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Novoroční řádky starosty města
T. Ryšánka.
Více na str. 2

Rekonstrukce ulice Alšova
v roce 2021. Více na str. 4 - 5

Rozhovor s osobností: Eva
Hudečková. Více na str. 8 - 9

Sportovcem roku 2019 je Michal
Holoubek.
Více na str.
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Novoroční vzkaz starosty T. Ryšánka
Zastupitelstvo města mělo při
sestavování rozpočtu na rok
2021 nelehký úkol. Covidová
pandemie a nutná opatření,
která přinesla, se výrazně
podepsala na výrazném snížení
příjmů z daňových výnosů
v příštím roce. Bohužel tak
musela být vyškrtnuta řada
investičních akcí i oprav, se
kterými se počítalo. Ne však
všechny.
Konečně by se mohla dostat na
pořad dne rekonstrukce
komunikace na nábřeží od
Koželužny k rybářskému domu.
V projektu je nový, asfaltový
povrch a kompletní veřejné
osvětlení. Již před několika lety
jsem o této akci jako připravené
hovořil. Kvůli rekonstrukci
mostu byla odložena. Pevně
doufám, že tentokrát na ni
skutečně dojde.
V plánu je též vybudování šesti
stanovišť polopodzemních
kontejnerů, která by výrazně
přispěla ke zlepšení vzhledu
a životního prostředí ve městě.
Na tento projekt se podařilo
získat dotaci z Operačního
programu životní prostředí.
Velkou šanci na získání dotace

má i dlouho připravované
odkanalizování místních částí
Počeplice, Stračí, Brocno,
Chcebuz, Radouň. Pokud se
skutečně podaří na dotaci
dosáhnout, bude možno začít s
projektem, jenž by přinesl do
našich obcí výrazný posun do
jednadvacátého století. Jen chci
dodat, že finanční rámec
dosahuje téměř 200 miliónů
korun.
Vážení občané, začátek nového
roku nám bohužel přinese ještě
mnoho omezení a problémů
způsobených koronavirovou
epidemií. Je pochopitelné, že
řada lidí má z onemocnění
obavy i strach o sebe a své
blízké. Chci Vás požádat
o maximální pochopení
a ohleduplnost ke svému okolí.
Je na každém z nás, jak se
situací dokážeme vyrovnat
a nelehké chvíle překonat.
Dovolte mi tedy popřát Vám
do nového roku především
hodně zdraví a síly se
postavit všem výzvám,
které nás v roce 2021
čekají.
Tomáš Ryšánek
starosta Města Štětí

Cena vody vzroste o šest procent

Grantový
program města

Vážení občané,
končí rok 2020, který nám
přinesl nové poznání, že
i v současné době může
znenadání vyvstat
neočekávané nebezpečí,
které dokáže způsobit
v současném propojeném
světě hlubokou krizi, a to
jak ve smyslu sociálním, tak
i ekonomickém, a jak je
bohužel patrné, často
i morálním.
Život v našem městě se přesto
nezastavil. Byly dokončeny
velké stavební akce, které
začaly již v roce předchozím.

Vodné a stočné v Ústeckém
kraji, kde působí
Severočeská vodárenská
společnost, se od 1. ledna
2021 zvýší o 5,9 %.
V číslech to znamená, že
dodání a odkanalizování 1
litru pitné vody bude stát
o 0,6 haléřů více, než kolik
je to nyní.
Při kalkulaci ceny vodného
a stočného je potřeba se jednak
držet cenové regulace, dále pak
zohlednit vnější ekonomické
vlivy, jako jsou ceny energií,
ceny surové vody, stavebních
prací, inflace a další
makroekonomické ukazatele,
správně odhadnout trendy ve
spotřebě a také pamatovat na
mzdové náklady všech našich
zaměstnanců.
Nově je potřeba počítat i s
rizikem spojeným s vývojem
pandemie COVID-19.
Dalším důležitým parametrem
v ceně vody jsou prostředky,
které je třeba vynaložit, aby se
zpomalilo stárnutí vodárenské
infrastruktury a umožnila se její

Nová velkokapacitní pila
zahájila provoz, oba břehy Labe
opět propojil zrekonstruovaný
most a občané bydlící v ulici
Palackého se konečně dočkali
jejího otevření. Děkuji Vám
všem, kteří jste dokázali
omezení, které nám tyto velké
stavby nutně přinesly, snášet
s pochopením a trpělivostí.
Rozeběhlo se i několik nových
projektů. Téměř před
dokončením je přístavba
družiny na základní škole Školní,
která konečně vyřeší
nedostatek prostor pro děti
prvního stupně.
V ulici Ostrovní byla
vybudována nová parkovací
místa. Trend rozšiřování
možností parkování bude
pokračovat i v dalších letech,
neboť ucpané ulice stojícími
vozy je palčivý problém v naší
sídlištní aglomeraci. V současné
době jsou připraveny projekty
v několika lokalitách, namátkou
vybírám třeba ulici Alšovu.
V ulici U Cementárny je v plné
výstavbě kanalizace, neboť to
byla poslední lokalita ve městě,
která ještě nebyla
odkanalizována.

dostatečná obnova. Do
rekonstrukcí vynaložila SVS
v letošním roce 1,45 miliardy
korun a dalších 334 milionů šlo
na potřebné opravy. A obdobné
finanční objemy na
rekonstrukce a opravy jsou
alokovány i na rok 2021.
Vodárenská infrastruktura
v severních Čechách čítá na
1000 vodojemů, 60 úpraven
pitné vody, téměř 200 čistíren
odpadních vod a 13 tisíc
kilometrů vodovodního a
kanalizačního potrubí – to je
jako vzdálenost z Česka do
Chile.
„Navzdory všem výše
uvedeným rostoucím vlivům se
nám daří držet ceny vodného
a stočného pod hranicí sociální
únosnosti, tj. pod 2 % z čistých
příjmů domácností v regionu.
Ve srovnání s tímto ukazatelem
reálná cena vody dokonce již
několik let vlastně klesá”
vysvětluje předseda
představenstva SVS Tomáš
Indra.
Letošní rok je pro severočeské
vodohospodáře skupiny

Severočeská voda, stejně jako
pro všechny občany České
r e p u b l i k y, k o m p l i k o v a n ý
mimořádnými opatřeními
souvisejícími s epidemií nemoci
COVID-19.
Tato opatření vyžadují velké
osobní nasazení pracovníků
i zvýšené finanční náklady, aby
se nezastavily stavební práce,
nepřerušila se dodávka pitné
vody a zákazníci netrpěli
žádným nepohodlím, co se této
oblasti týče.
„Je potřeba všem našim
zaměstnancům ze SVS, SčVK
a SčS opětovně poděkovat, že
pracují s plným nasazením, že
v sobě nezapřeli profesionály
a že tak společně dělají čest
Severočeské vodě.” dodává
generální ředitel SVS Bronislav
Špičák. (mb)
Cena vody 2021 za 1 m3

