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Velikonoce na Štětsku po dvou letech bez
koronavirových opatření. Na zahradě DDM
ve Štětí zahrála Ledecká dudácká muzika.
Foto: Jana Podubecká.

UVNITŘ ČÍSLA

Informace k opravám vozovky a chodníků
v ulici Stračenská.
Více na str. 2

Turistickou sezónu na Štětsku zahájil
tradičně loupežník Štětka.
Více na str. 7

Rozhovor s osobností Štětska: Psychiatr
Jan Vevera.
Více na str. 10 - 11
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Zprávy z Radnice: Revitalizace a volby
Během dubna probíhalo ve Štětí
dokončování projektu Revitalizace
sídlišť. Otevřeno bylo Dopravní hřiště
a zveřejněn byl i datum komunálních
voleb. Dubnové jednání Zastupitelstva
města Štětí probíhalo po uzávěrce
tohoto vydání. Informace z něj tak
přineseme v červnovém vydání.
Revitalizace sídlišť
Po odstoupení Města Štětí od smlouvy na
revitalizaci sídlišť, Město Štětí v měsíci
březnu vyzvalo k jednání zástupce
Společenství vlastníků jednotek, kteří
v průběhu realizace projektu doručili
stížnosti z důvodu výsadby či umístění
mobiliáře. Podněty zástupců SVJ byly
zapracovány do dokončovacích prací,
které v těchto lokalitách během měsíce
dubna probíhaly.
Po odstoupení od smlouvy s dodavatelem
na revitalizaci a odstoupení od dotačního
titulu dokončuje město celý projekt
dodavatelsky s firmou, která zajišťuje
především terénní úpravy, ale dokončena
budou i místa pro odpočinek, tedy budou
doinstalovány lavičky a odpadkové koše.
Plánovaná výsadba zhruba stovky stromů
by měla proběhnout v příštím roce,“ uvedl k
aktuálnímu dění starosta města Tomáš
Ryšánek.
Komunální volby 2022
Na podzim letošního roku proběhnou po
čtyřech letech komunální volby, tedy volby
do městského Zastupitelstva. Prezident
republiky Miloš Zeman vyhlásil termín
voleb na 23. a 24. 9. 2022. Tak jako

všechny ostatní, i komunální volby se
konají v pátek a v sobotu, většinou
v následující časy: pátek od 14 do 22 hodin
a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Volební okrsky budou vyvěšeny na
webových stránkách města Štětí
v časovém předstihu.
Dětské dopravní hřiště
Dopravní hřiště ve Štětí v Ostrovní ulici
(u Základní školy Ostrovní) je od 19. 4.
2022 v provozu. Otevřené pro veřejnost je
zdarma vždy od pondělí do pátku od 15 do
18 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin
a následně od 14 do 17 hodin. Neděle
a státní svátky je dopravní hřiště zavřeno.
Pro školy a organizace možno domluvit
otevření i mimo otevírací dobu. O uzavření
hřiště z důvodu nepříznivého počasí
a uzavření z provozních důvodů budou
návštěvníci informováni oznámením
u vchodu do hřiště.
Dopravní hřiště mohou využívat pěší,
cyklisté, in-line bruslaři, děti a mládež na
koloběžkách, tříkolkách a podobných
dopravních prostředcích.
Pomoc Ukrajině
Ke konci měsíce dubna bylo ve Štětí
evidováno zhruba 220 občanů Ukrajiny,
převážně žen a dětí. Přibližně šest desítek
ukrajinských dětí navštěvuje štětské
mateřské a základní školy. „Město Štětí
neuvažuje o zřízení speciální třídy pro
ukrajinské děti,“ řekl starosta města Tomáš
Ryšánek.
„Vzhledem k jednotné evidenci uprchlíků
ve městě žádáme i nadále všechny
občany, kteří nabízí ubytovací kapacity pro

uprchlíky z Ukrajiny, aby o této nabídce
zároveň informovali i Odbor sociálních věcí
na Městském úřadu ve Štětí,“ uvedl
starosta Tomáš Ryšánek. „Tato evidence je
důležitá pro případné řešení další pomoci,“
přidal starosta města Štětí.
Důležité informace Město Štětí eviduje na
svých webových stránkách pod odkazem –
Pomoc Ukrajině. „Pokud se občané
rozhodnou pomoci, žádáme je, aby
dodržovali stanovené postupy, především
ty, které se týkají evidence. Informace
naleznou na městských webových
stránkách,“ dodal starosta města Tomáš
Ryšánek.
Zároveň je dle vedení města důležité
sledovat aktuální informace na webových
stránkách Ústeckého kraje, konkrétně
Krajské asistenční Foto:
centrum
pomoci
P. Hoznédl
Ukrajině (KACPU). (hoz)

Další informace
www.steti.cz
facebook.com/mestostetioficialni
@mestosteti
@mestostetioficial
youtube/regionalnitelevize/steti

Pozvánka - Vzpomínková slavnost
Město Štětí zve na Vzpomínkovou slavnost
k osvobození města. Akce proběhne v neděli 8.
5. 2022 od 10 hodin na zahradě ZŠ T. G.
Masaryka.

Proběhla částečná oprava ulice Stračenská
V polovině dubna proběhla částečná
oprava poničené vozovky v ulici
Stračenská. Kompletní oprava úseku od
Bezručových sadů k obchvatové silnici
je v plánu ještě v letošním roce.
Během dubna proběhla oprava největších
výtluk na vozovce. „Silnice byla po zimě
v havarijním stavu. Uvědomovali jsme si, že
je zapotřebí opravy,“ uvedl místostarosta
města Vladimír Frey. Zároveň připomněl, že
kompletní oprava je v letošním roce v plánu.
„Do rozpočtu na letošní rok byla zahrnuta
investiční akce Oprava Stračenské ulice,
která zahrnuje vybudování nových
parkovacích míst i řešení úpravy výjezdu
z Horovy stezky před Základní uměleckou
školou,“ řekl dále Vladimír Frey.
Akce je nicméně podmíněna dotací
z Ministerstva pro místní rozvoj. „Jednání
s dotčenými orgány již proběhla. Pouze se
zástupci Severočeských vodáren
a kanalizací se sejdeme na konci dubna (po
uzávěrce tohoto vydání – pozn. aut.),“
upřesnil místostarosta města.
Pokud k opravě dojde, měla by trvat zhruba
pět až sedm měsíců. „Chceme občany
připravit na to, že v tomto úseku tak
nastanou komplikace s dopravou. Nicméně
ta oprava je rozhodně nutná,“ doplnil
Vladimír Frey.

Opravy vozovky v ulici Stračenská.
Foto: P. Hoznédl.

Město Štětí průběžně opravuje poničené
chodníky a silnice ve vlastní správě. Další
větší investiční akci na letošní rok už
nepřipravuje. „Opravy probíhají během
celého roku. Chodníky se například letos
opraví v ulici Lukešova i na jiných místech,“
dodal místostarosta města Štětí. (hoz)

Další informace
www.steti.cz
facebook.com/mestostetioficialni
youtube/regionalnitelevize/steti
Foto: P. Hoznédl
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Město zaplatilo za odpady devět milionů
Město Štětí zaplatilo v loňském roce za
odpady 9 milionů korun. Je to o zhruba půl
milionu korun více, než v roce 2020.
Překvapivým je nárůst vytříděného
plastového odpadu. Komunálního odpad
zůstal na stejných „číslech“.
Celkové náklady na odpadové hospodářství
byly v minulém roce ve Štětí na hodnotě
bezmála 14 milionů korun. Na poplatkách za
odpad (500 korun za osobu a rok) se vybralo
3,3 milionu korun, odměny od společností
EKO-KOM, FCC BEC, Elektrowin a Asekol
činily zhruba 1,7 milionu korun.
Celkové množství vyvezeného odpadu
(komunální + tříděný + bioodpad) bylo v
loňském roce 3 800 tun, což je oproti
loňskému roku nárůst o 500 tun. Z toho
množství odevzdaného komunálního odpadu
za loňský rok činilo celkově 1911 tun, tedy
zhruba 225 kilogramů za osobu a rok.

Tříděného odpadu se vyvezlo bezmála 452
tun a bioodpadu 1 450 tun.
„Čísla komunálního odpadu jsou srovnatelná
s předchozími roky, v loňském roce dokonce
mírně klesla,“ shrnula součty referentka
životního prostředí Eliška Bubeníčková.
Zajímavou informací je dvojnásobný nárůst
vytříděného plastového odpadu oproti
loňskému roku. Plastu bylo vyseparováno
182 tun. „Od roku 2019 je to nárůst dokonce o
110 tun,“ informovala referentka životního
prostředí Městského úřadu ve Štětí Eliška
Bubeníčková.
Prakticky ve všech dalších komoditách
zůstala čísla stejná jako v předchozím roce.
Papíru vytřídili lidé 122 tun (rok 2020 – 112
tun), skla 118 tun (rok 2020 – 114 tun),
nápojové kartóny 4,2 tuny (rok 2020 – 5,5
tuny) a kov 24 tun (rok 2020 – 26 tun).
Sazba místního poplatku za odpady zůstává
ve Štětí již několik let stejná, a to ve výši 500

korun za poplatníka a rok. Od poplatku jsou
osvobozeny děti do 4 let věku, občané od
doby dosažení věku 70 let. (hoz, eb)

Vydávání projektů kanalizačních přípojek
V průběhu měsíce dubna došlo ze strany
vlastníků nemovitostí k převzetí již
přibližně poloviny zpracovaných projektů
kanalizačních přípojek z celkových cca
500 – konkrétně byly předávány projekty
v Počeplicích, Stračí a na Brocně. Během
měsíce května se bude pokračovat na
Chcebuzi a v Radouni.
Při předávání si dotčení vlastníci především
ověřují, zda je navržené řešení v souladu s
jejich místními podmínkami, tedy hlavně zda
odpovídá domluvená trasa i požadovaný
spád u gravitační přípojky. Pokud nevychází
kanalizační přípojka samospádem, řeší se
umístění domácí čerpací jímky. Důležité je
také rozvržení tzv. revizních šachet, které
musí být na gravitační přípojce umístěny
vždy, když dochází k lomu přípojky – ať již

směrovému nebo sklonovému, nebo
v případě, že je souvislý kus přípojky delší
než 25 metrů. Pokud se na trase přípojky
překonává výraznější terénní zlom,
vyrovnává ho tzv. spadišťová šachta. Revizní
šachta může být nahrazena čisticím kusem
umístěným přímo v domě (např. ve sklepě).
Revizní šachty jsou důležité pro účely
budoucího čištění kanalizačních přípojek.
Vzhledem k opakovaným dotazům
přikládáme její ilustrační obrázek.
V případě, že v mezidobí došlo u nějakého
objektu ke změně vlastníků nebo se
k takovým změnám chystáte, kontaktujte,
prosím, neprodleně zmocněnce Města Štětí
pro zajištění územního rozhodnutí, a sice
Mgr. Ing. Miroslava Andrta – mobil: 732 946
956, email: miroslav.andrt@steti.cz (ma, hoz)

Příklad revizní šachty umísťované svisle do
země na trase kanalizační přípojky.

