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Výsadba nových alejí v regionu Štětsko
proběhla na sklonku roku 2020.
Další informace na straně 2..
UVNITŘ ČÍSLA

Poplatky za psy a odpady
v roce 2021. Více na str. 3

Městská policie plně využívá
služebního psa. Více na str. 4

Rozhovor s osobností: Václav
Chalupa.
Více na str. 6 - 7

Štětští jachtaři bilancují sportovní
rok 2020.
Více na str. 10
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Město vysadilo stovky stromů
Pět stovek nově vysázených
stromů. To je výsledek
projektu Výsadba alejí
v CHKO Kokořínsko-Máchův
kraj, který proběhl v okolí
Štětí na sklonku loňského
roku.
Listnaté stromy, konkrétně lípy,
duby, javory, břízy, habry
a ovocné druhy třešní, hrušní
a jabloní porostou podél silnice
vedoucí ze Chcebuze do Újezda,
na částech cest vedoucích
z Veselí směrem k lesu a na
Brocno, za Brocnem v širší oblasti
zahrnující Panskou cestu, od ní
přes polní cesty vedoucí na
Tupadly a Chudolazy až k lesu a
za Brocnem, okolo fotbalového
hřiště.
„Cílem projektu je posílení
přirozených funkcí
obhospodařované zemědělské
krajiny na okraji CHKO KokořínskoMáchův kraj formou výsadby
nových vysokokorunných alejí
a doplnění struktury stávajících
alejí původními druhy,” vysvětlil
smysl výsadby Petr Novák,
vedoucí Odboru stavebního,
životního prostředí a dopravy
Městského úřadu ve Štětí.
Vysazeno bylo 11 nových
stromořadí alejových stromů a 4
stávající aleje byly doplněny
bodovou výsadbou. Výsadby
vnesly stabilní dřevinou vegetaci
mezi velké bloky orné půdy
a posílily přirozenou funkci bioty
v okrajových částech CHKO.
„Jedná se celkově o krajinářsky
velmi cenné výsadby, které
promění okolní velkoplošné bloky
polí v přívětivější krajinnou
mozaiku,” uvedl Petr Novák.
Výsadba řeší problémy plynoucí z
velkoplošného obhospodařování
půdy, kdy jsou takto spravované
půdní bloky často pod vlivem
n e p ř í z n i v ý ch k l i m a t i c k ý c h
podmínek a vystaveny erozi.
Velké a nečleněné půdní bloky
působí z dlouhodobého hlediska,
s ohledem k ekologické stabilitě,
negativně. V řešených katastrech
není zajištěna dostatečná kostra
ekologické stability. Tu liniová
výsadba listnatých stromů podél
stávajících cest podpoří.
Liniové výsadby budou sloužit
mimo jiné jako větrolamy,
zpomalí degradaci svrchních
půdních horizontů, zlepší
mikroklimatické podmínky,
zkvalitní a rozšíří se vhodné
prostředí pro život různých druhů
původních živočichů a rostlin.
„Každoroční opad listnatých
stromů a keřů v místech výsadby

Nová alej „vyrostla” na polní cestě za obcí Brocno. Foto: archiv Štětí.

obohatí půdu o organickou
hmotu, jejíž rozpad umožní vznik
humusových látek a zlepší
retenční schopnost půdy,” přidala
referentka životního prostředí
Pavla Beranová.
Aleje rozčlení a vhodně pozmění
stávající krajinný ráz, budou
působit jako přirozený
a orientační bod v krajině, ve
které mají také svou
nezanedbatelnou estetickou
funkci.
Původní stromy jsou ve velké
míře mladí jedinci. U většiny
z nich jsou patrny defekty na
kmenech nebo v korunách. „V
rámci tohoto projektu jsou
navržena pěstební opatření,
která mají za cíl zachování
původních stromů a zlepšení
perspektivy jejich růstu
v následujících letech,” doplnil
informace Petr Novák.
Výsadbou alejí v zemědělské
krajině vzniknou nové migrační
cesty, zmírní se půdní, vodní
a větrná eroze. Tento projekt je
v souladu se Strategickým
plánem města Štětí a jeho
realizace je v popředí zájmu na
něj navazujícího akčního plánu.
Výsadba probíhala v jedné etapě
od října do prosince, při které
bylo provedeno vysázení stromů
jak dosadbou do stávajících alejí,

