připraveno
pro účastníky občerstvení.
Další akcí, s účastí turistů TK
Štětí, byl Den mobility ve Štětí,
kde bylo i mnoho dětí. 23. září
se uskutečnil výlet 15 turistů na

hrad Kokořín, který je nádherně
zasazen do okolní přírody
a připomíná pohádkové kulisy,
takže fotografy určitě
nezklamal. Z Kokořína se turisté
přesunuli k nedalekému
skalnímu útvaru Klemperka, což
je komplex několika prostor
vysekaných ve skále
a přístupných pouze po
rozpadajícím se žebříku.
Prostory využívají netopýři
k přezimování.
Ve středu 30. září jelo 12 turistů
do Dubičné a odtud se vydali do
obce Konojedy. Nad obcí se
nachází Národní přírodní
památka Dubí hora se
zajímavými skalními útvary
bývalého čedičového lomu, kde
se skála tzv. bochníkovitě
rozpadá. V obci se rovněž
nachází pěkně opravený zámek,
který byl původně klášterem.
Bohužel je veřejnosti
nepřístupný. Za pěkného počasí
a cestou stále vzhůru do
Mukařova se otevíraly pěkné
výhledy do kraje.
12. října se vydalo 19 turistů
z Horního Podluží na Jedlovou
horu. U Jiřetína pod Jedlovou se

Jedním z cílů turistů byl i nedaleký hrad Kokořín. Foto: TK Štětí.

podívali do štoly sv. Jana
Evangelisty, kde se těžily rudy
stříbra, olova a mědi nebo
zinku. Následoval Jiřetín pod
Jedlovou s množstvím dobře
udržovaných nebo
zrekonstruovaných
podstávkových domů a potom
již cesta vzhůru. Nad
městečkem se nachází Křížová
hora s křížovou cestou a kaplí
Povýšení sv. kříže. Potom již
čekal turisty jen výstup na
Jedlovou horu. Cestou se

otevíraly nádherné výhledy na
České středohoří, které byly
korunovány
kruhovým
výhledem z rozhledny na
Jedlové hoře.
S ohledem na současná nutná
opatření vlády proti šíření
koronaviru to byl zřejmě na
delší dobu poslední společný
výlet. Tak snad se dočkáme
a bude líp.
Zdeněk Karfus

ZUŠ pořádá netopýří
výstavu na svém plotu

Základní umělecká škola ve Štětí vyrazila v době koronaviru
„do boje” s originální výstavou na plotě. Pojmenovala ji
Velký slet netopýrů a témata odkazují na svátek zesnulých.
Výtvory budou k vidění na plotě ZUŠ od pátku 30. 10. do
pátku 6. 11. 2020. Tím však celá akce nekončí. „Zároveň
jsme rozjeli i hudební soutěž pro Nebojácné hudebníky.
A pokud se nám vše podaří propojit, mohla by z děl
vzniknout hudebně, dramaticko výtvarná složka, kterou
bychom pak rádi představili širší veřejnosti,” vysvětlil
ředitel školy Jan Hrovatitsch. Foto: ZUŠ Štětí
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Tomáš Šabatka: Mám ke štětské
Se svým týmem vybudoval
Tomáš Šabatka z papíren SEPAP
světovou firmu. Jako generální
ředitel s ní prošel od divokých
devadesátých až do prvních
roků nového tisíciletí, celkem
čtrnáct let. Na Štětí nezanevřel,
rád se do města vrací.
„S týmem, který jsem si dal
dohromady, se stále scházíme,”
říká v rozhovoru pro Zpravodaj
města Štětí.
Jak vůbec došlo k vašemu
pracovnímu propojení
s papírnou ve Štětí?
Měl jsem stipendium v automobilce
v Mladé Boleslavi, které jsem si
převedl do Štětí. Chtěl jsem být
v místě, kde budu napojený na svět.
Vždy mne zajímalo spojení s těmi
nejlepšími. Studoval jsem v Praze
ČVUT po šedesátém osmém roce
a jako všichni jsem byl natěšený, že
budu jezdit do světa, žít ve
svobodném světě. SEPAP se pro mne
stal tou nejsnažší možností, jak se se
světem alespoň trochu spojit,.
Už tehdy byly papírny světové?
Stavba Štětí II byla dodaná většinou
ze skandinávských zemí. Byly
příležitosti, jak se spojit se
zajímavými lidmi, kteří přijížděli
z Finska, Švédska a dalších
západních zemí. To dávalo příležitost
mluvit úplně jiným způsobem,
uvědomovat si, že se byznys dělá
v otevřeném světě úplně jinak, učit
se jiným způsobem přemýšlet
o reálné ekonomice.
Měl jste svůj manažerský styl
vždy postavený na fungujícím
týmu?
Jste tak silní, jak silný máte tým. Je
pak božím darem, pokud máte
kvalitní, talentované lidi. S týmem,
který jsem si dal dohromady, se stále
scházíme. Moje manželka si vytvořila
vztahy s manželkami mých kolegů
a scházejí se možná častěji než my.
Někteří lidé jsou ve Štětí i nyní. Já jim
fandím. Je i pro mě důležité, aby měli
výsledky.
Pořád platí heslo, které říkáte,
že Štětí je vaše dítě.
Samozřejmě. Což neznamená, že jiní
by nemohli říct to samé. Můj kolega
si tuto větu kdysi přečetl v rozhovoru
a hned mi říkal: Ale já jsem ho také
kolébal. A měl pravdu. Mám ke
štětské papírně vztah jako ke svému
dítěti. V určitých letech se přebírá
štafeta. Je to zapotřebí. Další, kdo
přichází, má v sobě novou energii.
Není možné žít z nostalgie, je
důležité neustále žít a pracovat
s ambicí na zajímavou a udržitelnou
finanční prosperitu a světovou
konkurenceschopnost.
Klíčová éra pod vaším vedením
byla porevoluční, devadesátá
léta. Jaká je vnímáte?
Já se na tu dobu strašně těšil.
Myslím, že jsem dělal jasnovidné
věci. A také jsem věděl, že nechci být
nikdy netransparentní, že si nechci
pokazit důvěryhodnost. To je prvek,