Kč

vodné

53,77

stočné

51

celková cena vody

104,77
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V rámci Grantového programu
města Štětí jsou podporovány
projekty obecně prospěšných
aktivit na území města a jeho
místních částí. Podmínky pro
poskytování dotací v roce 2021
jsou stanoveny ve schválených
Pravidlech. Rada Města Štětí
schválila závazné termíny pro
podání žádostí o dotace z
Grantového programu pro rok
2021 takto: od 11. 1. do 22. 1.
pro celoroční i jednorázové
projekty, od 8. 3. do 12. 3. pro
celoroční i jednorázové projekty,
od 10. 5. do 21. 5. pro
jednorázové projekty, od 19. 7.
do 6. 8. pro jednorázové projekty,
od 18. 10. do 29. 10.
pro
jednorázové projekty, pouze pro
žádosti v úhrnné výši do Kč 50
tisíc. Žádost je třeba zpracovat
dle vzoru Pravidel GPMŠ, který je
k vyzvednutí v rámci Odboru
ekonomického nebo ke stažení
na webových stránkách města.
Zpracovaná žádost se odevzdává
v elektronické či tištěné podobě
nebo prostřednictvím datové
schránky na Město Štětí. (mm)

ZPRAVODAJSTVÍ

3

Zprávy z radnice: Akce na rok 2021
Ve čtvrtek 10. 12. 2020
proběhlo poslední zasedání
Zastupitelstva města Štětí
v letošním roce.
Hlavním bodem zasedání bylo
projednání rozpočtu města na
rok 2021. Zastupitelé se shodli
na předpokládaných příjmech
ve výši 231 milionů korun
a předpokládaných výdajích ve
výši 299 milionů korun. Schodek
roz počtu bude vyrovnán
z naspořené rezervy z minulých
let. Starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek pohovořil
i o dokončených, respektive
stále probíhajících investičních
akcích ve městě.
Jak bude vypadat rozpočet
na rok 2021:
„Příjmy v letošním roce
nebudou kvůli koronavirové
pandemii a vládním nařízením
a opatřením v takové výši, jako
v minulých letech. Město se tak
na tuto situaci muselo připravit.
Jednání o rozpočtu probíhala
prakticky od loňského října,
letos obzvlášť velice důkladně.
Schodkový rozpočet byl již
v minulých letech. Finální rozdíl

mezi příjmy a výdaji nebyl tak
vysoký. Je tu předpoklad, že ne
všechny investiční akce
naplánované na letošní rok se
podaří zrealizovat. Zároveň
nejsou do příjmové složky
sponzorské dary a dotace.
Schodek tak klesne. Nicméně
rozpočet je sestaven tak, aby ho
město bylo schopné v letošním
roce ufinancovat,” uvedl Tomáš
Ryšánek.
Investiční akce na rok
2021:
„Jednou z výraznějších
investičních akcí by měla být
rekonstrukce cesty u Labe od
koželužny k rybárně. Tato akce
byla řadu let odsouvána. Mělo
by dojít k položení nového
asfaltového povrchu cesty
a zároveň k dobudování
veřejného osvětlení po celé
délce cesty. Co v rozpočtu není,
ale bude s touto akcí nutné
počítat do roků nejbližších je
odkanalizování místních částí.
Přípravy na tento projekt běží
také již delší dobu. Důležité je
zdůraznit, že tato akce se bude
pohybovat v předpokládané
výši 170 až 180 milionů korun.

Kladně by mohla na tuto
investiční akci dopadnout
dotace z Fondu životního
prostředí, který by investici
zafinancovány zhruba ze dvou
třetin. Na zbylou třetinu by si
muselo město vzít plánovaný
úvěr. O dalších velkých
investičních akcích se občané
dozvědí na dalších stránkách
tohoto vydání Zpravodaje
města Štětí,” informoval
starosta města.
Investiční akce v roce 2020:
„Přístavba družiny na Základní
škole ve Školní ulici má termín
do 16. 1. 2021. Pevně věřím, že
tento termín dokončení stavby
bude dodržen. Parkoviště
v Ostrovní ulici, které čítá
třiatřicet nových parkovacích
míst, bylo předané do užívání
v polovině prosince. Museli jsme
reagovat na zvýšený počet
nároků na parkovací místa pro
rezidenty v této části města.
Další větší investiční akcí, která
započala v loňském roce a její
dokončení je naplánováno na
rok letošní, je odkanalizování
ulice U Cementárny. Akce běží
d l e s c h v á l e n é h o

harmonogramu prací a její
dokončení je v dubnu letošního
roku. Tato stavba přináší drobná
omezení pro občany ať již
v samotné ulici, tak pro chodce
mířící na zahrádky či štětské
vlakové nádraží. Za tyto
komplikace bychom se chtěli
občanům omluvit, nicméně jsou
součástí prací,” uzavřel Tomáš
Ryšánek.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Přehled
PLACENÁ INZERCE
jednání
zastupitelstva
2021
18. února 2021
15. dubna 2021
24. června 2021
16. září 2021
16. prosince 2021

Oprava ulic je hotova Nový výtah u lékařů

Rekonstrukce ulic Radouňská a Družstevní je hotova. Jedna z
největších investičních akcí v minulém roce byla dokončena dle
smlouvy v polovině prosince roku 2020. Opravy spočívaly v
rekonstrukci chodníků v uvedených ulicích a plochy parkoviště
před budovou Synot Tip Casino. Betonové krytí chodníků
nahradila plně zámková dlažba. Foto: Pavel Hoznédl.

Lékařský dům se může pochlubit zmodernizovaným výtahem!
Ten je od konce listopadu plně funkční a k dispozici
návštěvníkům domu. Samotná výměna výtahu probíhala od 21.
10. do 30. 11. 2020 - kdy došlo k oficiálnímu předání. Nosnost
výtahu je aktuálně 630 kilogramů a je určen pro přepravu 8 osob.
Celková cena díla činila bezmála 940 tisíc korun. Foto: MěÚ Štětí.
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Investiční akce: Parkování v Alšově
Město Štětí chystá na
letošní rok 2021 řadu
investičních akcí. Mezi ty
nejvíce viditelné by měla
patřit rekonstrukce ulice
Alšova za tzv. ROTO domem
a s tím spojené budování tří
hnízd polopodzemních
kontejnerů.
Rekonstrukce v Alšově ulici
Jedná se o rekonstrukci stávající
vozovky a chodníků spojenou
s výstavbou nových
parkovacích stání a
komunikace. Ta by měla
propojit Alšovu ulici s
komunikací v ulici U Stadionu.
Součástí stavby je 43
parkovacích stání.
Rekonstrukce by měla vyjít na
zhruba 9,5 milionů korun a měla
by být plně hrazena z rozpočtu
města.
„ C í l e m s t av b y j e z v ý š i t
bezpečnost a uživatelský
komfort při užívání prostoru
místních komunikací občany
m ě s t a a z á rove ň z v ý š i t
estetickou hodnotu celého
prostoru komunikace,” uvedl k
chystanému projektu
místostarosta města Vladimír
Frey.