Rovnější mezi „rovnými”
Na úvod svého zamyšlení si kladu otázku,
zda je zastupitel města někým víc než
kterýkoliv jiný občan? A rovnou si,
s dovolením, odpovídám, že nikoliv!
Dokonce jsem přesvědčen o tom, že by na
nás měl být brán mnohem přísnější metr,
jelikož máme být pro ostatní občany
v mnoha ohledech příkladem a vzorem.
Bohužel je známa celá řada případů, kdy
takový zvolený zástupce nehájí veřejný
zájem, jak se ostatně zavázal i ve slibu
zastupitele na počátku volebního období,
nýbrž prosazuje své zájmy soukromé,
z čehož mu může vznikat i osobní prospěch.
Naneštěstí se tento nešvar začal objevovat i
na naší radnici pod taktovou tzv. Nového
Štětska, které se ujalo vlády vloni v zimě.
Běžný občan si však takovéto zásadní
skutečnosti často ani nemá šanci všimnout.
Ve zveřejněném výpisu usnesení z lednové
schůze Rady města se totiž dočte jen
anonymizovanou větu ve znění: „RM
schvaluje převedení služebního bytu č. ..
v domě č.p. .., Štětí do režimu běžného
nájemního bytu se současným nájemcem
panem ...“. Pokud si jako občan dojdete na
radnici, můžete nahlédnout do

podrobnějšího zápisu, kde se dočtete, že
místostarosta Frey navrhl převést služební
byt dosavadnímu nájemci panu Josefu
Patkovi do režimu běžného nájemního bytu.
Chybí tu jakékoliv zdůvodnění, jakákoliv
další vysvětlující informace. A už jen záznam
hlasování – 3 pro, nikdo proti, 1 se zdržel –
SCHVÁLENO.
A protože je pan Patka jak zástupcem
ředitele Městské policie Štětí, tak zároveň
městským zastupitelem, požadoval jsem na
únorovém jednání zastupitelstva vysvětlení,
zda jsou známy nějaké skutečnosti hodné
zvláštního zřetele, na jejichž základě Rada
rozhodla. Jelikož žádný takový důvod sdělen
nebyl, vyzval jsem Radu města, aby toto své
rozhodnutí odvolala. Zároveň jsem vyzval
pana Patku, aby tento byt vrátil zpět městu,
když mu nestačil ve služebním režimu.
Služební byty totiž může město přednostně
přidělit svým zaměstnancům, kteří se
ocitnou v nějaké tíživé situaci, nebo třeba
učitelům, lékařům, policistům apod. ve chvíli,
kdy takové profese potřebujete do města
nalákat. Pointa služebního bytu pak spočívá
v tom, že se záměr tohoto pronájmu nemusí
zveřejňovat, platí se tam naprosto stejné

nájemné, ale po skončení pracovního
poměru má dotyčný povinnost tento byt vrátit
městu. Jediný argument v té záležitosti
zazněl, a sice že se už jednou takto jednomu
zaměstnanci vyhovělo, a je to tedy
precedens. Zde nemohu souhlasit, jelikož
šlo o zcela jiný případ, kdy zaměstnanec
neskončil svůj poměr dobrovolně, ale byl ze
svého místa odvolán, a Rada toto tehdy
jednomyslně a zcela výjimečně zohlednila.
Zcela logicky se před nedávnem objevily
další tři žádosti zaměstnanců o převod
služebního bytu na běžný nájemní byt.
Nejprve Rada dvěma žádostem vyhověla
a třetí ne. Po odvolání dotyčného vyhověla
i ve třetím případě... A tak se opět ptám –
podle jakých kritérií? Funguje tu
kamarádšoft nebo snad nějaká vynucená
loajalita? Každopádně mi to přijde velmi
nefér, jak si nyní městská Rada hraje
s lidskými osudy!
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Doplňující informace podle
zákona 46/2000 Sbírky
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Zdravé město a MA21/Školství

Zdravé město a MA21: Úklid a Den Země
Zdravé město Štětí a MA21 během dubna
organizovalo úklid na Štětsku i edukační
akce v rámci akce Den Země.
Ukliďme svět – Ukliďme Štětsko

Uklizeno je okolí Labe, u bývalého krytu CO
v Ostrovní ulici, Žampich a okolí,
serpentýny, okolí kynologického cvičiště a u
zahradní kolonie č. 16.
Celkem bylo sesbíráno 1 750 kilogramů
odpadu, který se vešel do 117 pytlů. Kromě
jiného bylo posbíráno 20 pneumatik, 3
nárazníky od auta, 2 autosedačky a 100
kilogramů železa.
Den Země

Ukliďme Štětsko.
Foto: P. Hoznédl.

Řada dobrovolníků se zapojila během
dubna do celorepublikové akce Ukliďme
svět – Ukliďme Štětsko. Uklízelo se
v místních částech, ve městě i jeho okolí.
Organizaci úklidu ve vesničkách si vzaly na
starost Osadní výbory, ve městě bylo
hlavním koordinátorem Zdravé město Štětí.
„Poděkování patří spolkům a organizacím,
které se do úklidu zapojily. Spolek SIVA, Fire
Rescue, Český červený kříž, Tuláci TOM,
Skauti, Pionýři a Osadním výborům. Velké
díky míří i k samostatným dobrovolnickým
jednotkám, které se na úklidu podílely,
a Štětským komunálním službám za odvoz
odpadu,“ uvedla koordinátorka Zdravého
města a MA21 ve Štětí Jana Lebdušková.
Úklid probíhal v Čakovicích, Počeplicích,
Radouni, na Brocně, Chcebuzi a ve Stračí.

Do lesa s lesníkem.
Foto: P. Hoznédl.

Hned několik aktivit na oslavu
celosvětového svátku si připravilo Zdravé
město a MA21, nadace Dřevo pro život,
Městská knihovna, Základní umělecká
škola a Skautské středisko Štětí.
Tento svátek se slaví každoročně 22.
dubna. Den Země je dnem věnovaným naší
planetě a vlastně nám všem. Hlavním cílem
je posílení veřejného zájmu o problematiku
životního prostředí a upozornit na dopady
lidského chování na životní prostředí.
Do lesa s lesníkem: Nadace Dřevo pro život,
firma Mondi Štětí a Zdravé město Štětí a

MA21 pořádá pro žáky 4. tříd základních
škol ve Stračenském lese v rámci projektu
do „Lesa s lesníkem“ šest zastavení, kde se
zábavnou formou účastníci seznámí
s lesním hospodářstvím a prací lesníků.
Živá voda: Také Základní umělecká škola
Štětí ve spolupráci s družinou ZŠ TGM si
připravila pro žáky prvních tříd základních
škol aktivity na téma Živá voda.
Stezka ke Dni Země: Skautské středisko
přichystalo od pátku 22. 4. do neděle 24. 4.
stezku s 10 zastaveními a úkoly. Stezka se
nacházela od mostu ke skateparku.
Čas pro přírodu: Městská knihovna
pořádala sběr starých a nepotřebných
mobilních telefonů. Sběr byl ukončen 30. 4.
2022.
Třídím, třídíš, třídíme: Další z aktivit
Městské knihovny. Vědomostní soutěž ke
správnému třídění odpadu. Soutěž trvala do
28. 4. 2022.
Druhá šance: Aneb dejte starým věcem
druhou šanci. Dětské oddělení městské
knihovny uspořádalo výtvarnou soutěž pro
své dětské čtenáře, kdy mohli vytvořit
jakoukoliv technikou z odpadu umělecké
dílo. (jl, hoz)

Další informace
www.steti.cz/zdravemesto
facebook.com/mestostetioficialni
youtube/regionalnitelevize/steti
Foto: P. Hoznédl

Zápisy do ZUŠ Štětí proběhnou v květnu
S příchodem jara se opět otevírají dveře
pro nové žáky Základní umělecké školy
ve Štětí. ZUŠka úspěšně překonala
covidové roky a je opět nachystána
přivítat nové mladé zájemce o umělecké
vzdělávání.
V posledních letech se škola velmi
dynamicky rozrůstala a hodlá v tomto
rozmachu pokračovat. Před několika lety
byl ke dvěma stávajícím oborům (hudební
a výtvarný) otevřen ještě obor literárně –
dramatický. Ten je určen pro všechny
budoucí herce, herečky, moderátory,
scénáristy, režiséry a další umělce, kteří se
rádi předvádí ve světlech reflektorů.
Ve školním roce 2021/2022 pak škola
zkompletovala nabídku vzdělávacích
oborů zařazením oboru tanečního!
A protože je výuka tance prostorově
náročná, rozšířila škola i své prostory
působení. Na zřízení „tanečního sálu“ se
ZUŠ dohodla se ZŠ Ostrovní ve Štětí, která
poskytla jednu ze svých volných učeben
pro potřeby tanečníků.
„Pokud i vy máte doma talentovaného
muzikanta, výtvarníka, literáta, herce nebo
tanečníka, tak neváhejte, vyplňte online
přihlášku na www.zus-steti.cz a my se s
Vámi spojíme a domluvíme termín
talentové zkoušky a případného zápisu.
Přivítá vás tým skvělých pedagogů,

provede vás školou a zodpoví všechny
dotazy. Všichni zaměstnanci ZUŠky se na
Vás a Vaše malé umělce těší už teď,”
pozval všechny zájemce na štětskou
uměleckou školu její ředitel Jan
Hrovatitsch. (ZUŠ)