který vás přivede k tomu, že můžete
spolupracovat a kamarádit
s důvěryhodnými. Ti, kteří něčeho
významného dosáhli, nikdy nebyli
šmejdi a neféroví prospěcháři. Ti se
možná stali bohatými, ale pro
kamarádství a spolupráci jim zbyli
zase jen ti šmejdi. Známé je heslo
vrána k vráně sedá.
Věděl jste tedy ihned po
revoluci, co dělat?
Od samého začátku bylo jasné, že
chci dělat vše pro to, aby se firma
SEPAP stala světově
konkurenceschopná. Musela být
strategicky orientovaná na budoucí
předpoklady, kde vyniknout svým
zaměřením. Spolupracoval jsem

abych v jedné z jejich továren zůstal
týden pracovat s jejich finančním
ředitelem, abych si uvědomil
základní aspekty a klíčové indikátory,
které je při řízení firmy nutné
cílevědomě sledovat. Tehdy o tom
pochopitelně v Československu
nikdo nesměl vědět.
Jak tedy vypadal SEPAP v době
porevoluční?
Podnik byl prakticky v technickém
bankrotu. Nové nastupující
představenstvo i s velmi
kontroverzním Viktorem Koženým
správně chtělo a podporovalo, aby
firma byla zisková a generovala
peníze. My jsme jim předestřeli
strategii a oni říkali, něco s tím

FOTO: ARCHIV T. ŠABATKY

s celou řadou velmi zkušených
a úspěšných lidí ze světa financí
a podnikáni v oboru papír a celuloza.
Pracovali jsme především na
strategii. Nemohli jsme být
agenturou na zaměstnanost. Museli
jsme být firma západního střihu
s jediným cílem – finanční
prosperitou a globální
konkurenceschopností. S plným
respektem k prostředkům, které
souvisí s udržitelností. K tomu patřila
i pozitivní komunikace, včetně
komunikace s odbory. Tu jsem měl
velice čilou. A museli jsme získávat
lidi pro věc, i když to kolikrát
vypadalo nepopulárně.
Těch změn bylo obrovské
množství.
Papírny vypadaly za socialismu úplně
jinak. Bylo jasné, že po revoluci
nemají některé oblasti sebemenší
šanci, aby přežily. Tuším, že v roce
1988 mi při pracovní cestě šéf známé
švédské korporace SCA nabídnul,

udělejte, aby se firma dostala z rizika
existence a byl o ni v trhu zájem.
Dostal jsem dost volnou ruku na to,
abych s týmem mohl celý podnik
restrukturalizovat. A po dvou-třech
letech systematická práce
a odvážné změny začaly přinášet
viditelné výsledky. Toho si přirozeně
všimli konkurenti, kteří se později
stali našimi vlastníky.
Pro vás, ambiciózního
manažera, to musela být
zároveň požehnaná doba?
Pro mne úžasná. Náš cíl byl jasný.
Konkurenceschopnost a udržitelná
finanční prosperita. Možná si někteří
lidé mysleli, že jsem blázen, místo
abych využil situaci pro sebe. Já ji
využil jinak, pro úspěch firmy a tím
i pro svůj. Mám obrovskou satisfakci
v životě, skvělé přátele, mám
respekt. Zvláště když vidím, že to
naše „dítě” má fantastické
pokračování. Ano, byla i velmi těžká
situace, když v roce 1995 proběhlo