tak výsadbou nově založených
alejí. Každý strom je kotven třemi
kusy kůlů. Kmen je chráněn proti
ohryzu zvěří oplocenkovým
pletivem a proti korové spále
rákosovou rohoží. Na některé
kůly byly umístěny berličky pro
dravce. „Rozvojová péče o nově
vysazené stromy je plánovaná po
dobu 36 měsíců,” dodala Pavla
Beranová.
Projekt Výsadba alejí v CHKO
Kokořínsko, k.ú. Brocno, Chcebuz
a Újezd u Chcebuze je
spolufinancován Evropskou Unií.
Město na něj získalo dotaci
z operačního programu Životní
prostředí. Dotační prostředky
byly zajištěny prostřednictvím
dotační výzvy MAS Podřipsko.
Pavel Hoznédl

Poděkování
Děkujeme touto cestou za
spolupráci všem subjektům,
které se na výsadbě alejí
podílely, zejména společnosti
TEXAL, a.s., panu Františkovi
Liscovi, projektantovi výsadeb
Ing. Davidu Kučerovi
a realizační firmě Covenant
zahrady a parky, s.r.o.
Město Štětí
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Očkování
proti nemoci
COVID-19
V pátek 15. 1. 2021 byl
Ministerstvem zdravotnictví
ČR spuštěn elektronický
registrační systém
k očkování proti nemoci
COVID-19 pro obyvatele nad
80 let, kd y in f o rmac e
k registraci k očkování pro
občany nejen této věkové
kategorie jsou k dispozici na
webu Ministerstva
zdravotnictví ČR https://registrace.mzcr.cz.
Většina obvodních lékařů
plánuje, že očkování svých
pacientů zajistí, ve svých
ordinacích. V současné době je
však problematická dodávka
vakcín, proto nelze odhadnout,
v jakém časovém horizontu
budou lékaři mít vakcíny k
dispozici. „V každém případě
doporučujeme jako první krok
zkontaktovat svého obvodního
lékaře. To platí pro všechny
věkové skupiny, nejen pro
seniory nad 80 let,” uvedl
starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek. Nechce-li někdo čekat
na dodávku vakcín u obvodního
lékaře, případně je registrován u
lékaře, které očkování nebude
zajišťovat, může využít již výše
uvedenou možnost registrace na
webu Ministerstva zdravotnictví.
S tou by měli pomoci seniorům
rodinní příslušníci, připraveni
poradit a případně i zaregistrovat
jsou pracovníci Odboru
sociálních věcí na Městkém
úřadu ve Štětí, tel. číslo 416 859
315. V rámci zajištění dopravy do
nejbližších očkovacích center,
tedy do Roudnice nad Labem,
Litoměřic či Mělníka umožňuje
město Štětí využít pro seniory ve
věku od 70 let výše Senior
dopravu. Objednávka dopravy je
možná v souladu s již dříve
přijatými pravidly na tel. čísle
601 128 762, jednotnou cenu
dopravy do očkovacího centra a
zpět schválila Rada města ve výši
100 Kč. „Vakcíny zajišťuje státní
zdravotní systém. Obec nemá
žádnou možnost, jak ovlivnit
distribuci vakcín. K případným
novým informacím doporučuji
občanům sledovat webové
stránky města, novinky budeme
sdělovat i prostřednictvím
městského a mobilního
rozhlasu,” uzavřel starosta
Tomáš Ryšánek. (hoz)
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Informace k poplatkům za odpady a psy
Sazba místního poplatku
za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění využívání
a o d s t r a ň o v á n í
komunálních odpadů
a sazba poplatku za psy
zůstává stejná jako v roce
2020. Za odpady tedy ve
výši 500 korun za
poplatníka a rok, za psy dle
níže uvedených sazeb.

určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Poplatky za psy

Poplatky za odpady
Sazba místního poplatku za
p r o v o z s y s t é m u
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů zůstává stejná jako
v roce 2020, ve výši 500,- Kč za
poplatníka a rok.
Od poplatku jsou osvobozeny:
děti do 4 let věku (poplatek se
počítá za poměrnou část roku
za kalendářní měsíce po měsíci,
ve kterém dítě dovrší 4 let
v ě k u ) , o b č a n é o d d o by
dosažení věku 70 let
(osvobození se poskytuje i za
měsíc, ve kterém poplatník
tohoto věku dosáhl), občané,
kteří mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba a jsou zároveň
poplatníky ve městě.
Od poplatku je dále na základě
zákona o místních poplatcích
osvobozena fyzická osoba,
která je: umístěna do školského
zařízení pro výkon ústavní nebo
o c h ra n n é v ý c h o v y n e b o
školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy, umístěna do zařízení
pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného
zástupce dítěte nebo
nezletilého, jako nezaopatřené
dítě umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo umístěna
v domově pro osoby se
zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Poplatek platí: fyzická osoba
přihlášená v obci, fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu

Od poplatku ze psů je
osvobozen: držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P.
Osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek
pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní
předpis.
Osvobozen od poplatku je dále
držitel psa, kterým je: město
Štětí a příspěvkové organizace,
u kterých město Štětí plní funkci
zřizovatele; osoba, jež převzala
psa z útulku, a to na dobu
jednoho roku od převzetí psa
z takového útulku, osoba, jež
aktivně provozuje canisterapii
a pes má složenu zkoušku
canisterapeutického psa.
Úhrada poplatků
Poplatky je možno uhradit

Na letošní rok je v plánu vybudování polopodzemních kontejnerů na
šesti místech ve Štětí. Foto: Ilustrační foto.

bezhotovostním převodem na
bankovní účty města, nebo též
v hlavní pokladně na radnici
(přízemí, č. dveří 6).
Každý poplatník má přidělen
svůj variabilní symbol, který je
třeba v příkazu uvést.
Variabilní symbol můžete ověřit
a případné další informace
získat u správce poplatku.
Kontakt na správce poplatku –
Odbor ekonomický, Městský
úřad ve Štětí: Bc. Radka
Bělíčková, telefonní číslo: 416
8 5 9 3 3 7, e - m a i l :
radka.belickova@steti.cz.
Splatnost poplatku: k 31.
březnu 2021 poplatek za psy
(složenky se budou rozesílat
během února), k 30. červnu
2021 poplatek za odpady
(složenky se budou rozesílat
během dubna).
Všichni poplatníci mají

ohlašovací povinnost, to
znamená, že každý poplatník je
povinen do 15 dnů nahlásit
správci poplatku vznik a zánik
své poplatkové povinnosti,
jakož i každou skutečnost, která
má vliv na výši jeho poplatkové
povinnosti či na vznik a zánik
osvobození od poplatku.
Bc. Radka Bělíčková

Bankovní účty města:
159244883/0600 –
poplatky za odpady
19-100022784/0600 –
poplatky za psy
nebo též v hlavní pokladně na
radnici (přízemí, č. dveří 6)
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za jednoho psa

za druhého a
každého dalšího psa
téhož držitele

ze psa drženého v katastrálním území Štětí I
a) v domě s 1 až 3 byty na pozemku, který
s takovým domem funkčně souvisí

200 Kč

200 Kč

ze psa drženého v katastrálním území Štětí I,
b) jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

z jiného psa drženého v katastrálním území
c) Štětí I, než uvedeného v písm. a) nebo b)

1000 Kč

1000 Kč

ze psa drženého mimo katastrální území Štětí
d) I v domě s 1 až 3 byty, nebo na pozemku,
který s takovým domem funkčně souvisí

100 Kč

100 Kč

ze psa drženého mimo katastrální území Štětí
e) I, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

200 Kč

800 Kč

800 Kč

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

f)

z jiného psa než uvedeného v písm. a) až e)
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Městská policie využívá i služebního psa
věcí. Poznamenat si výrobní čísla
elektrických přístrojů a cennější
věci rozhodně nenechávat přes
zimu v chatě,” doporučuje
Zdeněk Cuchý.
Rekreační objekt je podle
zástupců městské policie dobré
nepravidelně navštěvovat po
celý rok, uklizená zahrada budí
zdání neustálé kontroly. Při
podezření z vloupání se důrazně
doporučuje zásadně
nevstupovat do objektu,
neuklízet po zlodějích
a neprodleně věc oznámit policii.
Pavel Hoznédl