Další informace
723 790 228 (K. Marková - zást. řed.)
zus.steti@post.cz
www.zus-steti.cz
youtube/regionalnitelevize/steti
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Do škol by mělo nastoupit 97 prvňáčků
Zápisy do štětských základních škol
proběhly v úterý 5. 4. 2022. Celkem by se
mělo v příštím školním roce usadit do
lavic tří základních štětských škol 97
dětí. Do přípravné třídy se přihlásilo 14
dětí. Zápisy do Mateřských škol
proběhnou v úterý 10. 5. 2022.
Zápisy do základních škol se po dvou
letech v kovidové pandemii vrátily do
tradičního režimu, tedy s fyzickou
návštěvou škol.
Základní škola T. G. Masaryka
Nejstarší štětská základní škola otevře pro
školní rok 2022 – 2023 tradičně pouze
jednu první třídu. Do té se přihlásilo 30 dětí.
Vést by je měla třídní učitelka Karolína
Špičková.
„Optimální naplněnost tříd umožňuje
kvalitní zvládnutí učiva s aktivním
zapojením samotných žáků během
vyučování. Jsme škola rodinného typu,
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci žák -

učitel – rodič,“ uvedla při představení školy
ředitelka Gabriela Hrušková.
Základní škola ve Školní ulici
Na zápis do Základní školy ve Školní ulici
dorazilo 37 dětí. Škola plánuje otevření
dvou prvních tříd pod vedením třídních
učitelek Kateřiny Schinglerové a Soni
Jirotové.
„Celý učitelský sbor i vedení školy se již
moc těší na nové žáčky a všechny nás těší
zájem o naši školu. V prvních třídách se již
od roku 2007 uplatňuje moderní výuka
čtení metodou Sfumato. Metoda předchází
vývoji dyslexie, respektuje rozdílné tempo
a přístup jednotlivých žáků a pomáhá lépe
porozumět čtenému textu,“ představil svou
školu ředitel Alexandr Petrišče.
Základní škola Ostrovní
Nejmladší a zároveň největší štětská
základní škola přivítá v září letošního roku v
lavicích 31 nových žáků. Kromě nich přijde
do přípravné třídy i 14 nových dětí.
„Usilujeme o bezpečné klima školy. Každý
žák je pro nás originální osobností, proto

preferujeme individuální přístup
a schopnost empatie,“ řekl k představení
školy ředitel Jiří Šlégl.
Mateřské školy
Do mateřinek by měly nastoupit děti
narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Město eviduje 81 dětí narozených v těchto
letech.
Před zápisem samotným probíhá od dubna
elektronický předzápis. „Elektronický
předzápis bude probíhat do 6. 5. 2022,
samotný zápis pak 10. 5. 2022, kdy bude
zároveň spojen se Dnem otevřených dveří.
V případě zodpovězení informací jsou k
dispozici webové stránky našich
mateřských škol,“ uvedla ředitelka štětských
mateřinek Alena Kořínková. (hoz)

Další informace

Foto: P. Hoznédl

www.zstgm-steti.cz
www.zssteti-skolni.cz
www.zssteti-ostrovni.cz
www.skolkasteti.cz Foto:

P. Hoznédl

Žáci ZŠ T. G. Masaryka otevřeli stezku u Labe
Žáci sedmé třídy Základní školy T. G.
Masaryka v dubnu otevřeli Zábavnou
stezku na nábřeží Labe ve Štětí. Projekt
na zlepšení prostředí ve městě vznikl na
základě podnětu Střediska ekologické
výchovy Sever v rámci takzvaného
místně zakotveného učení.
Jedná se o způsob vzdělávání, které
využívá přírodní, kulturní, historické
a sociopolitické aspekty lokálního
prostředí. Mimo jiné klade důraz právě na
zapojení do projektů, které mají praktický
význam pro danou obec či město.
Oddechovou část města od 20. dubna
zdobí tři tabule s tématikou pohádek.
Doplněné jsou otázkami pro velké i malé
návštěvníky nábřeží. Mladí studenti téma
projektu i jeho umístění vymysleli sami pod
pedagogickým dohledem třídní učitelky

Markéty Cruzové. „Děti vytipovaly místo,
kde stezku umístit. Na tabulích pracovaly
v rámci výuky matematiky nebo češtiny.
Město nám následně vyšlo vstříc. Tabule
pak žákům pomohli ukotvit pracovníci
Štětských komunálních služeb,“ popsala
přípravy zástupkyně ředitelky ZŠ T. G.
Masaryka Zuzana Drožová.
Na projektu školáci pracovali už od
minulého školního roku. Epidemie covidu a
s ním spojená opatření ho ale značně
protáhly, takže se ho podařilo dokončit až
nyní.
Podle třídní učitelky je v plánu stezku
v příštích letech rozšířit o další tabule.
„Uvidíme, jaký bude zájem mezi veřejností.
Zatím máme pozitivní ohlasy,“ uvedla třídní
učitelka. Zábavná stezka je volně přístupná
po celý rok. (hoz)

Nová stezka u Labe.
Foto: P. Hoznédl

Technický klub zve na dvě květnové dílny
Technický klub bude v květnu pořádat
dvě tématické Otevřené dílny.
Pro naše maminky
Den matek je den, kdy se vzdává pocta
všem maminkám a ani v Technickém klubu
na takovou důležitou věc nezapomínají.
V sobotu 7. 5. pořádá otevřenou dílnu
s možností vyrobit mamince přáníčko
speciální technikou zvanou pískování.
Dílna pro oblast gramotnost - logika
proběhne od 10 do 18 hodin. Pedagog si
vždy vyzvedává skupinu návštěvníků
v celou hodinu u hlavního vchodu do ZŠ
Ostrovní. Akce je vhodná pro děti už od
mateřské školy s doprovodem rodičů.
Hrady, věže, draci a princezny
Druhá květnová otevřená dílna proběhne
v sobotu 28. 5. od 10 do 18 hodin
v prostorách klubovny, která sídlí na ZŠ

Ostrovní. Jak název napovídá, hlavním
tématem budou hrady, korálkování draka,
který bude chrlit svítící oheň, a výroba
princezny. Součástí akce bude soutěž
o nejvyšší věž. Vítěz bude zveřejněn na
Facebooku Technického klubu Štětí
a obdrží drobnou odměnu. Do soutěže není
nutné se registrovat, jedinou podmínkou je
alespoň dvoučlenný tým (rodič a dítě).
Vyhrává dvojice, která postaví nejvyšší věž.
Více informací naleznete na Facebooku
Te c h n i c k é h o k l u b u Š t ě t í n e b o n a
www.tksteti.cz.
Otevřené dílny Technického klubu pro
oblast gramotnost – logika mohly vzniknout
díky projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377 s názvem Podpora
polytechnického vzdělávání a gramotností
v ÚK, který je spolufinancován Evropskou
unií. (lf)
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Sportovní den pro české a ukrajinské děti
Ukrajinská komunita se kvůli
válečnému konfliktu rozrůstá i ve Štětí.
Labe aréna v kooperaci se Základní
školou Ostrovní ve Štětí na aktuální
situaci zareagovala a uspořádala
v neděli 3. 4. 2022 Sportovní den pro
české a ukrajinské děti a jejich rodiče.
Akce se zúčastnilo odhadem 150 lidí,
z čehož třetina byli právě Ukrajinci.
Program probíhal částečně v areálu
Základní školy Ostrovní, kde se běhaly
atletické štafety. V Labe aréně ve Štětí pak
byla k dispozici posilovna nebo tělocvična,
která ožila bojovým uměním – Systema či
oblíbenou kolektivní hrou Kin-ball. Děti
a rodiče se seznámili s veslováním nebo
kanoistikou. Organizátoři mysleli i na
pohoštění, které bylo stylové, což potvrzuje
Michal Kurfirst, ředitel Labe arény: „Ve
spolupráci s našimi ukrajinskými
pracovnicemi, které už pro Labe arénu od
počátku sezóny pracují, jsme na Sportovní
den připravili kromě běžného pohoštění
i ukrajinské speciality. Naším cílem bylo
totiž nejen sportování, ale podnět o sblížení
obou komunit. Ukrajinci tak mohli mít
radost z domácích chutí a Češi mohli
ochutnat jejich jídla, jako jsou holubce,
čebureky, borčť nebo deruny.“
Den před konáním Sportovního dne ve
Štětí se navíc Labe aréna ujala prvních
uprchlíků z řad sportovců. Český svaz
kanoistiky a Český veslařský svaz nabídly
na počátku konfliktu ukrajinským

Foto: P. Hoznédl
Sportovalo se i ve štětské
Labe aréně. Foto: LA Štětí.

protějškům ubytovací kapacity v račické
Labe aréně. Prvními příchozími byla devítičlenná skupina rychlostních kanoistů
z Charkova, kteří dorazili i se svou
trenérkou do Račic v noci na sobotu 2.
dubna. Jedná se o mládežníky od čtrnácti
do dvaceti let. „Někteří přijeli jen v
pantoflích, celou sobotu spali, pak jsme je
otestovali, abychom eliminovali covidová
rizika a hned v neděli se ocitli na našem
Sportovním dni a byli opět vráceni do

sportu. Myslím, že jejich první dny v ČR
byly i přes všechno, čím si prošli,
povzbudivé,“ dodává Michal Kurfirst.
Po tomto Sportovním dni se „štětští
Ukrajinci“ v nabídce sportovního vyžití
v okolí už vyznají. Na to navazuje mnoho
dalších aktivit, které Labe aréna
v souvislosti s integrací ukrajinských dětí
do české společnosti chystá.
Labe aréna Štětí

Klub kynologů Zahrada v DDM Turisté ze Štětí
pořádal výstavu patřila kraslicím letos nezahálí

V sobotu 9. 4. 2022 pořádal Kynologický
klub ve Štětí Oblastní výstavu
německých ovčáků. Do Štětí se sjeli
chovatelé z celé republiky, celkem se
výstavy zúčastnilo devadesát psů.
Štětský klub zároveň zve na květnovou
akci – Pochod pro útulky, která se
uskuteční 28. 5. Start pochodu bude
mezi 12:30 – 13:30h v areálu ZKO Štětí
Foto: Z. Ransdorfová.

Dům dětí a mládeže pořádal ve
spolupráci s KIZ Štětí v sobotu 9. 4. 2022
Ve l i k o n o c e v z a h r a d ě . K v i d ě n í
a vyzkoušení byly ukázky velikonočních
obyčejů, pletení pomlázek z vrbových
proutků, malování vajíček, tvoření
velikonočních zajíčků z papíru a vaty
a mnohé další. K poslechu a tanci
zahrála Ledecká dudácká muzika. Foto:
J. Podubecká.