Novostavba chodníku se
nachází v předpokládaném
pohybu pěších, zejména dětí
místní mateřské školy. Stavba je
na obou svých koncích
napojena na stávající síť
chodníků.
Jak bude vypadat napojení
území na stávající dopravní
infrastrukturu?
Ulice Alšova, za takzvaným
ROTO domem, bude průjezdná
s vyústěním u restaurace Říp,
kde se napojí na stávající
komunikaci v ulici U Stadionu.
Na straně vjezdu od
komunikace u Městské tržnice
nedojde k žádným dopravně
organizačním změnám.
Největší novinkou tak bude
zprůjezdnění stávající
komunikace, která je nyní
ukončena parkovištěm za
r e s t a u ra c í a o b c h o d e m .
„Průjezd ulicí Alšova bude
jednosměrný ve směru od
Tržnice k ulici U Stadionu,”
vysvětlil nové dopravní
rozvržení v této lokalitě
místostarosta města Vladimír
Frey.
Architektonické řešení je
navrženo obvyklé v daném
místě – chodníky, parkovací

Celkový pohled na stávající stav v ulici Alšova. Foto: P. Hoznédl.

stání, propojovací komunikace
a vjezdy budou z betonové
dlažby, vozovka křižovatky
z asfaltobetonu.
Řešená rekonstrukce
komunikace a novostavba stání
se nachází v celém uličním
prostoru ulice. V současnosti se
zde nachází betonová vozovka
a dva chodníky. Prostor mezi
chodníkem a budovou tvoří
z části zeleň a z části betonové
plochy, které nemají žádné
využití.
Novostavba stání by měla
reagovat na zvýšenou poptávku
po parkování v této lokalitě, kde
se nachází vysokopodlažní
zástavba, tak zvaný ROTO dům.
Stávající parkovací kapacity
jsou zde vyčerpány.
Základní způsob odvodnění
stávajících komunikací zůstane
po rekonstrukci zachován –
srážková voda bude odvedena
podélnými žlaby ke stávajícím
vpustím, které budou
nahrazeny vpusti žlabovými.
Komunikace je navržena tak,
aby nedocházelo k navyšování
odváděných vod v oblasti.
Zastavěná plocha bude sice
vyvýšena, ale vzhledem
k použitým materiálům bude

výsledná redukovaná plocha
menší, než stávající.
Například stávající betonový
chodník a stání z asfaltobetonu
budou nahrazeny vsakovací
dlažbou a dlažbou s pískovými
spárami.
„V rámci přípravných prací se
n e p ř e d p o k l á d a j í v ý ra z n é
bourací práce, jedná se
zejména o vybourání stávajících
konstrukčních vrstev vozovky
a chodníků v řešeném území.
V rámci stavby je navrženo
kácení jednoho stromu,”
informoval dále o plánované
akci místostarosta města
Vladimír Frey.
Během výstavby dojde
i k dalším investičním akcím.
Jedná se o přeložku kabelů
nízkého a vysokého napětí
společnosti ČEZ, rekonstrukce
stropní desky průběžného
kolektoru společnosti RATE
s.r.o., realizace stanoviště
polopodzemních kontejnerů
a rekonstrukce stropní desky
šachty horkovodu.
Další vyvolanou investicí je
veřejné osvětlení.
V rámci akce dojde ke
kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení v celé ulici.

Zde by mělo dojít k propojení s ulicí U Stadionu. Foto: P. Hoznédl.
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ulici a nové kontejnery
Polopodzemní kontejnery
Město Štětí se zároveň chystá
postupně modernizovat
odpadová stání ve městě.
Vyprojektováno je v tuto chvíli
celkem jedenáct stání
s polopozdemními kontejnery,
a to v ulicích Dohnalova, ČSA,
U Stadionu, Alšova, Školní,
Stračenská, Obchodní
a Družstevní.
„Polopodzemní kontejnery jsou
výhodnější než ty zcela
podzemní, protože mají oproti
nim větší vstupní otvory a lépe
se do nich odpad odhazuje.
Výrazně se tak zlepší podmínky
pro třídění a odkládání
komunálního odpadu – nejen že
se postupně nahradí
vyhospodařená a nevzhledná
stání pro popelnice, ale každé
vybudované místo
polopodzemních kontejnerů
bude obsahovat nádoby pro
všechny složky tříděného
odpadu včetně toho směsného.
V sídlištích se navíc nově
nabídne třídit i bioodpad. Další
přínosy polopodzemních
kontejnerů jsou v tom, že
omezují zápach z popelnic
a šíření hlodavců, jsou mnohem
hůře dostupné pro tzv.

„hrabače” a na rozdíl od
klasických kontejnerů mají
samozhášecí schopnost, čili by
je různí vandalové neměli mít
šanci zapálit. Věřím, že jsme se
v tomto ohledu vydali správnou
cestou a postupně se budou
v dalších letech nahrazovat
tímto řešením i další
popelnicová stání ve městě,
která v tuto chvíli rozhodně
nejsou naší vizitkou!” konstatuje
k novým investicím
místostarosta Miroslav Andrt.
V letošním roce by mělo být
vybudováno v první etapě šest
hnízd. Tři hnízda v Alšově ulici,
po jednom pak v ulicích
Dohnalova, Obchodní
a Družstevní. Celkové náklady
na těchto šest míst by měly být
devět milionů korun. Částku 2,2
milionů korun by mělo město
čerpat z dotací.
U m í s t ě n í n o v ý c h
polopodzemních kontejnerů je
částečně navrženo v místech
stávajících popelnicových stání,
které tak budou nahrazeny.
Částečně půjde o úplně nová
místa, kdy se naopak některá
původní zruší ve prospěch
nových parkovacích míst.
Lokality byly vybrány také

Systém polopozdemních kontejnerů. Foto: Ilustrační.

s ohledem na umístění
stávajících tras podzemních sítí.
Ko n t e j n e r y p r o s m ě s n ý
komunální odpad, plasty a papír
jsou navrženy o objemu 5 m³,
kontejnery pro sklo o objemu
3 m³ a kontejnery pro bio a kov
o objemu 1,3 m³. Jeden
polopodzemní kontejner na
směsný odpad tak reálně
nahradí 5 původních černých
kontejnerů.
Nové kontejnery zároveň
minimalizují emise vznikající při
likvidaci odpadů – díky jejich
konstrukci z nich nemají vítr,
zvířata ani další vlivy možnost
šířit odpad ani zápach po okolí.
Materiál nádob by měl dle
výrobců vydržet několik desítek
let.
Kontejnery jsou založeny na
vertikální konstrukci, ve které je
60 % kontejneru umístěno pod
zemí. Kontejnery zároveň
zaujímají minimální povrchovou
plochu, což umožňuje praktická
řešení sběru odpadu. Kolem
kontejnerů nejsou zapotřebí
žádné samostatné konstrukce,
přístřešky nebo oplocení.
Pavel Hoznédl
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SVOZ ODPADU
V ROCE 2021
Směsný komunální odpad
z velkých 1100l kontejnerů bude
i nadále vyvážen z území města
jednou, místy dvakrát týdně, a to
ve čtvrtek, případně také
v pondělí. Směsný komunální
odpad umístěný do malých
nádob u rodinných domů bude
vyvážen z území města
a místních částí jednou týdně
v pondělí. Pravidelný svoz
bioodpadu a plastu od rodinných
domů na území města a místních
částí bude probíhat pravidelně 1x
za 14 dní (bioodpady ve středu,
plasty v pátek – každý lichý
týden) první jarní termín svozu
bioodpadu bude upřesněn. Svoz
tříděného odpadu z velkých
1100l kontejnerů probíhá ve
Štětí: papír - 1x týdně (úterý),
plasty - 1x týdně (pátek), sklo 1x za 14 dní (středa – sudý
týden), nápojové kartony - 1x
měsíčně. Mobilní sběr
nebezpečných složek
komunálního odpadu v místních
částech bude proveden 2x za rok
(jaro, podzim). Svoz objemného
odpadu v místních částech bude
proveden 4x za rok. (bude
upřesněno). Celoročně mohou
občané odevzdávat nebezpečný
komunální odpad, objemný
odpad a stavební suť ve sběrném
dvoře. (pb)
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Místo pro polopodzemní kontejnery
v ulici Alšova I.