nepřátelské převzetí, zaměřené proti
dlouhodobé strategické orientaci
a strategickému vlastnictví. Důležité
je říct, že SEPAP byl v počátku 90
tých let pelmel všech možných
papírenských i údržbářských
a správních aktivit. My jsme se
vypracovali k realizaci takových
opatření, abychom vynikli
zaměřením a byli špičkoví v jedné
disciplíně. Tou byl a je byznys
s obalovým papírem a s obaly.
Prodali jsme některé pobočné
závody a i to, o čem si ve Štětí lidé
mysleli, že je nejdůležitější. Tedy
výrobu novinového papíru. Věděli
jsme, že se tomuto oboru nedá
dlouhodobě věřit. A bylo to tak
logické a správné. Nyní je již více jak
10 let tento stroj po nákladné
rekonstrukci zpět ve vlastnictví
Mondi Štětí a vyrábí také velmi
profitabilní obalové papíry. Tehdy na
takové investice ještě nebyly peníze.
S fondy Viktora Koženého jste
zažili i divoké časy?
Byli jsme velice rychlí ve změnách.
Proto jsme si získali v zemi takový
kredit. Investice do kvality nových
výrobků a odstranění úzkých profilů
ve výrobě jsme měli financované
Evropskou bankou pro rekonstrukci
a rozvoj. My byli pro banku skvělým
partnerem a ona pro nás. Hlídala si
nás ohledně podmínek, jak má
společnost nakládat se svými penězi.
Nebylo možné si z firmy udělat trhací
kalendář. Což bylo dobře. Když jsme
začali mít výsledky a cena buničiny
vzrostla na dvojnásobek, firma
začala vydělávat obrovské peníze.
V rámci podmínek určených bankou
bylo pravidlo, že podnik musí držet
tyto peníze jako rezervu na horší
časy. Jenže
v netransparentním
prostředí tehdejších podivných
privatizačních fondů je cash
obrovské lákadlo. Takže začala
rvačka o firmu. V té době už jsme
měli vedle těchto fondů
i třicetiprocentního strategického
vlastníka AssiDomän. Proti nim se
pak rozjela ošklivá aktivita s cílem
firmu násilně převzít. Nebyly přitom
respektovány předchozí podepsané
dohody, jakákoliv důvěryhodnost
určité skupiny českých privatizačních
fondů vlastnících těsnou majoritu ve
firmě byla pryč.
Na co jste v té době myslel?
Bylo mi jasné, že máme velký
průšvih. V té době jsem měl
například telefonát z New Yorku od
jednoho právníka společnosti
Stratton (za kterou stáli V. Kožený
a M. Dingman – pozn. aut.), že
musím odjet z jednání s AssiDomän,
které probíhalo ve Frankfurtu. Pak
byli na mimořádné valné hromadě
odvolaní všichni zástupci
AssiDomän, navolili se tam lidé, kteří
logicky pracovali v zájmu nového
majoritního vlastníka, jehož cílem
rozhodně nebylo strategické
zaměření firmy na dlouhodobou
existenci. Jediné, co chtěli, bylo
vyvézt ze společnosti peníze. Trvalo
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papírně vztah, jako ke svému dítěti
to tak tři-čtyři měsíce, já přesně
nevěděl, co máme dělat, abychom
firmu dostali zpátky na koleje a do
spolupráce se strategicky
orientovanými partnery a vlastníky.
Dostával jsem v té chvíli neskutečné
nabídky abych odešel ze Sepapu
a připojil se ke skupině Stratton
a používal peníze získané ze Sepapu
k jiným zajímavým investicím
v nových trzích. Mým jediným cílem
ale bylo pokračovat v nastolené
strategii se Sepapem. Trochu
potajmu jsem se snažil dát
dohromady jednání mezi Lenartem
Ahlgrenem, šéfem švédského
AssiDomän a Michaelem
Dingmanem, což byl úspěšný
americký privátní investor žijící na
Bahamách. Oba tito muži byli odlišní
ve svém zaměření. Ten švédský na
hluboké znalosti a dlouhodobé
strategické investování v oboru papír
a celulóza a ten americký na rychlé
krátkodobé investice v jakémkoliv
oboru, kdekoliv na světě a hlavně
s očekáváním mimořádně atraktivní
návratnosti investovaného kapitálu.
Naštěstí oba tito muži byli zkušenými
světovými osobnostmi a souhlasili,
že nejsprávnější bude se sejít
a jednat o nejoptimálnějším řešení
pro obě strany. Během jara 1996 tak
došlo k dohodě o spolupráci na
s t ra t e g i c k é m ro z vo j i S E PA P
s přítomností AssiDomän. O rok
později pak Stratton prodal veškeré
své podíly v Sepapu AssiDomän.
Ty t o m o m e n t y p o v a ž u j i ,
i s odstupem času, za naprosto
klíčové pro další dlouhodobý
a zdravý vývoj v Sepapu Štětí pro
dosažení konkurenceschopnosti
mezi nejlepšími světovými
papírnami a celulozkami.
Jak by to podle vás ve Štětí
vypadalo, kdybyste to vzdal
a odešel?
Těžko říct. Určitě by záleželo, kdo
a s jakým úkolem by byl do čela firmy
jmenován. Rozhodně však bylo
velké riziko, že cílem bude rychlé
vybrání peněz a ne dlouhodobá
strategie v oboru papír a celuloza.
Ale je potřeba ještě dodat, že firmu
významně pomohla zachránit
i zmíněná Evropská banka a její
podmínky.
V čem konkrétně?
Nový majoritní vlastník Sepapu
nějak pozapomněl,že EBRD
(Evropská banka pro rekonstrukci
a rozvoj) si svými smluvními
podmínkami mimo jiné hlídá, že
všechny peníze budou řádně využity
pro konkrétní strategické investice
a vznikající finanční rezervy budou
přednostně připraveny pro splátky
úvěrů a v žádném případě ne pro
jakékoliv netransparentní finanční
toky k jednotlivým vlastníkům.
V jaké je kondici Mondi nyní?
Ve výborné. Doba je sice těžká.
Investice, které proběhly
v nedávných letech, si Mondi ve Štětí
zasloužilo. Firma má stabilitu,
výborné výsledky a velké ambice.