Od začátku roku uspořádal Klub
českých turistů ze Štětí 22 akcí. Kromě
jiného turisté prošli Dvořákovu stezku
a navštívili jeho rodný dům. V Knovízi
vystoupali na Husovu skálu, ve
zřícenině hradu Opárno si opekli
buřtíky, zdolali i vrchol kouřící hory
Boreč a navštívili i mnoho dalších
zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí. Foto: KČT Štětí.
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FEDO: Přijedou tři zahraniční orchestry
Dvakrát se musel kvůli kovidové
pandemii odložit třicátý ročník
Národního festivalu dechových
orchestrů FEDO ve Štětí. V letošním roce
jeho proběhnutí snad žádná překážka
stát nebude. „Letošní program byl
připravován vlastně již v roce 2019, kdy
jsme mimo oslav 30. ročníku měli slavit
i kulaté 50. výročí od vzniku festivalu,“
říká hlavní organizátor festivalu
a vedoucí Kulturních a informačních
zařízení města Štětí Radomil Kulhánek.
Letošní ročník je jubilejní. Budou
v programu nějaké novinky?
Třicátý ročník pojede ve stejném duchu
ročníků předešlých. Letošní ročník nebude
soutěžní. Sobotního programu festivalu se
zúčastní i Folklórní soubor Šáteček ze
Semice z okresu Nymburk.
Na kterých místech ve městě budou
jednotlivé koncerty probíhat?
Převážná část koncertů se odehraje na
Husově náměstí. Nebude chybět sobotní
průvod městem a oblíbené vystoupení
mažoretek s orchestry mezi věžáky.
V neděli dopoledne budou moci přijít
posluchači na Nové náměstí a nebude
chybět tradiční vystoupení Vinařinky
u Pečovatelského domu. A samozřejmě
nesmíme zapomenout na FERODO, které
se bude konat v sobotu 25. června na
nábřeží Labe u skate parku.
Jaké zahraniční orchestry se na festivalu
představí?
Letos přijedou ze zahraničí tři orchestry.
Stalo se již tradicí, že nesmí chybět orchestr

Foto: Archiv KIZ

z Holandska, ten letošní bude Riethovens
Harmonie Corps. Z Maďarska přijede
Dechový orchestr z Gödöllő a třetím
zahraničním orchestrem je Dychový
orchester mladých ze slovenských Košic
Jak dlouho se festival připravuje
a zhruba kolik lidí je v organizačním
týmu na FEDO?
Přípravy začínají prakticky po skončení
ročníku předešlého. Letošní program byl
připravován vlastně již v roce 2019, kdy
jsme mimo oslav 30. ročníku měli slavit i
kulaté 50 výročí od vzniku festivalu. Takže
prakticky výběr skladeb a orchestrů je
totožný s rokem 2020. Úvodní koncert
Ústřední hudby Armády ČR se zpěvačkou
Dashou, který byl připraven na rok 2020, se
uskutečnil vloni v sále KS. Na letošní rok
jsme měli připravených několik zajímavých

účinkujících, bohužel nám někteří účast
odřekli. Pracujeme na tom a věřím, že
posluchači nebudou zklamaní. Jsem rád, že
se mi podařilo přesvědčit vynikající
mládežnický orchestr z Krnova, aby po
letech přijel do Štětí.
A k té organizační části..
Zprvu se sejde programová komise, která
vybere orchestry, později společné skladby
a skladby pro Monstrkoncert a připraví se
časová osa festivalu. Dalším realizačním
týmem je Organizační komise složená
převážně z vedoucích představitelů města
a vedoucích jednotlivých oborů města,
které se podílejí na přípravách a průběhu
festivalu, dále pak z Městské policie
a Štětských komunálních služeb.
Kdo se finančně podílí na festivalu?
Festival je hrazen z rozpočtu města. Na
festival přispívá několik institucí, sponzorů a
firem, např. Ministerstvo kultury ČR, Mondi
Štětí, NADACE ČEZ, FCC BEC, R A T E,
energeia o.p.s., Projekce dopravní Filip,
GEODÉZIE LITOMĚŘICE a další.
Pavel Hoznédl

FEDO A FERODO 2022
Festival FEDO 2022 se uskuteční v termínu
od 24. 6. do 26. 2022
Festival FERODO 2022 se uskuteční
v sobotu 25. 6. 2022
Další informace o festivalu naleznete na
webových stránkách www.fedo.cz

Kultura v dubnu: Divadlo, turisté i Velikonoce
s výkladem štětského badatele Miroslava
Plačka. Mezinárodní den památek a sídel
vyhlásilo UNESCO v roce 1982. Připomíná
se každoročně 18. dubna. V letošním roce
tento den vyšel na velikonoční pondělí, ve
Štětí se tak slavil s předstihem již 13.
dubna.
Zahájení turistické sezony

Duben byl na kulturní akce bohatý.
Nechyběla divadelní představení,
koncert dechové harmonie
a vystoupení mažoretek, slavil se den
památek a nemohly chybět ani oslavy
Velikonoc. A na konci dubna otevřel
loupežník Štětka další turistickou
sezonu na Štětsku.
Divadelní představení
Bezmála dvě stovky diváků přišly v pondělí
11. 4. do městského kina na divadelní
komedii Divadla Kalich s názvem Ani spolu,
ani bez sebe s Janou Paulovou a Davidem
Suchařípou v hlavních rolích.
„Svižně šlapající“ komediální inscenace
s trefnými dialogy bavila štětské publikum.
Hra francouzského autora Fabrice RogerLacana v režii Lídy Engelové byla
posledním divadelním představením pro
letošní jaro. Divadlo se do Štětí vrátí opět
v podzimních měsících.
Jarní koncert
Tradiční jarní koncert Severočeské
harmonie Štětí pod dirigentskou taktovkou
Karla Tesaříka se rozezněl na velkém sále
Kulturního střediska v úterý 12. 4.
Nechyběla ani vystoupení štětské
mažoretkové skupiny Queens.
Velikonoce
Hned několik oslav velikonočních svátků
bylo na programu během dubna. Tou

Foto: J. Podubecká

nejhlavnější byla akce – Velikonoce
v zahradě DDM Štětí, na které se
organizačně podílelo i Kulturní
a informační zařízení města Štětí.
K vidění a vyzkoušení byla v sobotu 9. 4. na
zahradě štětského Domu dětí a mládeže
řada velikonočních obyčejů. Pletly se
pomlázky, malovaly kraslice. Děti si mohly
z papíru a dalších materiálů vyrobit
velikonočního zajíčka. K poslechu zahrála
Ledecká dudácká muzika.
Městská knihovna připravila pro nejmenší
tvořivou Velikonoční dílnu. Děti si mohly
během „škaredé“ středy vyrobit velikonoční
dekoraci.
Mezinárodní den památek
Město Štětí se tradičně připojuje
k Mezinárodnímu dni památek
a historických sídel. I letos nechyběla
prohlídka památných míst ve Štětí, tedy
procházka po městě a podél Labe spojená

Foto: J. Podubecká

V neděli 24. 4. byla zahájena další
turistická sezona na Štětsku. Nechyběl
u toho bájný lapka loupežník Štětka, po
kterém je pojmenované Naučné putování
protínající celý region.
Turisté se v promoklém počasí vydali k
jeskyni Mordloch, nechyběly hry a soutěže
pro děti a ve finále i malé občerstvení na
lesním hřišti ve Stračí. Na turisty v regionu
čekají rekonstruované interaktivní prvky ve
Stračí i na Brocenské stezce. Další
materiály a novinky jsou k dostání ve
štětském Informačním centru. (hoz)
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Kulturní středisko města
Štětí
Program na květen 2022
Pondělí - 2. května
Informační centrum
KVĚTEN 1945 VE ŠTĚTÍ
Výstava dobových dokumentů a fotografií
Martina Krcha.
Vstup: zdarma.
Pondělí - 2. května
Městská knihovna
ZE ZÁSUVKY
Kresby Michala Hlaváče.
Vstup: zdarma.
Pondělí - 2. května
sál Kulturního střediska
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: Vivasong.
Začátek ve 14.00.
Vstup: zdarma.
Středa - 4. května
Městská knihovna
BINGO
Oblíbená společenská hra v dětském
oddělení.
Začátek: 17.00.
Vstup: zdarma.
Neděle - 8. května
ZŠ Školní, MěÚ
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST K
OSVOBOZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ
10.00 – ZŠ Školní – položení věnců
Mírové náměstí – položení věnců u
pomníku.
Pietní akt na Městském hřbitově.
Pondělí - 23. května
Městská knihovna
„OPERAČNÍ PAMĚŤ“ ČLOVĚKA
Terapie paměti nejen pro starší generaci v
přízemí knihovny.
Začátek: 16.00.
Vstup: zdarma.

Noc s Andersenem poosmnácté

Úterý - 24. května
Nové náměstí
MÁJOVÝ PROMENÁDNÍ KONCERT
SEVEROČESKÉ HARMONIE ŠTĚTÍ
Dirigent: K. Tesařík.
Začátek: 18.00.
Vstup: zdarma.
Úterý - 24. května
malý sál Kulturního střediska
KONCERT ZUŠ ŠTĚTÍ
Začátek: 17.00.
Vstup: dobrovolný.
Připravujeme na měsíc červen:
1. 6. Dětský den – Husovo náměstí
13. 6. Společenské odpoledne pro důchodce –
KS
18. 6.Radouňská pouť - Radouň
21. 6.Koncert ZUŠ – Nové náměstí
24. – 26. 6. 30. Národní festivale dechových
orchestrů FEDO 2022
25. 6. Festival rockových dechových orchestrů
FERODO
25. 6. Počeplická pouť - Počeplice
2. 7. Stračenská pouť - Stračí

9. 7. Brocenská pouť - Brocno

Městská knihovna ve Štětí pořádala dne 1. dubna 2022 ve spolupráci s DDM již osmnáctou
Noc s Andersenem. Akce se zúčastnilo třicet čtenářů ve věku od 6 do 11 let. Foto: MK Štětí