Místo pro polopodzemní kontejnery
v ulici Alšova II,

Místo pro polopodzemní kontejnery
v ulici Alšova III.

Místo pro polopodzemní kontejnery
v ulici Obchodní

Místo pro polopodzemní kontejnery
v ulici Družstevní

Místo pro polopodzemní kontejnery
v ulici Dohnalova
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Absolventy ocenil vévoda z Edinburghu
DOFE (Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu) je
c e l o s v ě t o v ě
nejvýznamnější program
neformálního vzdělávání,
který byl v roce 1956
založen Jeho královskou
Výsostí princem Philipem,
vévodou z Edinburghu,
manželem Jejího
Veličenstva královny
Alžběty II.
Mladí lidé ve věku 13 – 24 let v
něm plní výzvy ve 4 oblastech –
rozvoj talentu, sport,
dobrovolnictví a dobrodružná
expedice. Své výzvy plní ve 3
úrovních – bronzová, stříbrná,
zlatá, které se liší délkou plnění
(6 – 18 měsíců) a věkem, jehož
dovršení je podmínkou vstupu
do úrovně.
Za úspěšné splnění cílů získávají
prestižní ocenění – Mezinárodní
cenu vévody z Edinburghu. ZŠ
Štětí Ostrovní je v programu
DOFE zapojena již od roku
2016. V letošním roce v našem
Místním centru DOFE svou
úroveň ukončili 3 účastníci.
Eva Lonská a Tomáš Bubeníček
získali Stříbrnou cenu vévody
z Edinburghu, Alena Lonská
získala Zlatou cenu vévody
z Edinburghu.
Pro plnění programu si vybrali
zajímavé a náročné výzvy.
Tomáš se věnoval sportovnímu

rybolovu a rybolovné technice,
hrál na kytaru a pomáhal učiteli
při distanční výuce. Eva
pracovala na zvýšení své fyzické
zdatnosti, věnovala se herectví
a pomáhala s vedením
chovatelského kroužku. Alena
vyráběla šperky a módní
doplňky z korálků, trénovala
historický šerm a kaskadérství
a vedla chovatelský kroužek.
Jako rezidenční projekt si zvolila
dětský florbalový tábor. Všichni
společně pak vyrazili na
dobrodružnou expedici.
Vyvrcholením programu je
tradičně Ceremonie, při které
úspěšným absolventům
předávají certifikáty a odznaky
významné osobnosti. Letošní
pandemie COVID 19 však tuto
tradici změnila. Ocenění
absolventům do jejich Místních
center rozvezli zástupci Národní
kanceláře DOFE v ČR v rámci
akce „DOFE jede za Vámi”.
Na ZŠ Ostrovní proběhlo
předání 11. 12. 2020. Za
dodržení přísných hygienických
opatření své certifikáty převzali
absolventi z rukou Michala Ježe,
programového ředitele DOFE
v ČR a PhDr. Jiřího Šlégla,Ph.D.,
ředitele školy. 16. 12. 2020 pak
proběhla První DOFE online
ceremonie.
Ceremonii moderoval Zdeněk
Piškula, který ve studiu i online
přivítal mnoho významných

Projekt na ZŠ TGM
HOBIT – hodina biologie
pro život je projekt, do
kterého se naše škola
zapojila. Jedná se
o inovativní vzdělávací
program určený pro žáky
základních škol a studenty
víceletých gymnázií.
Program HOBIT realizuje
Cerebrovaskulární tým
Mezinárodního centra
klinického výzkumu
Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně (FNUSA-ICRC).
Smyslem programu je předat
žákům zcela jednoduché
informace, které vedou
k záchraně života při vzniku
srdečního a mozkového
infarktu. Žáci se učí reagovat
pomocí multimediálního
a simulačního vzdělávání na
příznaky těchto onemocnění
tak, aby byli schopni

postiženému zachránit život.
Výuka žáků probíhá nejprve
zhlédnutím vzdělávacího filmu,
který žákům vysvětluje
podstatu kardiovaskulárních
onemocnění. Znalosti žáků jsou
prověřeny simulačním testem
před a po zhlédnutí filmu. Celý
program klade důraz na rychlost
jednání a správné rozpoznání
příznaků. Žáci jsou během
vzdělávání seznámeni
s příznaky onemocnění
a správnými reakcemi na ně,
s léčbou a rizikovými faktory
onemocnění. Výuka je přitom
pojatá zábavnou a inovativní
formou. Zároveň je program
n e n á ro č n ý a u ž i va t e l s k y
příjemný.

Ocenění Eva a Alena Lonské a Tomáš Bubeníček. Foto: ZŠ Ostrovní.

hostů. Například lyžařku Šárku
Strachovou, vědce Michaela
Londesborougha, britského
velvyslance v Praze Nicka
Archera a řadu dalších.
Nejočekávanější bylo
vystoupení Jeho královské
V ý s o s t i p r i n c e E d wa rd a ,
hraběte z Wessexu.

Pogratuloval všem absolventům
k úspěchu a ocenil to, že se
postavili výzvám, u nichž si
dopředu nebyli jisti, zda je
dokážou překonat.
Alena Lonská, Koordinátorka
MC DOFE, ZŠ Štětí Ostrovní

Žáci vybírali vítěze

Žáci 2. A Základní školy ve Školní se stali arbitry v soutěži
Osadního výboru ve Stračí o nejhezčí adventní věnec. Děti v
rolích porotců vybraly online formou a hlasováním nejhezčí
věnec z jedenácti uchazečů. Vítězové byli ocenění
dárkovými koši. Foto: S. Jirotová.
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Eva Hudečková: Maminka chtěla, aby
Mnozí si pamatují Evu
Hudečkovou v jejích
filmových rolích
v komediích Jak utopit
doktora Mráčka, Zítra to
roztočíme drahoušku, Což
takhle dát si špenát, nebo
v seriálech Kamenný most
či Sanitka. Herecké
řemeslo vyměnila
šarmantní dáma za
spisovatelskou dráhu, ve
které je neméně úspěšná.
Možná se již tolik neví, že
životní cesty zavedly Evu
Hudečkovou (za svobodna
Trejtnarovou) i do Štětí.
Její tatínek Josef Trejtnar
byl podnikovým ředitelem
papírny SEPAP Štětí. „Ze
Štětí je mému srdci
nejbližší tatínkova fabrika,
které zůstal věrný po celý
život,” říká spisovatelka
v rozhovoru pro Zpravodaj
města Štětí.
Začněme otázkami k městu
Štětí. Co se vám vybaví při
vzpomínce na papírenské
město?
Tatínek. Svým klidem a vnitřní
silou připomínal Labe, které se
mírně a rozvážně valilo mezi
břehy, v neznělém šumu. Tak
asi vnímal hudbu, měl hudební
hluch. Maminka byla jako
Vltava, dynamická, dramatická
a zpěvná. Matně si vzpomínám
na Koželužnu, na ředitelskou
kancelář, ale byla jsem tam
párkrát. Měla jsem spoustu
zájmů, které se vztahovaly
k Praze, školy a stálý kontakt
s kulturními výdobytky
metropole byly důvodem, proč
naše rodina ve Štětí
nepobývala trvale.
Byla místa, která jste měla,
či stále máte ve Štětí,
případně v jeho okolí ráda?
Určitě. Horu Říp, Roudnici
s krásnou obrazárnou, okolí
Budyně, Máchovy Litoměřice…
Přesto je mému srdci nejbližší
místo, které krásou příliš
neoplývá. Tatínkova fabrika,
které zůstal věrný po celý život.
Viděla jsem papírnu v dobách,
kdy se rozjel rotostroj, byla
jsem pyšná, jakého pokroku
tatínek dosáhl. Hodně se o tom
psalo v tisku. Maminka
v nadšení navrhla uspořádat
velkou oslavu, chtěla, aby
tatínek pozval do Štětí skupinu