K l í č o v é p a ra m e t r y v y k a z u j í
konkurenceschopnou úroveň.
Analýza potvrzuje, že to byla
správná myšlenka. Tato investice
dává papírně ve Štětí dalších možná
třicet let.
Jak figurujete vy v Mondi?
Jako kamarád (smích). Občas mě
někdo pozve k přednášce nebo
posouzení pohledu na investice.
Jsem ve věku, kdy by bylo
nepatřičné, abych něco v Mondi
manažeroval. Je správné tam dávat
hladové mladé muže a ženy.
Prý neumíte odpočívat?
To jsem někdy řekl? Asi jsem neuměl
správně odpovědět. Myslím, že jsem
si vždy uměl najít čas na odpočinek,
na závody na lyžích nebo na kole.
Víte, co jsem dříve neuměl?
Netuším.
Přijít odpočatý na operu. Měl jsem
spoustu možností vyrazit na
Salcburský festival, do opery ve
Vídni, pochopitelně do Rudolfina
nebo Obecního domu. Ale vždy jsem
večer přišel tak unavený
a obroušený, že se za mne kolikrát
i žena styděla a někdy jsem i záhy
usnul. Na to fakt nejsem pyšný. Teď
je doba taková, že strašně rád
chodím do opery a baví mne klasická
hudba. Na tu potřebujete mít klid

Tomáš Šabatka
Absolvent Střední školy
průmyslové v Ml. Boleslavi
a ČVUT na Fakultě strojní v Praze.
Bývalý výkonný viceprezident
Myllykoski Corporation, předseda
RPG Industries, viceprezident
Mondi Packaging a generální
ředitel Mondi Štětí. Dále také
bývalý místopředseda Svazu
p r ů m y s l u a d o p r a v y,
viceprezident Czech Institute of
Directors a Czech Pulp and Paper
Industry Association.
v duši a soustředěnost.
Takže je pravda, že jste
odpočívat neuměl?
Řídil jsem se heslem, když něco
děláš, dělej to naplno. Fyzický
odpočinek jsem měl, ale duševní spíš
ne. Začal jsem po konci
v exekutivních funkcích hodně jezdit
po světě se svou ženou. Třeba do
míst, kde už jsem byl za byznysem.
Ale moc si z toho nepamatuji. Když
jsme šli s kolegy před lety v Rio de
Janeiru k legendární soše Krista, tak
já si na to nemohl vzpomenout.
Pravděpodobně jsme probírali cenu
buničiny.

Co vás nejvíce baví při
cestování?
V každém městě se s manželkou
snažíme vidět co nejvíce a také jít do
opery. Ne na operu, ale do opery.
A pokud byla i na programu, tak
jsme toho využili. Třeba v Buenos
Aires se architektonicky na stavbě
podílel Gottfried Semper, který má
svou budovu opery v Drážďanech.
Překrásná záležitost. Nebo opera
v Manaus v Brazílii, která je spojená
s dobýváním Amazonie. Začal jsem
hodně vnímat a číst o historii.
Máte za sebou i expedice do
Himalájí nebo na Antarktidu. Je
to spojené s vaší vůlí
překonávat překážky stejně
jako v byznyse?
Určitě. Mám rád výzvy, nebát se
nesnadných situací. Mobilizuje vás
to k tomu nepodělat se z toho.
A hledat cesty a východiska. Jednak
se podíváte do zrcadla, poznáte sebe
sama a potkáte i spoustu zajímavých
lidí. Často říkám: hlavně se nestát
omezeným nebo omezencem. Ať už
v přeneseném slova smyslu, tedy mít
otevřenou hlavu, i v tom
konkrétnějším – nesedět uzavřený
na zadku na jednom místě. Pak
přestanete mít rád lidi, všichni se pro
vás stanou nebezpeční cizáci. Přitom
lidé jsou krásní a pro nás pro
všechny to nejlepší, co máme, je
život, který můžeme žít.
Je další místo, kam se vracíte
rád?
Kapské město v Jihoafrické
republice. Byl jsem tam snad již
patnáctkrát. Strašně rád se vracím
do Alp. Rád jezdím na kole známé
kopce z Tour de France nebo Giro de
Italia. A mám takový nový projekt,
co se týká relaxace.
Projekt?
Máme sedm vnoučat. Kdysi jsem
někde slyšel zajímavou myšlenku
ohledně víry v Boha. Tázajícího se
ptali, zda v něj věří. Odpověď zněla:
Věřím, že naše pokračování je
v našich dětech. A my s ženou máme
obrovskou chuť přispět k tomu, aby
naše vnoučata, byli dobří lidé
s
rozhledem. Myslím, že jsem
v
životě nabyl docela zajímavé
zkušenosti. Nechci si je nechat pro
sebe, chci je sdělovat
a nejpřirozenější je, že se o ně
podělím i s nimi.
Takže jim nabízíte rozhled?
Ano. Jsou ve věku čtyři až jedenáct
let. Mám je rozdělené na starší
a mladší družstvo. Vozím je do
světa, do Evropy. Aby již nyní
vnímali, co je Evropa, co je Česká
republika. Navštívíme hlavní město
a nějaké významné místo té země.
Vyrážíme nejen letadlem, ale
i vlakem. Děti vždy dostanou mapu
a bavíme se o velikosti jednotlivých
zemí, o počtu obyvatel, aby mohli
porovnávat. První návštěvu jsme
udělali ve Vídni, bavili jsme se
o společné historii, o kulturním,
průmyslovém rozmachu. Při druhé
v Berlíně podobně, ale i co byla