Historie města 9

Ulicemi města Štětí: Nové náměstí
Většina starších občanů si pamatuje, že
střed našeho města prošel v 80. a 90.
letech zásadní proměnou. Tyto změny si
můžeme názorně popsat při procházce po
dnešním Novém náměstí. Stojíme-li
v jeho severním rohu u hodin, máme po
pravé ruce pěší zónu s podloubím na
obou stranách. Tyto dva panelové bytové
domy s obchody, poštou a bankou
v přízemí byly dokončeny v roce 1993.
Moderní budova městské knihovny na
druhém konci pěší zóny byla otevřena
roku 1996, ještě částečně bez potřebného
vybavení, které bylo postupně dodáváno.
Ulice od obchodního domu přes pěší zónu
až k ulici Palackého se od roku 1991
nazývá Obchodní. Předtím tvořila spolu
s dnešní Kostelní a Radouňskou třídu
Rudé armády. Ještě dříve nesla jméno
Stalinova, Nádražní a Chcebuzská. Řady
domů na jejích stranách byly demolovány
na přelomu 80. a 90. let, aby ustoupily
výstavbě projektu Štětí – střed, jehož
první částí byly v roce 1991 dostavěné
vysoké panelové domy u Bezručových
sadů. Vraťme se na Nové náměstí. V roce
1983 začala na místě zbořených objektů
stavba obchodního domu Směr. Při jeho
otevření v listopadu 1985 nastala taková
tlačenice, že nedočkaví zákazníci rozbili
skleněnou stěnu u vstupu. Vlevo od něj je
vjezd do Krátké ulice, dříve nazývané
Fučíkova, Horní a Velká. Po její pravé
straně, před dnešní drogerií, stála do roku
1967 budova původní továrny na hedvábí

z 19. století. Později zde byla Doksanská
pivnice a po 2. světové válce kino. Na rohu
ulic Krátké a Kostelní stojí hotel Praha,
v 19. století zvaný „Hotel de Schulz“ a pak
„Hotel Langer“. Jeho sál býval svědkem
politických schůzí, ale také zábav a plesů.
V Kostelní ulici, vedoucí z Nového na
Husovo náměstí, je vlevo areál Vyšší
odborné školy obalové techniky a střední
školy Štětí. Původně tu od roku 1983
sídlila Střední průmyslová škola
papírenská a pro její výstavbu bylo třeba
zbourat několik starých domů. Jedním
z nich byl tzv. Kieslichův dům, na jehož
místě stálo v 17. století jedno z největších
hospodářství ve městě, patřící vdově po
primátoru Školském, která uprchla
z náboženských důvodů do exilu. Rohová
hlavní budova komplexu byla postavena
v letech 1861-62 jako německá obecná
škola, také na místě starého dvora. Po
roce 1945 tu fungovala škola česká. Na
západním okraji Nového náměstí, po
pravé straně k jihu vedoucí bývalé
Mělnické ulice, stojí dva staré domy
s barokními mansardovými střechami.
Ten první (se zelenou střechou) má ve
dvoře v patře obloukové arkády. V tom
s lékárnou byl dříve hostinec „Goldenes
Lamm“ (Zlatý beránek). Naproti těmto
stavbám, v prostoru dnešního náměstí,
stála fronta domů, zbořená roku 1994.
V rohovém objektu, postaveném v 19.
století jako hostinec a hotel, fungovala po
čtyřicet let (do roku 1993) pošta. Dům

Nové náměstí.
Foto: archiv KIZ.

v jižním rohu Nového náměstí, kde je dnes
pivnice a asijské bistro, byl postaven
v letech 1871-72. Nejdříve tu byly
činžovní byty, pak městský úřad, od roku
1887 chlapecká měšťanská škola
a v druhé polovině 20. století kino
a zvláštní škola. Spojené bytové domy
s obchody v podloubí na východní straně
náměstí byly dokončeny v roce 1996.
Celková úprava Nového náměstí prošla
kolaudací v červnu roku 1998, ještě před
konáním Festivalu dechových orchestrů,
při němž byla jeho plocha hned využita.
M. Plaček

Zapomenuté příběhy Štětska: Osvobození 1945
Dne 5. května 1945 vypuklo v hlavním
městě tzv. "Pražské povstání" a revoluční
euforie postihla, jako jedno z mála míst
v Sudetech, i Štětí Ač zde bylo českých
obyvatel poměrně méně než Němců, chopili
se velké iniciativy a již 5. května 1945 večer,
nebo 6. května dopoledne (vzpomínky
pamětníků se různí) objevily se ve Štětí
československé vlajky a začalo "nesmělé"
odstraňování německých nápisů. Již
v neděli 6. května přivezl sedlák Hackl
koňským povozem z Liběchova rodinu
Štverákovu. Český učitel Štverák učil mezi
válkami ve štětské škole, ale za okupace
spolupracoval s nacistickým režimem jako
politický komisař v Cítově. Nyní prosil
o ubytování ve Štětí v hostinci "U černého
koně", který patřil panu Vlčkovi, jednomu
z Čechů, jenž ve Štětí s rodinou přečkal
válku. Zdejší Češi požádali pana Vlčka, aby
nevítaného hosta poslal tam, odkud přišel,
protože dobře znali Štverákovu
angažovanost, za kterou ho v r. 1946
mimořádný lidový soud v Praze odsoudil
k těžkému žaláři a ztrátě občanské cti.
V úterý 7. května večer se pak v hostinci
pana Vlčka sešli všichni štětští Češi, kteří
zde přečkali okupaci, a ustavili Národní
výbor v tomto složení: V. Haken, Sláva
Horáček, K. Chromčák, V. Korouš,
K. Kratochvíl, V. Kubánek, Karel Lejnar, Leo
Nedělský, R. Rezek, Ant. Šantín, F. Šašek,
F. Vacek, V. Voseček, V. Zoubek a Jos.
Zýcha. Předsedou byl zvolen Karel Lejnar,
největší sedlák ve Štětí. Toho večera

požádali dosavadního německého starostu
Hugo Gränze, aby předal úřad Národnímu
výboru. On ale prohlásil, že nemá instrukce
od Landratu v této věci. Landrát byl za
protektorátu německý název pro okresní
hejtmanství. Má-li být utvořen Národní
výbor, domnívá se, že by měl být složen ze
dvou Němců a jednoho Čecha a že
navrhuje pány Jos. Mangolda, V. Fiedlera
a Fr. Šaška. Předseda NV pan Karel Lejnar
prohlásil, že Národní výbor byl zvolen
českým občanstvem a to nyní rozhoduje.
Dne 9. května pak byl již celý městský úřad
převzat do českých rukou bez podmínek.
Zajímavou podívanou jistě byla 7. května
i vojenská kolona ustupujícího štábu
skupiny armád Střed a polního maršála
Schörnera, která prchala po trase Josefov Mladá Boleslav - Mělník - Litoměřice na
letiště do Žatce, kde mělo být sídlo velitelství
při ústupu. Na přívozu u Labe občané Račic,
Hněvic, spolu s želez. zaměstnanci
odzbrojují přes 40 000 německých vojáků.
Spousta všeho možného materiálu jak
vojenského, tak i civilního - různých zásob
potravin je vojákům odebírána a posílána
do Roudnice a na pomoc Praze. Byly to
pušky, kulomety s náboji, pancéřové pěsti
a ruční granáty. Malé komplikace se
,,povstalcům'' naskytly 8. května, kdy od
Kralup nad Vltavou a Štětí projížděl
německý obrněný vlak se 40 vagony plných
příslušníků SS, který měl posílit obranu
Libochovic. Velkou klikou pro štětské
povstalce bylo i to, že SS-Kampfgruppe Der

Führer - bojová skupina vytvořená ze sil 4.
pluku SS Der Führer, velitelem byl SSObersturmbannführer Otto Weidinger, která
postupovala na Prahu ze severu od
Litoměřic, se Štětí vyhnula. Až 10. května
vstoupili do Štětí polští vojáci 7. pěší divize
z 2. samostatného (průzkumného) praporu
majora A. Klimowicze, patřící do svazku
polského 1. obrněného sboru. V té době
byly silnice od Litoměřic a od Mělníka
přeplněny ustupujícími německými oddíly
a polští vojáci je odzbrojovali na
shromaždišti u Labe. Ve Štětí se polské
vojsko utábořilo v domech místních
obyvatel (především důstojníci) a na poli
směrem k Počeplicím, kde je 14. května
vystřídala Rudá armáda. Na místě
fungovalo i provizorní polní letiště, kam
malé dopravní letadlo dováželo poštu
a zásoby. Dobrovolné vojsko, složené
především z občanů města Roudnice nad
Labem pod velením majora Slípky, členů,
později neblaze proslulých, Revolučních
gard, partyzánů a oddíly RA se rozjelo po
kraji, aby odzbrojilo poslední skupinky
prchajících německých vojáků. Rudá
armáda se ve Štětí zdržela do června. Ke
dni 12. června 1945 rozhodlo MNO propustit
organizovaně z vojenské služby všechny
příslušníky dobrovolnických a revolučních
jednotek. O bezpečnost v pohraničí se pak
dále starala již jen Čs. armáda a SNB.
Foto: 8x J. Podubecká
M. Krch
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Jan Vevera: Štětí charakterizovaly tři
Byl vrchním psychiatrem armády České
republiky, absolvoval vojenské mise
v Afghánistánu, pracoval jako dobrovolník
ve válečném Kosovu. Jan Vevera má
v životopise i výpravu na rybářské lodi na
Aljašku nebo práci v indické nemocnici
M a t k y Te r e z y v K a l k a t ě . N y n í j e
přednostou psychiatrické kliniky Fakultní
nemocnice v Plzni a dlouhé roky bydlí na
pražském Vyšehradě. „Když se mě ale
někdo ptá, kde jsem se narodil, řeknu, že
ve Štětí,“ říká mezinárodně uznávaný
lékař.
S dovolením začneme u vašeho dědečka.
Prý měl nádražní restauraci ve Štětí?
Měl jsem dva dědečky. Jeden měl hospodu
u štětského vlakového nádraží. Zemřel, když
mi bylo sedm let. Právě u něj a u babičky jsem
zažil bezpodmínečné přijetí, které děti tak
potřebují. A prarodiče jsou v jeho poskytování
často lepší než rodiče. Obklopenost láskou,
příjemný, otevřený a tady v tom případě
vesnický svět. Dědeček měl hospodu na
nádraží ve Štětí, ale bydlel v Polepech. A tam
se ještě chodil z práce do hospody hrát
mariáš. Prarodiče umřeli dřív, než jsem se
stačil zorientovat a zhlédnout pokrytectví,
které život, v dříve německé vesnici,
bezpochyby přinášel. Já si pamatuji, jak
k nám chodila pro jablka jedna Němka, které
ten dům dříve patřil. Ona zůstala žít
v Polepech, nebyla odsunuta. Dědeček ten
dům od někoho koupil, nebyl tím, kdo ji
vyhnal. Já si pamatuji, to mi mohlo být šest let,
na pocit nespravedlnosti v jejích očích, který
děti dokážou tak často vycítit.
A druhý dědeček byl ve Štětí?
Druhý dědeček byl právník ve štětské
papírně. On byl rozený politik. Už v mládí
vstoupil do sociální demokracie, což ho
v roce 1948 stálo místo. Kvůli své aktivní
činnosti v sociální demokracii musel opustit
pozici v děčínských papírnách a uklidit se do
Štětí. Místo, kde se v tu dobu začala papírna
rozvíjet, mu dalo azyl. A já tomu městu a místu
zůstávám za to vděčný. Dědečkovi pomohlo.
I když já jsem na něm viděl také zlomený život
člověka relativně velkého talentu a velké píle.
Jeho rodina byli chudí ševci z Veselí nad
Lužnicí a on sám vystudoval práva a měl před
sebou velkou kariéru v sociální demokracii.
Nepochybuji, že za normálních okolností by
to dotáhl do parlamentu. Místo toho dělal celý
život právníka v papírnách a ve volném čase
se realizoval jako právník chatařů v Úštěku.
Mimochodem, chatu v Úštěku ještě stále
naše rodina má.
Byl pro vás štětský dědeček vzorem?
Už jako gymnazista jsem viděl, že by dokázal
čelit větším úkolům. Ihned po revoluci se vrátil
k politice, ale bohužel v roce 1992 zemřel.
Právě s ním jsem získal náhled na takové
pokrytectví socialismu, kdy se nesmělo mluvit
o tom, co se děje doma. Pamatuji si, jak děda
usedal každý den v pracovně a se zhasnutým
světlem poslouchal komunistickými rušičkami
přerušované vysílaní Svobodné Evropy
a mne instruoval, že o tom nesmím mluvit.
Což jsem pochopitelně jako pubescent
nedodržoval. Vědělo se to o mně a zpětně
mne fascinuje, kolik spolužáků věřilo
komunistickým výmyslům, jak jsou dělníci
v kapitalistické společnosti okrádáni. Já jsem
si na to několikrát vzpomněl, když jsem mluvil
do médií o tom, zda Rusové státní