Beatles, která se jí ohromně
líbila. Lidi by to potěšilo, do
města by vstoupil nový věk
s plnou parádou. Když dnes
zahlédnu kolos papírny, kterou
tatínek kdysi stavěl na nohy,
slyším hrát ty čtyři skvělé kluky,

s radostí a veselím. Tatínek byl
vážný typ, ale smál se rád.
Určitě besedu shůry sledoval
a výborně se bavil.
S manželem rádi podnikáte
výlety do přírody. Dočetl
jsem se, že si užíváte

Foto: Radovan Šubín

kterým se podařilo povznést
populární hudbu ke hvězdám,
a říkám si, že hrají i na
tatínkovu počest.
P řed č asem jste byli
s manželem hosty ve
štětském kině v rámci
kulturní akce. Překvapilo
vás osobně něco ve Štětí?
Jen v dobrém. Atmosféra byla
srdečná a dojemná, v sále
seděli lidé, kteří tatínka znali
a měli ho rádi. Brali jsme to
jako vzpomínkový akt, spojený

toulání v polích a lesích.
Předpokládám, že jste
někdy zamířili i do blízkého
Kokořínska?
Kokořínsko je kouzelné. Stále
cestujeme za prací, máme
zmapovanou celou zemi a velký
kus světa. Využíváme každé
chvilky, kdy náš úžasný,
nicméně rušný život, můžeme
nasměrovat do krajiny ticha,
volnosti a bezčasí, naslouchat
šumu povětří a vod. Symfonie
přírody je stejně životodárná,

jako krásná hudba.
Zůstala vám kamarádství,
přátelství, případně známí
ve Štětí?
Žije tam tatínkova žena
Jarmila, jinak ze starých přátel
už nezůstal nikdo, všichni
odešli na jiný svět. Občas mě
osloví pamětník starých časů,
který u tatínka kdysi začínal
v papírenském oboru.
O svém dětství hovoříte
jako o krásném a zároveň
hořkém. Můžete čtenářům
přiblížit proč?
Moje babička a dědeček
z matčiny strany byli příslušníky
„prokleté” generace. Narodili
se v krásných časech „belle
epoque”, mládí jim poničila
první světová válka, poté
dvacet let dřeli a budovali, pak
přišla hrůzná druhá světová
válka, a když se po roce 1945
zmátořili a chytili druhý dech,
totalitní systém je připravil
o všechno, čeho dosáhli,
některým vzal i život. Moje
dětství bylo upředené z jejich
utrpení, ale hlavně z nesmírné
obětavosti a lásky, kterou nám
dávali, ač sami byli na pokraji
sil.
Herecký život jste opustila
v polovině osmdesátých
let. Nikdy jste toho kroku
nelitovala?
Bylo to nesnadné loučení, jako
když někoho v hloubi duše
ještě milujete, ale nemůžete
s ním žít. Přišla jsem o iluze, na
druhé straně se mi dostalo darů
poznání a inspirace pro mé
knihy. V hlavě se mi zjevují
obrazy, promítám si život jako
na filmovém plátně, z prožitků
dobra i zla čerpám stále. Psaní
mě naučilo, jak se svými
smutky i s ideály zacházet.
Nebyla by role, která by vás
„přinutila” přemýšlet
o návratu k herectví?
Aby krásná role nezůstala iluzí
a proměnila se ve skutečnost,
herec potřebuje dobré
partnery, autora, režiséra,
kameramana, herecké kolegy,
kteří s ním vytvoří jednolitý
a přesvědčivý celek. Každý ze
zúčastněných musí zapadnout
jako drahokam do mozaiky. Tak
vypadá zdařilý film, ve kterém
ožije i vysněná role. Ve
špatném filmu se mozaika
zbortí a z herce zbude nic
neříkající šutr v hromadě suti.

ROZHOVOR
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tatínek pozval do Štětí skupinu Beatles
Nyní Vás lidé vnímají již
j a k o u z n á v a n o u
spisovatelku. Kdy jste se
pustila do psaní naplno?
Hned po rozvodu s herectvím.
Nečinnost ubíjí, je projevem
rozzlobené duše. Tvořivost se
rodí z lásky.
J a k v y p a d á d e n
spisovatelky Evy
Hudečkové?
Napínavě, někdy mívám ve
snech nápovědu, pátrám, kam
mě povede. V létě vstávám se
světlem, v zimě o šesté. Mám
ráda ticho a tóny houslí, které
ke mně doléhají z manželovy
pracovny, moje duše se vznáší

aby vznikl dobrý film. Stojí za to
si na ně počkat.
Pracuje se spisovatelce
jinak v „covidové době”?
Covid omezil naše hudební
aktivity, najednou mám čas pro
sebe. Dokončila jsem dlouho
rozepsanou knihu a pracuji na
další. Užívám si závratné
svobody tvoření, nemyslím na
nemoc, ale na dobrý život.
Svým románovým postavám
ho mohu přičarovat. Lidem ho z
celého srdce přeju.
Čte Váš manžel Vaše knihy
jako první? Případně je i
prvním recenzentem?
Ano. Má mě přečtenou, ví, co

a plánujeme. Jsem vizionář,
vymýšlím nové podoby našich
koncertů, projekty z mojí
„návrhářské dílny” jsou šité na
míru mladým muzikantům.
S V a š í m m u ž e m
podporujete mladé umělce
v rámci jeho akademie.
Můžete prozradit, jak tato
akademie probíhá a jaké
máte s mladými umělci
úspěchy?
Akademie probíhá v létě
v Luhačovicích, už 24 let.
Nadané děti během dvou týdnů
projdou výukou mého muže
a profesora Fišera, mají tři
soutěžní vystoupení, vítěz

Manželé Hudečkovi podporují již 24 let mladé umělce v rámci
Akademie Václava Hudečka, která probíhá v Luhačovicích.
Foto: archiv AVH.