válka, proč byla, co je totalita, co
byla Berlínská zeď, která rozdělila
i rodiny v jednom městě. Teď nás
čeká Bratislava a Budapešť, potom
Varšava a dále Brusel včetně
blízkého Waterloo.
Vrátím se ještě do Štětí. Jak
jste vnímal město jako
komunitu, jako místo k životu?
Nevím úplně přesně, jak je tomu
teď. Když jsem působil v papírně,
snažil jsem se být s městem
v kontaktu, spolupracovat. V době
socialismu se k pracovním místům
vázaly byty, což znamenalo, že
všichni vedoucí pracovníci ve městě
ž i l i . To b y l o z h l e d i s k a
intelektuálního, kulturního projevu
vzdělaných lidí velmi dobře. Doba se
změnila. Lidé, kteří měli úspěch,
začali vydělávat jiné peníze, měli
jiné přátele, jiné vnímání světa.
Většina těch lidí inklinuje k tomu
odejít do Roudnice nebo do Prahy.
Je to přirozené. Ti lidé chtějí pro své
děti nejlepší vzdělání v adekvátním
prostředí. Rodina chce žít tam, kde
je kultura, kde jsou dobré
a konkurenční školy. To Štětí
nemůže nabídnout.
A nemohla třeba s tím právě
papírna pomoci?
Rozumím, kam otázkou míříte. Ale
myslím si, že firma nemůže lidi
vlastnit v osobním životě. Já jsem
v určitém okamžiku bydlel v Praze,
ve Štětí jsem nikdy nežil. Chtěl jsem
mít zachovanou svobodu. Osobním
životem jsem nechtěl být s místem
tolik propojený. Pracovně ano.
Samozřejmě mne velmi zajímalo
a zajímá, aby Štětí bylo pro své
občany a rodiny našich
spolupracovníků tím nejkvalitnějším
prostředím, jak je to jen možné. Měli
jsme výbornou spolupráci s radnicí
a v rámci možností jsme se
maximálně snažili být přínosem pro
podporu školství, sportu i kultury.

Seriál: Rozhovory Osobnosti Štětska
Duben: Luboš Hudec – filmový
střihač
Květen: David Fiala – řezbář
Červen: Jiří Lhotský – dirigent
Červenc – Srpen: Michal
Nešvara – cestovatel
Září: Josef Pecinovský –
spisovatel
Říjen: Tomáš Hašler –
fotbalový trenér
Listopad: Tomáš Šabatka manažer

*celý text rozhovoru naleznete na
oficiálním facebookovém profilu
Města Štětí.
Pavel Hoznédl
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Ulicemi města Štětí: Turistika
První publikací, která
p o p i s o v a l a t r a s y, m í s t a
a památky v blízkosti Štětí, byl
česky psaný Průvodce po
severních Čechách, vydaný
roku 1901 v Roudnici.
K prozkoumání zdejších lesů se
v ní výslovně doporučuje,
najmout si ve Stračí vůdce,
znalého místních stezek. První
kapesní mapou je německá
Příruční mapa dubského
politického okresu (kam patřilo
i Štětí) z roku 1909. Mnohem
podrobnější je Matouschkova
speciální mapa Dubské
pahorkatiny, vydaná roku 1936
v Liberci. Z ní v mnohém vychází
Bohumil Kinský v české knize
Dubské Švýcarsko z téhož roku.
Autor velmi obsáhle zpracoval
dějiny, památky, přírodu, cesty
a místní vybavenost dnešního
Kokořínska. Rozsahem
srovnatelné jsou až turistické
průvodce nakladatelství
Olympia České středohoří
(1984) a Máchův kraj (1985).
Od té doby vyšla celá řada
publikací i map, pomáhajících
nám orientovat se v tomto
turisticky tak bohatém kraji.

Organizovaná turistika začala
ve Štětí nabývat na významu
v 70. a 80. letech 20. století.
Zajišťoval ji turistický odbor
Tělovýchovné jednoty Sepap.
Ten pořádal mj. hromadné
zájezdy na známý dálkový
pochod Praha – Prčice. V roce
1975 se uskutečnil první ročník
Pochodu podzimním Štětím.
V roce 1977 měl tři trasy (5, 25
a 50 km) a šlo se tehdy ze Štětí
přes Stračí, Tupadly, Želízy,
Zimoř a Vidim na Nedvězí a zpět
přes Liběchov. Zúčastnilo se 279
lidí. Pochod se vyprofiloval ve
známou akci, na níž přijížděli
t u r i s t é z c e l é h o
Československa, a dokonce
i z NDR. Účast v dalších letech
přesahovala i 500 osob. Od
konce 70. let se ve Štětí začalo
dařit TOMÍKŮM (Turistický oddíl
mládeže). Dvě skupiny starších
a mladších chlapců se kromě
v ý l e t ů d o p ř í r o d y, z a
památkami, do muzeí nebo
plavání a lyžování věnovaly
i údržbě památek, úklidu
značených tras, sběru papíru
a léčivých bylin. Pro starší děti
se konávaly i několikadenní