propagandě věří. Vyzbrojen prvními osmnácti
lety v komunismu jsem nepochyboval, že
i když nevěří úplně každému detailu, tak si
myslí, že Rusko bojuje spravedlivý boj proti
fašistům na Ukrajině. Dokážu si pořád ještě
vzpomenout na tu sílu státní intoxikace, která
tu byla v osmdesátých letech.
Pojďme ke vzpomínkám na samotné
město Štětí.
Měl jsem vždy rád místa u vody. Chodili jsme
kolem koželužny k Labi a na druhou stranu
k tůním u Račic. O nich se tradovalo, že je
v nich čistější voda. Musím říct, že v době
mého dospívání bylo Štětí velmi špinavé
město. Vypouštělo špinavou vodu a špinavý

Foto: Archiv J. Vevery.

vzduch. Což se nejspíš po revoluci hodně
změnilo. S tou vodou souvisí i mé vzpomínky
na maminku, která byla referentkou
v SEPAPu. A její ctižádostí bylo, abychom byli
vždy ve tři hodiny na koupališti. To striktní
rozdělení života na povinnou práci a pak
relativní svobodu, symbolizovanou
koupalištěm, nebo životem na chatě, jsem
jako dítě poměrně zřetelně vnímal a postupně
se proti tomu vymezoval. A ve Štětí to bylo
výraznější. Všichni pracovali v jedné velké
továrně a navzájem se znali ještě lépe. To
jsem v pubertě vnímal velmi citlivě. A právě
tady se rodilo přesvědčení, že bych chtěl mít
otevřené dveře ven z tohoto stavu věcí.
V dřívějších rozhovorech jste popsal
charakteristiku Štětí jako proudy lidí, kteří
se potkávají v závodní vrátnici.
Tím jste mi to vyjádření připomněl. Štětí
charakterizovaly tři proudy lidí, které se
potkávaly ráno, odpoledne a večer
u píchaček. Nebylo normální, aby v takto
velkém městě nebylo více pracovních
příležitostí. Proto jsem chtěl mít otevřené
dveře. A jsem za to bolševikovi dodnes
vděčný. Tehdy zrálo moje přesvědčení, že
bych chtěl jít na medicínu, protože s tímto
zaměřením se mohl člověk uplatnit
i v zahraničí. Na technické obory jsem nikdy
nebyl. Medicína byla cestou ke svobodě. Za
jiných okolností bych na tak těžkou vysokou
školu nešel. Ve škole jsem se totiž vždy velmi
špatně soustředil. Když už mi bylo asi 28 let
a pracoval jsem jako lékař, moje tehdejší
školitelka profesorka Papežová mi řekla, že

si myslí, že mám ADHD (Syndrom poruchy
pozornosti). Myslím, že měla pravdu, ale ve
školství se to za mých studijních let nijak
neřešilo. Z výuky jsem si ale nic neodnesl,
všechno jsem se musel naučit doma. Našel
jsem si ale cestu jak se učit, dělal jsem si
více přestávek. Ne medicíně už to bylo lepší,
protože tam jsme o problémech více
diskutovali (i když ne vždy s učiteli) a to si
zapamatují lépe všichni, i ti s ADHD. Až na
medicíně jsem se ale naučil, že mnohem
efektivnější forma studia než opakované čtení
je přečíst si text jednou a pak se z něj sám
vyzkoušet.
Každopádně přijímací zkoušky na
gymnázium a pak na medicínu byly
největšími stresy mého studijního života.
Právě ta silná motivace mít otevřené dveře ke
svobodě mi pomohla „ dokopat „ se k učení
a vracet se k němu i přes potíže s pozorností.
Kdyby Bolševik padl dříve, šel bych zřejmě
studovat kulturní antropologii. Humanitní
vědy mne vždy přitahovaly mnohem víc .Ale
za bolševika to nemělo smysl. Studovat jsem
je začal později po revoluci souběžně
s medicínou. To jsou zase ta pozitiva ADHD.
Zajímáte se o více věcí najednou.
Mimochodem, ve svém profesionálním životě
z toho žiji dodnes. V čisté psychiatrii se toho
už moc vymyslet nedá, ale právě ty přesahy
do biologie a genetiky násilí na jedné straně
a do sociálních věd nabízejí široké pole
působnosti. Teď například studujeme vliv
karantény během Covidu na násilné chování
ve společnosti. Data ukazují, že v rozporu
s obecně sdíleným názorem násilné chováni
dosti výrazně pokleslo.
Do papíren jste prý v mládí chodil na
brigády?
Musím říct, že určitě byly fabriky, ve kterých
se hrozně pracovalo. Určitě byli i lidé, které
práce ve štětské papírně bavila. Vybavuji si
třeba na Ing. Urbanovy, rodiče mého
spolužáka Borka, častěji si ale vzpomenu na
ty, kteří v provozu seděli a za šichtu vypili
dvacet lahváčů osmistupňových piv, které se
v kantýně tehdy prodávaly. Takoví ti zoufalci,
co se snažili opít během pracovní doby, utéct
z té úmorné realityDobrá, pryč z papírny. Co vám z mládí
utkvělo v paměti?
Měli jsme příjemnou školní partu. Jezdili jsme
na školy v přírodě už od druhé třídy. A to
dvakrát, někdy i třikrát za rok. A to tu naší
partu speklo. Jako dozor tam také jezdil
dědeček našeho spolužáka pan Piskáček
a někdy to s námi neměl lehké, protože na
vlastní kůži zažíval to naše dětské
vymezovaní se vůči autoritám. Zpětně ho za
to dost obdivuji. Hrozně rád jsem jezdil na
víkendové akce pod hlavičkou pionýra, které
organizovala paní Tillová. Musím říct, že ani
na Aljašku nebo do Indie jsem nevyrážel
s větším očekáváním vzrušujícího
dobrodružství, než s jakým jsme vyráželi na
víkendy k holanským rybníkům nebo na
Kokořín. Dosud se tam ostatně s některými
spolužáky setkáváme.
Vracíte se do Štětí?
Projíždím Štětím docela často. Ale abych se
šel projít, to se mi nestává. Naposledy jsem
tam byl o Vánocích, když jsem jel na hroby,
které máme v Litoměřicích. Od té doby, co se
postavily v centru paneláky, se necítím ve
Štětí doma. Cestou, kterou jsme chodili do
školy, ta se nyní, tuším, jmenuje T. G.
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proudy lidí u píchaček místní papírny
Masaryka, byly malé rodinné domy, které se
vybouraly a postavily se místo nich paneláky.
To bylo takové symbolické završení
panelového příběhu města.
Posuneme se ve vašem životním příběhu.
V jednu dobu jste opustil studium
medicíny a odjel na Aljašku s rybářkou
lodí.
Ten příběh začíná zase u píchaček ve Štětí.
Ta touha mít otevřené dveře ven. Představa,
že sedím a snažím se opít osmičkou, abych
utekl od reality. Tohle nebezpečí jsem si
uvědomoval. Když jsem mohl vycestovat, byl
jsem osobnostně připravený a rád jsem po té
příležitosti skočil. Napřed jsem jel do Indie.
I proto, že jsem mohl přerušit studium. Na půl
roku jsem tedy studia přerušil a s kolegy
zhruba pět měsíců cestoval po Indii. Oni byli
přírodovědci, takže je to pochopitelně táhlo
z jedné přírodní rezervace do druhé. Já byl
na medicíně v páťáku, tak mě zase více
zajímaly nemocnice. Na měsíc jsem se od
nich odpojil a pracoval v nemocnici Matky
Terezy
v Kalkatě. Matka Tereza tehdy
ještě žila a bylo to pro mne zajímavé osobní
setkání. Jednu neděli se do kostela, kam
chodívali pracovníci nemocnice, připlížila
stařenka, která mohla sotva chodit a
pomáhala ji v chůzi jiná jeptiška. Já byl
překvapen, čekal jsem procesí a přitom vešla
skromná, prostá, nemocná stařena. Sedla si
tiše dozadu, a to byla Matka Tereza.
Co jste v indické nemocnici dělal?
Nemocnice v Kalkatě byla prostá. Hodně se
tam improvizovalo. My dobrovolníci jsme
dělali nejzákladnější práce. Prali jsme takové
chlupaté deky, na kterých například výkaly
velmi dobře držely. Praly se na střeše v
pátém patře, holýma rukama. Tam jsme je i
věšeli. Paradoxně to jsem byl nejblíže smrti.
Při práci v extrémním vedru se mi zamotala
hlava a skoro jsem z pátého patra slétl. Na
poslední chvíli jsem se zachytil.
To bylo první ochutnání dobrovolnického
života?
Není to tak, že člověk někam přijde, položí na
druhého ruku a tím ho zachrání.
Dobrovolničení je o něčem jiném. Musí být
organizované, systematizované. To jsem
poznal v roce 2000, když jsem pracoval pro
organizaci Člověk v tísni.
Vaše cestovatelské touhy musely být
nadšené po otevření hranic v roce 1989?
To bylo fascinující. Já do roku 1989 nebyl
v žádné kapitalistické zemi. Poprvé jsem se
na západ dostal v prosinci 1989. První větší
výlet byl v roce 1992, kdy jsme se vyrazili
v létě potápět na francouzskou riviéru.
Neměli jsme skoro žádné peníze. Jeli jsme ve
dvou starých škodovkách a za jednou byl
vozík, ze kterého vyčuhovaly kyslíkové
bomby, pytle s bramborami, a ven visely
pánvičky. Vypadali jsme jako karikatura
kočovníků. Bylo nám jasné, že si tam
koupíme akorát tak chleba a benzín. I víno
jsme si do země vinařů vezli z Čech. (smích)
Když vás poslouchám a připomenu si váš
příběh s Indií, Aljaškou a následně
vojenskými misemi, zdá se mi, že cíleně
vyhledáváte adrenalinové situace?
Ani ne. To bych nedělal psychiatrii, ale
nějakou akčnější medicínu. Na medicíně
jsem ale s kamarády provozoval klub Mrtvá
Ryba , kde se scházeli přírodovědci a medici
a právě kamarádi odtamtud mě po čase
oslovili, dělali zajímavý program pro děti z