Manželé Hudečkovi na besedě ve štětském kině v roce 2011 Foto: archiv KIZ

vzhůru, protože hudba je
mostem k Bohu. Asi proto je mi
u psaní blaze.
Které téma vás láká ke
zpracování?
Téma nekonečné a bezedné.
Úloha lásky v našem životě.
Obraz dobré vůle člověka, jeho
odvaha v boji proti beznaději,
úsilí za nápravu zmařených
š a n c í , n a v z d o r y
všudypřítomnému zlu.
Nosíte nyní v hlavě další
díla? Romány? Scénáře?
Léta nosím v hlavě příběhy
svých knih, nechávám je zrát.
Scénář je živý organismus,
i když leží v šuplíku, potřebuje
zdravé a důstojné podmínky,

za mými myšlenkami
a fantaziemi stojí. Má rád můj
způsob vidění a vyjádření,
nemusím mu nic vysvětlovat.
Věřím mu.
Jste i vy hodnotitelkou jeho
koncertů? Jaké skladby se
Vám v podání Vašeho muže
nejvíce líbí?
Můj muž je univerzální
muzikant, ctí dobu i skladatele.
Jeho umění ho vyneslo na
nejvyšší světovou příčku. Tam
se nehodnotí, ale s pokorou se
naslouchá.
Stále doprovázíte svého
manžela při jeho
koncertech?
Jsme pořád a rádi spolu, sníme

vyhrává mistrovský nástroj
a turné koncertů. Za peníze
získané od donátorů
poskytujeme dětem podmínky
pro rozvoj jejich nadání
a příležitosti pro jeho uplatnění.
Děti jsou naší radostí, bohatě
úročí vklad, vyhrávají
mezinárodní soutěže
a s úspěchem dobývají světová
pódia. Možná si je někdy
poslechne i publikum ve Štětí.
Pavel Hoznédl

Eva Hudečková
Vystudovala herectví na
Divadelní fakultě Akademie
múzických umění. Herecké
profesi se věnovala do roku
1984. Ztvárnila řadu
zajímavých rolí v divadle, ve
filmu (např. Jak utopit dr.
Mráčka, Zítra to roztočíme,
drahoušku…!, ad.) i v televizi
( s e r i á l y Ka m e n n ý ř á d ,
Sanitka, ad.). Byla oceněna
několika cenami. Od podzimu
1984 začala všechny
nabízené role odmítat. Poté,
co skončila s herectvím,
vydala se na dráhu
spisovatelky. Spolupracovala
s Filmovým studiem
Barrandov jako autorka
scénářů. Napsala oceňovaný
román Bezhlavá kobyla,
scénář O ztracené lásce
(v roce 2002 jej odvysílala
jako devítidílný film Česká
televize), scénář k pohádce
O zasněné Žofince (vysílal
Česká televize v roce 1997).
Jejím mužem je houslový
virtuóz Václav Hudeček.

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
Prosinec: Petr Baťa Kundrát hudebník, malíř
Leden 2021: Eva Hudečková spisovatelka

DALŠÍ INFO W W W
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Ulicemi města Štětí: Počasí
V době počínající klimatické
změny je stále aktuálnější téma
proměnlivosti počasí
v jednotlivých letech. Ve štětské
kronice se každoroční zápisy
o počasí objevují v letech 1946
až 1948 a od roku 1974 dále.
Pro starší údaje se musíme
obrátit někam do blízkého okolí.
Na stránkách Státního
oblastního archivu v Praze je
přístupná kronika Horních
Počapel, ležících nedaleko na
druhém břehu Labe. V ní je
popsána velmi krutá zima
v letech 1928-29. Tehdy
napadlo velké množství sněhu
a mráz dosahoval hodnot 35-37
°C. V okolí pomřelo hodně polní
zvěře a ptactva a katastrofický
dopad měl mráz i na stromy.
Naopak léto bylo tragické v roce
1934, kdy nastalo takové sucho,
že obilí vůbec nedozrálo a nebyl
ani dostatek slámy pro dobytek
na zimu. Podobná situace se
opakovala i o rok později. Počasí
tak ještě prohloubilo stávající
hospodářskou krizi. Dle štětské
kroniky byla na počátku roku
1946 zima s nepříliš silnými
mrazy a odchod ledu proběhl

bez větších škod. Léto a podzim
zaznamenaly obvyklé počasí,
ale zima začala velmi brzy
a Labe nezvykle zamrzlo již před
Vánoci, přičemž led dosahoval
tloušťky až 65 cm. Na začátku
ledna 1947 byly teploty až
minus 24 °C, a ještě koncem
měsíce se držely na -15
s t u p n í c h . Ve Š t ě t í b y l
nedostatek uhlí a ve školách se
na konci ledna a znovu na
přelomu února a března
nevyučovalo, jelikož nebylo
možno přivézt nové uhlí pro
sněhové závěje. Tradiční jarní
povodeň proběhla bez potíží.
Jarní deště byly velmi silné, což
odložilo polní práce. Léto však
bylo natolik suché, že zahynul
velký počet ovocných
a okrasných stromů
a následkem bylo i mnoho
požárů. V roce 1948 bylo počasí
vcelku mírné, jen si kronikář
posteskl, že bouře s lijáky
narušily oslavy dětského dne,
M. Jana Husa a vzniku republiky.
Rok 1974 byl velmi proměnlivý.
Zatímco leden byl téměř bez
sněhu a únor a březen velmi
teplý, v půlce dubna přišel noční

Labe u Štětí v zimě. Foto: archiv KIZ.

mráz -6 °C, který spálil všechny
ořešáky ve městě a okolí
a většina třešní i dalších
peckovic pomrzla. Chladný
a deštivý červen přiměl některé
domácnosti vytápět. Už na
konci června ale teplota ve stínu
dosahovala 28 stupňů a v půli
srpna dokonce od 28 do 35
stupňů. Zde je nutno
připomenout, že tehdy nebyly

tropické teploty zdaleka tak
běžné jako dnes, šlo tedy
o velmi nezvyklé léto. Od
poloviny září do konce prosince
1974 bylo deštivo a teploty
vysoko nad dlouholetým
průměrem. Aspoň tolik na
ukázku, že počasí nebylo vždy
stejné ani v letech dávno
minulých.
M. Plaček

Výlety za historií: Praotec Čech
Všichni známe pověst
o příchodu našich předků
z Jiráskových Starých pověstí
českých. Poprvé se však
objevuje již v Kosmově kronice z
počátku 12. století. Rozšířil ji
Václav Hájek z Libočan ve své
kronice z roku 1541, která byla
mezi čtenáři velmi oblíbená až
do 19. století, ačkoliv z hlediska
historické pravdivosti byla
odsuzována již v době
osvícenství. Uvádím promluvu,
kterou Hájek vložil do úst
praotce Čecha po výstupu na
Říp: „Toť jest ta země, o kteréž
častokrát sem vám pravil a do ní
vás uvést slíbil, země vám
zaslíbená, zvěři a ptákuov plná,
medem a mlékem oplývající,
jakož pak sami vidíte, k obývání
velmi příhodná, vody ze všech
strán hojné a nad obyčej rybné.
Tuť vám se nebude nic
nedostávati, nepřátelé nebudou
moci vám uškoditi.“ Slované v 5.
až 6. století nepřišli do
liduprázdné krajiny. Okolí Řípu
patří k tzv. staré sídelní oblasti
Čech a lidé tu trvale žili již od
n e o l i t u . O d s t a r š í d o by
bronzové se tu usazovalo první

obyvatelstvo indoevropské
jazykové rodiny a spolu s Kelty,
Germány a Slovany utvořilo
etnický základ, z něhož později
vznikl český národ. Psal jsem již
dříve o tom, že jméno Říp
značilo horu a jméno Labe řeku.
V jazyce kmene divokých
pastevců dobytka, přišlých
z bažinatých oblastí dnešního
Běloruska, pak jméno „Čech”,
kterým se nazývali, znamenalo
tolik co „člověk”. Tento jev je
zván etnocentrismus
a vyskytuje se u kmenových
společenství dodnes, např.
u původních obyvatel Ameriky,
Inuitů, Sanů v Africe, na Nové
Guineji či u Aboriginců
v Austrálii. K atavismům
(přežitkům) člověka, jeho
dávné výbavě, patří, že to jeho
vlastní je nejlepší, zatímco to
jiné, cizí je nepřátelské. Z toho
pak vychází násilí a války.
V momentě, kdy se těchto
primitivních pudů zmocní
propracovaná zrůdná ideologie,
dochází ke genocidám, jak to
známe z doby 2. světové války,
ale i v jiných případech nejen z
20. století. Když se podíváme na

Praotec Čech od řezbáře D. Fialy. Foto: archiv KIZ.