Zahájení turistické sezóny ve Stračí. Foto: archiv KIZ.

putovní tábory. Někteří štětští
turisté byli velmi zdatnými
chodci, o čemž svědčí akce,
uspořádaná v srpnu 1984, kdy
12 z nich prošlo část pohoří
Fagaraš v Rumunsku. V tomtéž
roce se týdně pořádaly tzv.
vycházky po večeři, večerní
výlety po okolí Štětí. Tradičně se
konávaly i novoroční výšlapy na
Špičák. Na konci roku 2012
založila parta nadšenců pod

záštitou Klubu českých turistů
Turistický klub Štětí. Rychle se
k nim přidávali další zájemci
o pěší výlety po širokém okolí,
autobusové výlety po republice i
vícedenní výlety do zahraničí.
Činnost obnovili i TOMÍCI,
tentokrát pod záštitou KČT. Na
tradici Pochodu podzimním
Štětím navázali zdejší Skauti.
M. Plaček

Výlety za historií: České středohoří
Chci se s vámi podělit
o nevšední čtenářský zážitek
a dát vám tip při bloudění mezi
regály štětské knihovny. V roce
1986 vyšel pod názvem „Krásy
a bohatství české země” výbor
a překlad Heleny Businské
z latinsky psaného díla jezuity
a učence Bohuslava Balbína
„ Ro z m a n i t o s t i z h i s t o r i e
Království českého“. Balbín ve
své práci z roku 1679, kromě
popisu přírody a historie Čech,
uvádí také řadu vlastních
zážitků ze svých cest. Uvedu
dvě ukázky. „Viděl jsem jednou
zblízka, jak byla Milešovka
zahalena hustými mraky v takových mracích malují
Mojžíše na hoře Sinaj -, ale
ostatní hory kolem ní byly bez
oblak a měly jasný vzhled, jako
by se jich budoucí počasí
netýkalo. Samo slunce plynulo
po obloze v plném lesku.
Obyvatelé těch míst se však
kvapně ubírali domů, starali se
o stáda a mne napomínali,
abych si pospíšil domů a poručil
pobídnout koně, kteří táhli
povoz. Neuplynulo ani čtvrt
hodiny, obloha se zatáhla,

slunce se schovalo a veškerý
výhled zmizel.” Dále autor
používá veršů římského básníka
Vergilia k sugestivnímu vylíčení
p r ů t r ž e m ra č e n . U k á z k a
pokračuje. „Naproti tomu jsem
také viděl, jak se z okolních
kopců zdvíhala pára, kdežto
Milešovka se nijak
neprojevovala, a vskutku
nehrozila ani mračnem, ani
vichřicí; na můj dotaz
odpověděli venkované, že se ani
trochu nebojí ničeho jiného, že
však pozorují jenom tu jedinou
horu. Všechny mraky kolem
pohlcuje totiž právě Milešovka.”
Další ukázka se týká Sedla.
„Povím příhodu ze své někdejší
návštěvy této hory. Právě na
den sv. Jana Křtitele jsem
s několika druhy vystoupil na
začátku večera na horu Sedlo,
abychom, až se setmí, za noci
pozorovali z hory ohně - pokud
to bude možné - zářící po celých
Čechách. Nikoli v předcházející
den, ale přímo ve chvíli
svátečního klidu, kdy čeleď je
osvobozena od práce a kdy
venkovská mládež a většina
vesničanů zřizuje hranice.

Pohled na Labe se Sedlem na horizontu. Foto: archiv KIZ.

Spatřili jsme nádhernou
podívanou a já se nepamatuji,
že bych byl v tomto směru viděl
něco krásnějšího. Neexistuje
obec, osada, městečko ani
město, jež by na sv. Jana
nezapálilo slavnostní ohně.
Často vznikají na stejném místě
dvě i více hranic, jež mládež
přeskakuje, zatímco celá ves
tleská. To vše bylo pod našima
nohama, a protože noc tomu
pomáhala, byl to překrásný

pohled, řekl bys, že obloha
s hvězdami sestoupila na zem;
podívaná to byla o to
příjemnější, že na zemi bylo
možno spatřit ještě více hvězd,
ale stíny se pohybem
přeskakující mládeže ustavičně
měnily, takže se zdálo, jako by
i hranice přeskakovaly. Při
nejlepší vůli nedovedu slovy
vylíčit tento pohled.”
M. Plaček

SPORT
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Sport opět stojí v kleštích koronaviru
Organizovaný sport ve Štětí
zastavila koronavirová
pandemie a vládní opatření.
Sportovní kluby v říjnu
přerušily činnost a čekají,
zda se soutěže do konce roku
ještě rozběhnou.
Fotbal
Mužstva fotbalového oddílu
stačila během začátku října
odehrát ještě několik
mistrovských utkání. Od 12. 10.
však přišla definitivní stopka
a týmy napříč celým klubem přišly
i o možnost tréninku v menších
skupinách. „Budeme čekat, zda
se soutěže ještě do konce roku
r o z j e d o u . M o rav s k á č á s t
fotbalové asociace ukončila do
konce roku všechny soutěže od
třetí ligy až do čtvrtých tříd. Dá se
očekávat podobný scénář i u
českých soutěží,” reagoval na
opatření předseda štětského
klubu Vladimír Frey.