Kosova se srdeční vadou, které by se daly
operovat v Čechách. Potřebovali tam
doktora, který by zařídil medicínskou
logistiku, vyřídil papíry, vyšetření. Tehdy jsem
se dostal do kontaktu s českou armádou
a poprvé jsem se na ni díval nějak jinak.
A s kamarády z Mrtvé Ryby pracuji dosud,
třeba svoji nejlepší genetickou studii násilí
jsem dokončil díky spolupráci s chemikem,
profesorem Kmochem, se kterým jsme se
sešli právě tam.
Pojďme k vaší vojenské kariéře.
Já jsem o vojácích smýšlel jenom špatně.
Viděl jsem je jako partu vlastizrádců, kteří se
někde u Stračí zakopávají v zákopech
s R u s á k a m a . To b y l m ů j p o h l e d
v osmdesátých letech. Povinná vojenská
služba byla nenáviděná. Pro mě přišel
obrovský šok v Kosovu, kdy jsem poznal lidi,
za které se člověk nemusel stydět. Mluvili
anglicky, rusky, což se občas hodilo. Hlídali
srbskou vesnici, byli dobře vybavení a dělali
smysluplnou práci. Bylo to něco jiného, než
obrázek, který jsem si nesl.
Jak vaše cesta pokračovala?
Když jsem studoval medicínu, chtěl jsem jít
dál, dělat postgraduál. Oslovily mne
transkulturální aspekty agrese, a proto jsem
se také dostal na Kalifornskou univerzitu
v Berkeley. A když jsem se po dvou letech
v roce 2004 vrátil, nevěděl jsem úplně
přesně, jestli se budu vracet na
psychiatrickou kliniku. Mezi tím už se vědělo,
že jsem se vrátil z Ameriky a hledám práci.
A volal mi jeden člověk, kterého jsem neznal.
Představil se jako plukovník Mrva a říkal, že
se doslechl, že bych se zajímal o práci ve
vojenské nemocnici. Já, jak jsem byl zvyklý
z Ameriky, jsem mu odpověděl, že mi jeho
nabídka lichotí a nesmírně si jí vážím, ale že
jsem se vrátil do akademického prostředí.
V Americe se to bere jako odmítnutí. Ne tak
v Čechách. Plukovník Mrva mi volal i druhý
den, že když už jsem si na té univerzitě zvykl,
že bych v ní mohl být dál, armáda mne bude
jenom platit a já budu přiřazen pod polní
nemocnici a budu s nimi jen vyjíždět do
zahraničí . To mi přišlo jako zajímavé, ale do
dvou let jsem byl v Afghanistánu.
Musel jste tedy absolvovat základní
vojenský výcvik ve Vyškově?
Měl jsem modrou knížku kvůli dioptriím. Ale
na výcvik jsem musel.
Spojil jste tedy civilní lékařství
s vojenským?
Původně mne zajímalo násilné chování, říkal
jsem si, že když už to dělám teoreticky, tak
dělat to v armádě by nemuselo být špatné.
Podmínkou bylo, že budu umístěn na
univerzitě a jezdit s vojáky budu pouze na
mise. Což bylo zajímavé i finančně.
Vaše vojenská kariéra je uzavřená?
Ano! Dostal jsem nabídku, abych dělal
přednostu psychiatrické kliniky ve Fakultní
nemocnici v Plzni. Člověk zde může rozvíjet
další své plány. Protože být hlavním
psychiatrem armády, která nebojuje, to
nedává moc šancí něco dělat. Takový fajn
důchod. Mimochodem, tady je vidět i to, co se
dá pozorovat na celé naší armádě. Výzkum
a vývoj se tu neděje. Dělal bych svou práci,
na mise bych už nejezdil a vyplňoval
excelové tabulky. A když armádu sleduji
zvenku, tak se také hodnotí, kolik z rozpočtu
věnuje právě na výzkum a vývoj. Tady je
nejlépe vidět, že naše armáda zaostává.

Co je nyní náplní vaší práce a výzkumu?
Pořád studujeme násilí a traumata. Kromě
jiného jezdíme i do vězení a sledujeme lidi,
kteří spáchají opakovaně impulzivní násilné
chování. Myslím tím násilné chování po
rozhodnutí soudu.. Těmto lidem, pokud je
přesvědčíme k účasti na výzkumu, k čemuž
používáme kromě motivace k zlepšeni
vědeckého poznaní také malou finanční
odměnu, pak bereme vzorek krve
a h l e d á m e g e n y, k t e r é b y m o h l y
s impulzivitou souviset. Že by měly třeba jinak
aktivní enzymy, které syntetizují nebo naopak
odbourávají nejrůznější látky, kterými spolu
nervové buňky komunikují, jako třeba
adrenalin nebo noradrenalin.
Znáte odpověď?
Odpovím vám, že tak jednoduché to není.
Často mají násilníci problém v metabolismu
některých látek, ale každý úplně jiný. Chodí
za mnou pacienti a říkají: Doktore, dejte mi
nějaký lék, já jsem vznětlivý na první
našlápnutí. I v tom vězení je takových lidí
hodně. A oni by je klidně užívali. Ale my pro ně
žádné adresné nemáme. Náš výzkum
ukazuje, že to jeden ani dva léky nebudou.
Každý z nich má nějaký, ale úplně jiný
problém. Což je ale dobrá věc, protože
celogenomové vyšetření bude stát za pět let
méně, než pět dní pobytu ve vězení. Nejvíce
materiálu máme od odsouzených za
loupežné přepadení. Vždy museli ti
odsouzení nějakou věc ukrást, někomu
ublížit. Možná by jim v budoucnu mohl nějaký
lék dopřát o několik sekund víc času na
přemýšlení. Nikdy to nebude takové, že lidé
nebudou impulzivní. Kde kdo z nás je
impulzivní. Ale musíme se s tím naučit
pracovat. Mimochodem počítat v klidu do
deseti je to nejlepší, co vám mohu doporučit.
Není to na Nobelovu cenu, ale zatím nikdo
nic lepšího nevymyslel. Mozek je u
impulzivních lidí najednou zaplaven právě
tím adrenalinem, noradrenalinem nebo
dopaminem. A když budou mít léky, které buď
sníží jejich výrobu, nebo pomohou k jejich
odbourávání, tak jim napočítání do deseti
usnadníme.
Pavel Hoznédl
*Celý rozhovor s Janem Veverou naleznete
v elektronické podobě na webových
stránkách města Štětí.

Doc. MUDr.
Jan Vevera, Ph.D.
Přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní
nemocnice Plzeň. V minulosti pracoval
jako koordinátor zdravotní péče pro
organizaci Člověk v tísni v Kosovu
a vedoucí psychiatr Polní nemocnice
Armády ČR v Afghanistánu. Má za sebou
i zkušenost postdoktoranda na University
o f C a l i f o r n i a v B e r k e l e y. K r o m ě
psychiatrie vyučuje také lékařskou etiku.
Ve své vědecké práci se věnuje
biologickým a environmentálním
faktorům násilného chování
a posttraumatické stresové poruše. Za
práce na tato témata získal Národní
psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka.
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Významné výročí Augustina Lukeše
Město Štětí si připomíná v letošním roce
jedno smutné výročí. V pondělí
25. dubna 2022 tomu bylo osmdesát let,
co fašistická mašinérie předčasně
ukončila život Augustina Lukeše osobnosti štětské meziválečné historie,
prvního českého starosty města,
starosty místního Sokola a ředitele
základní školy T. G. Masaryka.
Augustin Lukeš se narodil ve
Staropodleské chalupě (bývalé Drmovo
pole) na Příbramsku 1. srpna 1894. Syn
horníka neměl na růžích ustláno. Ještě
před maturitou na příbramské reálce mu
šachta zabila otce. Mladý student byl nucen
vypomáhat si při studiích kondicemi, aby
mohl podporovat i svého bratra a matku.
Musel narukovat do I. světové války
a přímo z bojiště, ještě ve vojenské blůze,
přišel na jaře roku 1919 do poněmčeného
Štětí, tehdy dvoutisícového městečka na
Podřipsku, aby se stal buditelem českého
lidu uprostřed tehdejšího národostního
boje. Vyučoval a vychovával mládež,
přednášel pro dospělé, které sdružoval
kolem sebe. Studoval dále a vyrostl po
učitelských zkouškách ve významného
lidovýchovného pracovníka.
Podílel se aktivně i na kulturním životě
města, hrál ochotnické a loutkové divadlo,
stejně jako jeho manželka Marie. Byl také
sokolským učitelem a vzdělavatelem
a nakonec i starostou Sokola.
V roce 1928 byl jmenován ředitelem české
školy ve Štětí, byl také členem městského
zastupitelstva, jednatelem Okresního
osvětového sboru, činovníkem Ústřední
matice školské.