Říp, napadají nás slova jako
tajemno, mystika, pohanství.
Záviš Kalandra, popravený
komunisty spolu s Miladou
Horákovou, se domníval, že
počátky českých dějin jsou
Kosmou přebájené pohanské
mýty a legendy. V samotné
Kosmově kronice se píše, že
kníže Břetislav II. roku 1092
vyhnal ze země čaroděje,
hadače a věštce, spálil posvátné

háje a stromy a zakázal
přinášení obětí ke studánkám
a pramenům, dále pohřby
v lesích a na polích a obřady za
mrtvé na křižovatkách cest.
V 11. století je archeologicky
doloženo rozdělení
venkovského hřbitova na část
s křesťanským pohřebním ritem
a část pohanskou.
M. Plaček
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Fotbalový klub čeká v lednu restart
Fotbalový klub SK Štětí se
připravuje na speciální
zimní čas. V polovině
prosince začal celek
dospělých s opětovným
tréninkem, mistrovské
zápasy by měl divizní tým
začít hrát už v lednu!
Koronavirová pandemie
nahlodala sportovní přípravu
prakticky všem sportovním
klubům ve Štětí. Pro fotbalisty,
kteří by dle tradičního
harmonogramu soutěží končili v
půlce listopadu, začalo hodně
netradiční přípravné období.
„Hráči se sešli ihned po
obnovené možnosti k trénování.
Pochopitelně reagujeme na
všechna nařízení vlády. Příprava
probíhá na umělé trávě ve Štětí
a v Roudnici nad Labem. Je to
netradiční čas, příprava týmům
začínala obvykle v půlce nebo
na konci ledna,“ uvedl sekretář
štětského klubu Milan Plíšek.
Dohrávky podzimních sedmi kol
divizní skupiny B, ve které Štětí
po osmi kolech patří poslední
příčka, by se měly dohrávat od
30. ledna. Kromě koronaviru
ovšem do osudu dohrávek
vstoupila i další záležitost, a to
korupční kauza kolem bývalého

m í s t o p ř e d s e d y Fo t b a l ov é
asociace České republiky
(FAČR) Romana Berbra.
„FAČR totiž rozpustil Komisi
rozhodčích pro Čechy, která
nasazovala sudí i do divizních
utkání. Sledujeme tak, jak se
bude situace dále vyvíjet,”
prozradil Milan Plíšek.
Pokud by se soutěž v lednu
opravdu rozjela, chtěl by štětský
celek hrát domácí zápasy na
umělé trávě v Roudnici nad
Labem, se kterou probíhají
intenzivní jednání. „Zažádali
jsme o stejný čas, který běžně
hrajeme, tedy sobota 10:15.
Potvrzené zatím ale nic
nemáme. Nicméně je jasné, že
prakticky ztratíme výhodu
domácího prostředí,” přidal
sekretář fotbalového klubu.
Nové tváře v kádru trenéra
Josefa Jarolíma se očekávat
nedají. Tým podle kouče
potřebuje posílit na pozici
b r a n k á ř e . „V p o s l e d n í m
podzimním zápase dostal
brankář Sailer po utkání
v kabinách červenou kartu a od
disciplinární komise
šestizápasový trest.
Potřebujeme tedy za něj
náhradu,” připomněl poslední
prohru ve Slaném Milan Plíšek.

Klub sleduje i vývoj ohledně
zápasů u dalších týmů. Kdy se
rozjedou krajské soutěže, ve
kterých působí dorostenci a kdy
do bojů zasáhnou okresní celky,
tedy týmy starších žáků
a přípravek. „Termín krajských

soutěží jasný není, okresní
soutěže by se měly rozjet
poslední únorový víkend,” uvedl
Milan Plíšek. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

TABULKA DIVIZNÍ SK. B PO PODZIMNÍCH 8. KOLECH

Městská knihovna pořádala soutěže

I přes povinná „covidová” opatření pořádala Městská knihovna ve
Štětí celou řadu zajímavých soutěží. Jednou z nich byla i soutěž ve
slovním kvízu. Za účast v této soutěži převzaly zajímavé knižní
odměny dámy Lada Gernátová, Františka Kvapilová a Jaroslava
Jančová (zleva). Foto: I. Roubíčková.

Ve vědomostní soutěži Městské knihovny Štětí
s názvem
MĚSTO,JMÉNO,ZVÍŘE, zvítězily a převzaly ocenění dámy Jiřina
Neradová, Eva Nejedlá a Jitka Kynclová (zleva). Ve fotografické
soutěži s názvem ARCHITEKTURA ŠTĚTSKA byly oceněny snímky
PLACENÁ INZERCE
paní Anny Stierankové a Zdeňka Fořta. Foto: I. Roubíčková
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Sen sportovce roku? Olympiáda

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH
KATEGORIÍ ANKETY

Dá se atletika trénovat ve Štětí?
Nemusíme si nic nalhávat,
trénovat atletiku ve Štětí je
náročné. Jediný tartanový ovál
je u Základní školy v Ostrovní
a má pouze dvě stě metrů. Dá
se běhat u Labe. Mám vyběhané
své trasy. Když si člověk
vyběhne za město, je to krásné.
Máte vidinu posunu do jiného
klubu?
Vidina je. Plánuji jít příští rok na
vysokou školu do Prahy. S tím,
že bych tam i bydlel a závodil
v některém z pražských klubů.
Lehce rozjednaný je přestup do
USK Praha. To už by byl posun
zase o kousek dál.
J a k s i s t o j í t e
v celorepublikové
konkurenci?
Na středních tratích jsem někde
okolo třicátého místa. Na
republikový šampionát
postupuje vždy dvacet
nejlepších.
Jaký je váš cíl v kariéře?
Nevím, jestli cíl nebo sen, ale je
to účast na olympijských hrách.
I když vím, že limity na
olympiádu jsou brutální. Když
se z České republiky podívá na
středních tratích na olympiádu
jeden až dva běžci, tak je to
fantastický úspěch.

Kategorie: ŽÁCI - dívky
Emma Berková (SPV – Medvědí
stezka)
Vítězka Okresního i Krajského
kola soutěže Medvědí stezka pod
hlavičkou Asociace sportu pro
všechny. Pravidelná účastnice
v celorepublikové soutěži
zápolení na dálku, kde se
umisťuje na předních místech.