Florbal
Ani florbalisté nemohou
pokračovat ve svém sportu.
Dospělé mužstvo stihlo odehrát
jedno mistrovské utkání, jeden
turnaj odehrál celek starších
žáků. Přerušeny jsou, stejně jako
v dalších odvětvích,
i tréninky.
„Musíme opět čekat, kdy nám
situace dovolí vrátit se do hal,
abychom mohli začít trénovat a
h r á t z á p a s y,” u v e d l š é f
florbalových Igráčků Petr
Kratochvíl.
Tenis
Sportovní život se zastavil i na
tenisových kurtech. „Dle
uvedeného textu usnesení vlády
výbor tenisového oddílu SK Štětí
vyvozuje, že členové ani
veřejnost nesmí využívat tenisový
areál pro provozováni tenisu,
nohejbalu a podobně,” reagovalo
na vládní opatření vedení na
webu klubu.

TJ KVS
Vodní sporty sice skončily
s podzimními měsíci se závody,
i tak se jich plošná opatření velmi
dotkla. „Do poslední chvíle jsme
trénovali alespoň ve venkovním
prostředí. Nyní pochopitelně jako
ostatní stojíme a čekáme na další
instrukce,” uvedl šéf klubu Martin
Janků.
„Mrzí nás, že někteří naši úspěšní
závodníci přišli o testy do svých
sportovních center,“ přidal Martin
Janků další nepříjemnou stránku
koronavirové krize.
Jachting
Jachtaře zastihla opatření
v samém závěru závodní sezóny.
I tak byli nuceni zrušit dvoje
závody. Aktuálně stejně jako další
sportovní oddíly úplně zastavili
svou činnost. „Na lodi sice jede
pouze jeden závodník, ale na
břehu už by nás bylo víc.
Netrénujeme, čekáme, jak se
budou vyvíjet další opatření,”

uvedl člen vedení jachtařského
klubu Martin Žižka.
ASPV
Oddíl Asociace sportu pro
všechny začal v září dle
normálního harmonogramu.
V polovině října ale svou činnost
opět zastavil. „Respektujeme
vládní nařízení, ani nemůžeme
jinak. Zbývá nám doufat, že se
ještě cvičení do konce roku
rozeběhnou. Pokud ano, budou
ve stejných časech jak v jarních
měsících,“ informovala Libuše
Votočková.
Stolní tenis
Stolní tenisty zasáhla stopka na
začátku sezóny mistrovských
zápasů. Vyšší soutěže stačily
odehrát dvě dvoukola, okresní
soutěže nestihly ani jeden zápas.
„Čekáme, kdy se rozvolní
opatření, abychom se za stoly
mohli vrátit,” dodal šéf klubu
Libor Novák. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Fotbal ve Štětí pláče. Seminář bojového
Zemřel Michal Hamšík umění v Labe aréně
Fotbalové Štětí zastihla
v říjnu velmi smutná
zpráva. Ve věku
šestačtyřiceti let zemřel
bývalý hráč a funkcionář
štětského klubu Michal
Hamšík.
Michal Hamšík začínal
s fotbalem v České Lípě, kde
prošel kromě Lokomotivy
i konkurenční Vagónkou. Zahrál
si za ni druhou dorosteneckou
ligu a jako osmnáctiletý dostal
šanci i v ČFL. Po základní
vojenské službě a návratu do
České Lípy následovalo
hostování v Litoměřicích
a v roce 1997 přestup do Štětí.
Odtud dvakrát krátce zavítal do
Mělníka – nejdříve na půlroku
na Pšovku, napodruhé na rok do
FC Beck. Pokaždé se vrátil do
„svého” Štětí, zahrál si zde
krajský přebor i divizní soutěž.
Po ukončení kariéry vykonával i
funkci ve vedení klubu, kde
působil jako sportovní manažer,
fungulova i u prvního týmu
a podílel se i na znovu obnově
staré gardy hrající pod názvem
Sepap Štětí.
Se štětským klubem se rozloučil
po dlouhých sedmnácti letech
v roce 2014. To zamířil do Byšic,

s nimiž spojil svou budoucnost
na bezmála pět let a později
převzal roli trenéra.
Poslední fotbalový přestup
udělal do Horních Počapel, za ně
nastoupil ještě ke třem utkáním
aktuální sezony okresního
přeboru. K tomu úplně
poslednímu na začátku října
coby střídající. Nadále patřil
také mezi aktivní fotbalové
rozhodčí. Dlouhá léta rovněž
patřil mezi opory futsalového
Olympiku Mělník. V jeho kronice
je zapsaný jako jeden z hráčů,
kteří týmu pomohli vybojovat
vůbec první postup do nejvyšší
soutěže.
„Michal byl ale především skvělý
člověk a jeho ztráta nás bude
navždy bolet. Čest jeho
památce,” vzpomnělo ve
vzpomínce vedení fotbalového
klubu ze Štětí. (hoz)