V národnostně rozděleném městě si získal
postupně velkou vážnost a úctu a při
volbách v roce 1933 pak, za podpory
německých sociálních demokratů, na pět
let i post starosty města.
V tomto roce také začala stavba
Masarykových škol, které byly již v dalším
roce otevřeny a Augustin Lukeš se stal
jejich ředitelem.
Nadále pracoval ve všech funkcích, mimo
jiné například usiloval se svými
spolupracovníky o trvalé spojení obou

labských břehů, což by posílilo český vliv v
oblasti. Žádali vládu o postavení mostu
přes Labe. Přišel však rok 1938 obsazení
Sudet a německá okupace.
Lukešovi se odstěhovali k přátelům do
Brandýsa nad Labem, kde Augustin Lukeš
učil na měšťanské škole, prováděl
přírodovědný výzkum a odevzdal obsáhlou
studii k inspektorské zkoušce. Stal se i zde
místostarostou místního Sokola a účastnil
se sokolského odboje. V říjnu 1941 byl
zatčen a spolu s dalšími účastníky odboje
uvězněn v Mladé Boleslavi, později byl
deportován do Terezína a pak do Osvětimi
odkud se již nevrátil.
Vláda ČSR udělila po válce Augustinu
Lukešovi válečné vyznamenání a byl také
jmenován školním inspektorem in
memoriam.
K uctění jeho památky, byla ve Štětí dne 13.
8. 1945 pojmenována ulice, kde bydlel,
jeho jménem a 28. října 1945 pak na domě
č. p. 360, v němž žil, odhalena mramorová
pamětní deska.
A tak až půjdete Lukešovou ulicí,
vzpomeňte si na člověka, který pro Štětí
vykonal mnoho dobré práce a pro svou
vlast obětoval i svůj život.
Mgr. Jiří Novák

Augustin Lukeš
Narozen 1. 8. 1894 (Drnovo pole)
Zemřel 25. 4. 1942 (Osvětim - konc. tábor)
Vlastenec, starosta Štětí, starosta obce
Sokolské, ředitel školy T.
G. Masaryka.
Foto:
P. Hoznédl

Gymnastky přivezly okresní a krajské medaile
V sobotu 26. března 2022 proběhla v
tělocvičně Základní školy v Ostrovní
ulici ve Štětí okresní soutěž ve sportovní
gymnastice. Celkem se zúčastnilo 22
dívek, 18 ze Štětí a 4 z Teplic. Cvičilo se
na čtyřech nářadích – kladině nebo
lavičce, hrazdě, přeskoku a koberci.
Začínalo se těmi nejmladšími. Pro některé
to byly úplně první závody. Divácky
nejatraktivnější je cvičení na koberci, kde
se musí pohyb sladit s hudbou. Důležitá je i
obtížnost cvičebních prvků. Pro starší dívky
to je příležitost, jak ukázat svou osobnost.
Gymnastky na prvních třech místech
postoupily do krajské soutěže. Ta proběhla
v sobotu 2. dubna 2022 v Chomutově.
Závodů se zúčastnilo celkem 59 dívek a 27
chlapců z Klášterce, Chomutova, Teplic,
Ústí n. L. a Štětí.
Štětská děvčata v Chomutově vybojovala
celkem 6 medailí v různých kategoriích.
čtyři zlaté – Ella Naimannová, Karina
P a ž o u t o v á , L e n k a Tr č o v á a A d é l a
Budinová, jednu stříbrnou – Klára
Čmejlová a jednu bronzovou – Tereza
Pavlousková.
Všechny úspěšné gymnastky budou
reprezentovat Štětí na republikové soutěži
21. a 22. května v Praze.
trenérka Blanka Pišvejcová

Úspěšné štětské
gymnastky.
Foto: SK Štětí.
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Jachtaři ze Štětí obhájili
titul nejlepších juniorů
Jachtaři ze Štětí opět slavili úspěch na
české scéně. Na vyhlášení Jachtaře
roku České republiky pro rok 2021 si
jednu z cen odnesla i dvojice Adam
a Tibor Nevelöšovi.
Štětští jachtaři obhájili vítězství z loňské
sezony a byli vyhlášeni juniory roku! A to
v posádce třídy 29er. Kromě 29eru oba
závodí také na windsurfech Techno 293
a iQFoil a ve všech třídách dosahují
vynikajících výsledků.
V anketě o nejlepší tuzemské jachtaře roku
hlasovalo 360 aktivních členů Českého
svazu jachtingu, vyhlášením provázel
moderátor Václav Žmolík, záznam
z ceremoniálu pak odvysílal sportovní
program České televize.
„Na kluky jsme pochopitelně pyšní.
V letošním roce je čekají světový i evropský
šampionát v obou kategoriích. Do
budoucna věříme, že i olympijská kampaň,“
uvedl sekretář štětského jachtařského
klubu Martin Žižka. „Zároveň mají kluci
maximální podporu od štěského klubu
a samozřejmě cítíme a víme, že i od města
samotného,“ doplnil člen vedení klubu.
Anketu Jachtař roku vyhlašuje Český svaz
jachtingu již od roku 1987. Do ankety
mohou nejúspěšnější sportovce nominovat
kluby i jednotlivci. Ze zaslaných návrhů

Výkonný výbor ČSJ schválí nominované
v každé kategorii – většinou pět sportovců
nebo týmů. V anketě se hlasovalo stejně
jako vloni v šesti kategoriích – muži, ženy,
junioři, juniorky, jachtařské týmy a akce
roku, a dále pro celkového vítěze ze všech
nominovaných jednotlivců. Hlasovat
mohou všichni členové Českého svazu
jachtingu. (hoz)

PLACENÁ INZERCE
Výsledkový servis
fotbalového klubu

A mužstvo, Divize B
sobota 2. 4., 19. kolo
Ostrov – Štětí 0:0
sobota 9. 4., 20. kolo
Štětí – Meteor Praha 2:1 (1:0)
branky: Kovařík, Polák
pátek 15. 4., 21. kolo
Louny – Štětí 0:0
sobota 23. 4., 22. kolo
Štětí – Slaný 4:1 (2:0)
branky: 2x Čada, Mešič, Mencl
Dorost, Krajská soutěž dorostu
neděle 10. 4., 16. kolo
Košťany – Štětí 4:5 (2:3)
branky: Hůrka, Ivanič, Bílek, Novotný,
Strach
čtvrtek 14. 4., 15. kolo
Štětí – Vaňov/Neštěmice 10:0 (4:0)
branky: 2x Hůrka, 2x Chromý, Hromy,
Ivanič, Vejl, Paďour, Strach, Novotný
neděle 17. 4., 17. kolo
Štětí – Bílina 7:4 (7:2)
branky: 2x Hůrka, Hromy, Ivanič, Strach,
Chromý, Vejl

Úspěšní jachtaři ze Štětí
Tibor a Adam Nevelöšovi.
Foto: ČT.

Rozpis zápasů
fotbalového klubu
A mužstvo, Divize B

Tenisté pořádali rozlučkový
dětský turnaj v Roudnici

sobota 14. 5., 10:15
Štětí – Neratovice

„Pro tři nejlepší jsme měli připravené
p o h á r y. P r o v š e c h n y p a k b a l í č k y
s drobnými dary,“ uvedl mládežnický trenér
David Šmejkal.
Nábor dětí do štětského tenisového klubu
probíhá dvakrát ročně. Letošní jarní
probíhal 11. 4. na tenisových kurtech ve
Štětí. K tréninkům využívají tenisté
v zimních měsících i přetlakovou halu
v Roudnici nad Labem.
„V zimě trénujeme jednou týdně. V jarních
a letních měsících pak dvakrát týdně na
štětských kurtech. Rádi uvítáme nové
členy. V plánu máme i letní soustředění,“
přidal trenér malých štětských tenistů
David Šmejkal.
Letní soustředění je naplánováno pro děti,
které jdou v září do druhé třídy až po děti,
které letos končí devátou třídu.
Termín soustředění je od 11. 7. do 15. 7.
2022 a cena je 3 000 korun za osobu
(v případě účasti na méně než pěti dnech je
cena 600,- Kč/den). Soustředění bude
probíhat v domácím prostředí. (hoz)

sobota 14. 5., 13:00
Štětí – Strupčice

V sobotu 2. 4. 2022 se v přetlakové hale v
Roudnici nad Labem konal rozlučkový
dětský turnaj, který pořádal tenisový
turnaj SK Štětí. Turnaje se zúčastnily
více než dvě desítky dětí.
Děti byly rozděleny do čtyř věkových
kategorií. Celý den probíhaly dovednostní
soutěže pro nejmenší tenisty a po poledni i
turnaj pro zdatnější starší tenisty.

sobota 28. 5., 10:15
Štětí – Brandýs n. L.
Dorost, Krajský přebor staršího dorostu

sobota 28. 5., 13:00
Štětí – Trmice
Ml. dorost, Krajská soutěž dorostu
neděle 15. 5., 11:00
Štětí – Dubí
neděle 29. 5., 10:00
Štětí - Neštěmice

Další informace
www.tenissteti.cz
facebook.com/tenissteti
Akce tenisového klub SK Štětí.
Foto: KTV Štětí.

youtube/regionalnitelevize/steti

Foto: 3x J. Podubecká

14 Sport/Inzerce/Ostatní

Soutěž malých gymnastů

Předškolní děti a gymnastická přípravka pod klubem Asociace sportu pro všechny
po dvou letech opět soutěžily. „Po dvou letech jsme opět mohli uspořádat okresní
soutěž pro předškolní děti a přípravku gymnastiky. Soutěž proběhla v sobotu 9.
března 2022 v tělocvičně Základní školy ve Školní ulici ve Štětí za hojné účasti
diváků,“ pochvalovala si vedoucí oddílu Libuše Votočková. Děti předvedly sestavy
na koberci, lavičce a na přeskoku švédské bedny. Na soutěž přijely dva oddíly
z Litoměřic - Sokol Pokratice a Správná parta. Pro většinu dětí to byly první závody,
a tak se snažily podat co nejlepší výkony. Vítězi ve svých kategoriích se stali Kryštof
Čmejla, Eliška Kroupová, Natálie Poršová a Kristýna Pávišová.
Foto: ASPV.
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Vzpomínky
Dne 18. 5. uplyne 29 let, co nás opustil pan František Doležal. Dne 26. 5. uplyne 32
let, co nás opustila paní Marie Doležalová. S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami.

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