Městská policie ve Štětí se
během zimních měsíců
soustředí i na kontroly
opuštěných rekreačních
objektů. Se strážníky tuto
činnost provádí i služební
pes.
„Kontroly na pohyb osob
v chatových a zahrádkářských
koloniích ve Štětí a okolí probíhají
přes den i v noci. Společně se
strážníky tyto kontroly vykonává
i služební pes Apu,” uvedl
vedoucí strážník štětské městské
policie Zdeněk Cuchý.
Služební pes ve Štětí je
v porovnání s okolními městy
pozitivní výjimka. „Pes musí složit
služební zkoušku, která je
o s v ě d č e n a Po l i c i í Č e s k é
republiky. Musí být fyzicky
i psychicky odolný. Zkoušky musí
pes absolvovat každé dva roky,”
uvedl strážník městské policie
Martin Burian.
I přes pravidelné kontroly může
v koloniích docházet k trestné
činnosti. Městská policie v tomto
směru doporučuje základní
pravidla pro zimní čas. Odvést na
zimu cenné věci, dále pak jídlo a
alkohol.
„Zároveň doporučuji zabezpečit
si rekreační objekt především
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OCHRANA MAJETKU
Základní body jak zabezpečit
rekreační objekt přes zimu:

Pravidelná kontrola zahrádkářských kolonií ve Štětí. Foto: P. Hoznédl.

mechanickými zábrannými
prostředky, tedy zvolit dokonalý
bezpečnostní zámkový systém,
zpevněné dveře, mříže nebo
uzamykatelné okenice. Dále by
měli majitelé věnovat pozornost
zejména stavebním otvorům,”
uvedl dále strážník pověřený
vedením Zdeněk Cuchý.

Pro vyšší standard ochrany
chatky či chalupy je možné využít
elektronickou ochranu, případně
připojení objektu na PCO.
Městská policie doporučuje i
objekty správně pojistit nejen
proti krádeži, ale i proti požáru.
„Pro případ vloupání je dobré si
pořídit fotodokumentaci cenných

Odvézt z budovy cenné věci.
Nenechávat v budově jídlo
nebo alkoholické nápoje.
Zabezpečit objekt
mechanickými zábrannými
prostředky.
Kontakt na Městskou polici 416 810 900

Nové zastávky vznikly
Přístavba ZŠ Školní je
ve spolupráci s partnery již vybavena nábytkem
Starostka města Liběchov
Vladimíra Zralíková,
starosta města Štětí Tomáš
Ryšánek a Michaela
Prošková ze společnosti
Mondi společně »odkryli«
nově autobusové zastávky
u obce Ješovice.
Nové zastávky vznikly
spoluprací dvou měst
a papírenské společnosti. "S
městem Štětí spolupracujeme
i na dalších projektech, stejně
jako se společností Mondi. Obou
partnerů si nesmírně vážíme,"
uvedla liběchovská starostka
Vladimíra Zralíková.
"Město Liběchov se podílelo na
demolici starých zděných
zastávek a úklidu. Město Štětí
mělo na starost zastávky nové a
společnost Mondi vše
zafinancovala. Zastávky jsou na
našem katastru, navíc jsou při

vstupu do regionu Štětsko a
staré objekty nebyly hezkou
vizitkou,” vysvětlil průběh a
důvod oprav štětský starosta
Tomáš Ryšánek. Pro společnost
Mondi se jedná o další dílek
spolupráce spojené především s
vlastním projektem Patriot.
(hoz)
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Zastávka v Ješovicíh.

Přístavba na Základní škole ve Školní ulici finišuje s přípravami
na své otevření. Během ledna byla budova vybavena
nábytkem. V učebnách tak jsou připravené lavice, stolky i
katedry. Na chodbách jsou instalovány skříňky. Cílem projektu
je vybudování dvou jazykových učeben. Škola se systematicky
zaměřuje na výuku angličtiny již od prvního ročníku a v
současnosti nedisponuje odbornou učebnou. Foto: P. Hoznédl.