FOTO: ARCHIV

Tři akce během pěti dnů
(od 23. do 27. září 2020) v
Labe aréně Ústeckého kraje
ve Štětí měly jedno pojítko –
slovanské tradice a umění.
Největší akcí byl unikátní
mezinárodní seminář bojového
umění Systema sibiřský kozák,
kterého se zúčastnili jak zkušení
instruktoři, tak veřejnost se
zájmem o bojové umění. Od
čtvrtka do soboty probíhala
výuka Slovanských tanců
a v neděli dopoledne byly na
programu speciální společenské
hry dětí a rodičů „Otcové a děti“.
„Systema sibiřský kozák je
starodávné umění slovanských
národů. Učí, jak hodnotně žít,
bojovat a rozvíjet se ve všech
směrech lidského života.
Zahrnuje také dovednosti
léčení, seberegulace,
dokonalého ovládání těla
a mysli. Rozvíjí dovednosti
v používání zbraní, a to
především s holí, šaškou
(kozácká šavle), nagajkou
(krátký bič) a nožem. Hlavním
propagátorem umění Systema
sibiřský kozák je aktivní
psycholog a etnolog Andrej
Karimov,” uvedl instruktor Petr
Bartůněk s tím, že Andrej

Karimov a Systema se do Štětí
vrací opakovaně. „Bojové umění
Systema sibiřský kozák se
v Labe aréně Ústeckého kraje ve
Štětí prezentovalo poprvé letos
v únoru. Již před více než půl
rokem vzbudilo velký zájem
a pozornost. Výukový seminář,
který společně s doprovodným
programem plným her a tance
proběhl v uplynulých dnech,
ukazuje, že by se Štětí mohlo
stát jedním z center tohoto
slovanského bojového umění,”
uvedl Michal Kurfirst, ředitel
Labe arény Ústeckého kraje.
Atraktivní součástí pětidenního
slovanského programu byly
i hry pojmenované Otcové a děti
(Empower the Child). „Projekt
Otcové a děti je učení hrou pro
celou rodinu založené na rytmu
organizované pohybové
činnosti. Tento projekt jsem
tvořil více jak třicet let
shromažďováním, osvojováním
a vyhodnocováním materiálů
získaných během mých
etnografických expedic. Jedná
se o autorský projekt zrozený
z tradiční ruské kultury,“ uvádí
ve své knize Otcové a děti
Andrej Karimov.
Milan Vodička

10 INZERCE/OSTATNÍ
VZPOMÍNKY
Dne 17. 10. 2020 uplynulo 55
dlouhých let, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka
a babička paní Anna Slezáková
z Radouně. S láskou a úctou
stále vzpomínají děti s rodinami.
„Já odešel jsem za světlem.
Všem, kteří mne milovali, těm já
na poslední cestu posvítím.” Dne
20. září 2020 jsme vzpomněli již
13 smutných roků, kdy nám
navždy bez slůvka rozloučení
odešel, odkud návratu není, šel
tiše spát náš milovaný žák, učeň,
mladík, syn Honzík Kratochvíl.
Zemřel tragicky ve věku 17 let,
proto toto rozloučení s ním bylo
tak bolestivé. Jen ten, co něco

takového prožil, ten zná naší
bolest. V tichosti stále
vzpomínají Josef Kratochvíl otec,
Slavomil Kohout strýc, ostatní
všichni z rod.

Hodnoty TRS, H2S - červenec 2020

Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut. Dne 28. listopadu
2020 vzpomeneme 27 let, kdy
odešla na věčnost naše drahá
babička, teta, paní Dagmar
Podzimková roz. Kratochvílova
z Radouně, poté Štětí peč. dům
u nádraží. Za vzpomínku děkují
Petr a Karel Kraftovi, vnuci. Rod.
Kohoutova, Horynova,
Rehorova, Hartmanova,
Kratochvilova.

GRATULACE

VYSVĚTLIVKY

6. listopadu 2020 oslaví významné životní jubileum Barunka
Součková ze Štětí. K osmnáctým narozeninám Ti přejeme všichni
hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a do života mnoho úspěchů.

TRS (celková redukovaná síra): v případě Štětí a okolí se jedná převážně o
sirovodík, metylmerkaptan a dimetylsulfidy. Tyto látky patří mezi sloučeniny
pachově postižitelné již v nízkých koncentracích. Při běžně se vyskytujících
koncentracích v ovzduší nemají tyto pachové látky negativní vliv na zdraví.
H2S: Sirovodík je bezbarvý plyn s nepříjemným zápachem zkažených vajec,
který může vznikat rozkladem organického materiálu ve styku se sírou nebo
sloučeninami obsahujícími síru při nedostatku kyslíku. Většina sirovodíku
v ovzduší je přírodního původu např. geotermálního. Z průmyslových zdrojů
se sirovodík dostává do ovzduší například při výrobě celulózy z dřevních
hmot sulfátovou metodou a dalších (Štětí).
Ověřená data pro statistické zpracování poskytuje Český
hydrometeorologický ústav se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha
Komořany. Výsledky zpracování těchto dat se od výsledků zpracování
neověřených dat zobrazovaných aktuálně na webových stránkách města
Štětí mohou lišit. Hodnoty jsou uváděny v µg/m3.

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

PLACENÁ INZERCE

INZERCE

11

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

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 prosincového vydání: 15. 11. 2020. Distribuce listopadového vydání: 1. 11. 2020.