Ocenění nejlepších
sportovců za rok 2019
proběhlo v letošním roce
kvůli koronavirovým
opatřením mimořádně
v obřadní síni radnice
Městského úřadu ve Štětí.
Plaketu pro absolutního
vítěze si odnesl atlet Michal
Holoubek. „První okamžik
byl euforie, kdy člověk
zjistí, že získal toto ocenění.
I když se nejedná
o celorepublikovou anketu,
tak to pro mě hodně
znamená,” řekl po
slavnostním předávání
v obřadní síni štětské
radnice.
Kterých úspěchů si ve své
dosavadní atletické kariéře

prosince jsem závodil na
Mistrovství České republiky
v přespolním běhu s výsledkem
na 34. místě, což považuji za
úspěch. Mám pak řadu vítězství
v krajských soutěžích, které
jsou cenné, ale ta republiková
umístění jsou více.
Za jaký klub nyní závodíte?
Aktuálně jsem členem
atletického klubu TJ KVS Štětí
s tím, že hostuji v USK Ústí nad
Labem.
Skončil jste v dorostenecké
kategorii. Čeká vás
závodění mezi dospělými?
V atletice ještě funguje jeden
mezistupeň, a tím je kategorie
do 23 let. Ta má pouze venkovní
závody, halové závody jsou pro
muže a ženy. Čekají mne tedy
závody mezi dospělými v hale

Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Kategorie: ŽÁCI - chlapci
Tibor Nevelöš (jachting)
Mistr České republiky 2019
v absolutním pořadí v kategorii
žáků do 15 let WC Bic Techno
293. Osmnáctý na evropském
šampionátu, devatenáctý na MS.
Úspěchy sbíral i během dalších
mezinárodních závodů.
Kategorie: DOROST - dívky
Adéla Budinová (sportovní
gymnastika)
První místo si přivezla z Okresní i
Krajské soutěže. V republikovém
finále v Doubí u Třeboně skončila
na osmém místě. Nominaci si
zaslouží i za zodpovědný přístup
k tréninkům, závodům a za
vysokou úroveň závodních
sestav.
Kategorie: DOROST - chlapci
Michal Holoubek (atletika)
Sbíral první místa na tuzemských
závodech (Bílinská půlka,
Borecký půlmaratón, O pohár
starosty Mělníka). Na Krajském
přeboru bral stříbro a na
Mistrovství ČR ve štafetách na
4x400 metrů skončil na sedmém
místě.
Kategorie: DOSPĚLÍ
Patrik Frydrych (hokej)
Brankář hokejového celku
dospělých HC Roudnice nad
Labem.
Kategorie: KOLEKTIV
Petr Vránek, Pavel Vránek
(veslování)
Bratři Vránkové se zúčastnili v
roce 2019 světového šampionátu
veteránů v Maďarsku a přivezli
z něj hned pět zlatých medailí.

MICHAL HOLOUBEK
Sport: atletika
Michal Holoubek závodí za klub USK Ústí n/L. Foto: P. Janšto.

nejvíce ceníte?
Nejcennější úspěchy jsou určitě
účasti na republikových
šampionátech. V roce 2019
jsem se zúčastnil se štafetou na
4 x 400 metrů halového
mistrovství a skončili jsme na
sedmém místě. Na začátku

a venkovní ve své juniorské
kategorii.
Jak často trénujete?
Šestkrát až sedmkrát v týdnu.
Funguji normálně s trenérem.
Sám se pak snažím si pro sebe
vymýšlet i kompenzační cvičení,
regeneraci.

Disciplína: střední tratě
(800 metrů, 400 metrů)
Úspěchy v roce 2019:
7. místo - Mistrovství ČR ve
š t a fe t o v é m z á v o d ě n a
4x400m.
8. místo - Půlmaratón Bílina
1. místo - krajský přebor
družstev mužů

Kategorie: TRENÉR
Jaroslava Klementová (ASPV)
Pravidelné cvičení rodičů a dětí.
S nimi i účast na závodech Finská
stezka nebo Vánoční závod
v Litoměřicích. Dlouholetá
a úspěšná trenérka při trénování
nejmladších štětských dětí.
Kategorie: OSOBNOST
Miloslav Čmejla
Organizátor řady sportovních
akcí, především v moto sportu,
ploché dráze. Zároveň
organizátor besed s úspěšnými
českými sportovci.

Generální partner ankety
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VZPOMÍNKY

Svátky byly pro každého trochu
jiné. Pro nás byly už pošesté
bez táty Čestmíra Bubeníčka
a první bez maminky Heleny
Bubeníčkové. Táta vám vždy
poradí a pomůže, jak nejlépe
a nejrychleji umí. Mamka vás
nespočetněkrát políbí a pevně
obejme. Tak pomáháme
a objímáme své děti, aby nikdy
nezapomněly, co znamenají
rodiče. Děkuji těm, kteří si
vzpomněli a všem dětem
a rodičům přeji láskyplný rok
2021. Eliška s rodinou
Dne 30. prosince uplynul 1 rok,
kdy nás opustil pan Jan
Sedláček. Za tichou vzpomínku
děkuje družka Vlasta
s rodinou.
Dne 7. 11. 2020 jsme
vzpomněli 30 let od úmrtí
mého bratra, Milana Nováka.
Stále vzpomínáme sestra
Růžena a bratr Bohuslav.
Je tomu už smutných 30 let,
kdy odešel můj manžel Milan
Novák stále vzpomíná
manželka a děti.
Dne 7. 1. 2021 uplyne 14 let,
kdy nás opustil pan František
Křenovský a dne 16. 1. 2021
uplyne 23 let, kdy nás opustila
paní Olina Křenovská. S láskou
v z p o m í n á d c e ra H e l e n a
s rodinou.
Dne 20. 1. 2021 uplyne 6 let,
kdy nás opustil pan Zdeněk
Fridrych. S láskou vzpomínají
synové s rodinou a Hana.
Nic víc než kytičku květů na
hrob ti můžeme dát, tiše plakat
a stále vzpomínat. Dne 5. 1.
2021 tomu bude už dlouhých 9

let, kdy mě navždy opustila má
milovaná manželka paní Milena
Sýkorová, stále vzpomíná
manžel Antonín, dcera Erika
a vnučka Anetka. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuji.
„Já odešla jsem za světlem.
Všem, kteří mě milovali, těm já
na poslední cestu posvítím.”
Dne 2. ledna vzpomeneme 1
smutný
rok, kdy navždy
odešla naše milovaná
maminka, teta, paní Lenka
K ra f t o va r o z . Fo j t i k o va
z Radouně, Štětí. Za
vzpomínku na ni děkuji Petra,
Karel, děti, rod. Kohoutova,
Horynova, Rehorova,
Hartnianova, Kratochvilova.
„Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš navždy dál.” Dne 13.
ledna 2021 1 rok, co nás
navždy opustila naše milovaná
sestra, paní, kamarádka Marie
Doležalova, roz. Kubešova. Za
tichou vzpomínku na ní
z úctou, láskou stále
vzpomínají Vlastimil a Ladislav,
sourozenci, kamarádi ze Štětí.
,,Nikdy nezapomeneme na
toho, koho máme rádi. Nikdy
nezapomeneme na toho, který
nám moc schází.” Dne 8. ledna
2021 uplyne jeden smutný rok,
co nás navždy opustil náš
drahý Michal Ušala. S láskou
vzpomíná manželka Růžena,
dcery Drahomíra a Věra
s rodinami, syn Pavel
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych chtěla poděkovat Turistickému klubu za jejich
úspěšnou činnost v roce 2020 – velice pěkné výlety – ubytování
a programy – a většinou objednané i jasné počasí. Poděkování
hlavně potěší vedení – p. Krejčové a p. Valentové a celému
výboru. Na některá místa bychom se ani nepodívali. Doufám, že
nám rok 2021 dopřeje doba a zdraví na další výlety. Za všechny
výlety moc děkujeme. Turisti Štětí.
INZERCE

Čilý osmdesátník hledá přítelkyni přiměřeného věku. Zahrádka,
výlety, pohoda. Tel. 777 847 230.
Vyměním byt 2+kk v Obchodní ulici (u parku) za 3+1 v Alšově nebo
Mánesově ulici nebo kdekoliv podobný byt. Tel: 722730836
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