ZPRAVODAJSTVÍ/VOLNÝ ČAS

Naděje ve Štětí pomáhá pět let
Na začátku nového
kalendářního roku oslavila
organizace NADĚJE pět let
fungování svého střediska
ve Štětí, které zajišťuje
provoz dvou služeb pro
osoby v tísni – Terénního
programu a Dluhové
poradny.
Terénní program pomáhá lidem
v nepříznivé sociální situaci řešit
jejich problémy, případně je
nasměrovat na jinou vhodnou
sociální službu. Pracovnice
NADĚJE vyhledávají klienty
přímo v terénu, nebo jsou
nápomocné v kontaktní
místnosti na tržnici. Jenom
v uplynulém roce 2020 poskytly
podporu 65 klientům, s nimiž
nejvíce řešily hledání vhodného
bydlení či zaměstnání.
Služba je také zapojena do
projektu Ministerstva práce
a sociálních věcí, díky kterému
může NADĚJE distribuovat
klientům v tísni potraviny
a základní zboží, jako je
oblečení, hygiena či školní
pomůcky.
Dluhová poradna se zaměřuje
na pomoc osobám, které trápí
finanční potíže. Hlavní náplní

služby je řešení oddlužení osob,
jenom v roce 2020 poslala
NADĚJE na soudy 36
insolvenčních návrhů. Klientům
ale také pomáhá s orientací v
jejich finančních závazcích, ať
se jedná o praktické rady nebo
komunikace s úřady
a institucemi při složitějších

problémech, jako jsou exekuce
či splátkové kalendáře.
Obě služby poskytuje NADĚJE
bezplatně, sídlí v budově
městské tržnice (1. patro).
Obracet se na ni může kdokoli
v nepříznivé situaci.
David Hájek
DALŠÍ INFO W W W
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Prodej dřeva
stálé probíhá
Město Štětí, nabízí občanům
odprodej dřeva z městských
lesů.
Prodejním místem je
skládka dříví, která se nachází
v zadní části oplocené deponie
zeminy, pod obcí Stračí, tj. pod
kolejemi, u vrátnice do bývalé
t o v á r n y „ S p o r t ”. C e n a
nabízeného dřeva je 500 Kč za 1
rovnaný metr, s možností
nakrácení na metry, přímo na
prodejním místě. Doprava dříví
není zahrnuta v ceně a kupující
si ji musí zajistit sám. Aktuálně
je na deponii připraveno
k prodeji: měkké dřevo
(borovice), tvrdé dřevo (habr,
buk, dub, bříza). Prodej dříví
probíhá od pondělí do pátku,
avšak vždy po předchozí
telefonické dohodě. Placení
probíhá následně podle
skutečně odebraného dříví, a to
v pokladně Města Štětí.
Kontaktní osoba je Ing. Martin
Bureš, mobil: 725 140 795,
popřípadě
email:
martin.bures@steti.cz. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Naděje ve Štětí sídlí v budově tržnice. Foto: Naděje Štětí.

Lidé přispěli Tříkrálové Technický klub funguje
sbírce deseti tisíci korun v distančním provozu
Technický klub, který se ve
Štětí otevřel v září loňského
roku, funguje v současné
době v online formátu.

Tříkrálová sbírka Charity ČR pro rok 2021 odpečetila ve čtvrtek
21. ledna ve Štětí kasičky, do kterých bylo na třech místech
(Lékárna Pod Lipami, Měs. úřad, obchod Radouň) možné
darovat jakoukoliv částku. Celková vybraná částka činila 10
277 korun! Peníze půjdou na pomoc malému Vojtíškovi
z Račic, který žije s vzácným syndromem vývojových vad, takzvaným Greigovým syndromem. Foto: P. Hoznédl.

„Vybrali jsme čtyři kroužky a přímo
obory, které se věnují logice
a geometrii,” uvedla Lucie
Folbergerová, která vede děti
předškolní a z prvého stupně
základních škol. Stavebnice a hry
jsou dětem bezplatně propůjčeny
k distanční výuce domů.
Pro starší děti je připraven
kroužek věnující se internetové
gramotnosti. „Říkáme si, jak
správně používat hesla, co je
dvoufázové ověřování a další
informace, které jsou pro další
používání služeb internetu pro děti
d ů l e ž i t é ,” p ř i d a l a L u c i e
Folbergerová.
Další dva kroužky, které fungují
také distančně, jsou pro
středoškoláky. „Děti se mohou
přihlásit přes web Domu dětí a
mládeže, potažmo přímo přes
mou osobou,” dodala Lucie

Folbergerová. Základním cílem
Technického klubu je podnítit
v dětech zájem o robotiku,
elektrotechniku, atraktivní formou
her nastínit zákonitosti např.
f y z i k y č i m a t e m a t i k y,
a v neposlední řadě prohloubit
zájem o manuální práci.
Projekt Podpora polytechnického
vzdělávání a gramotností
v Ústeckém kraji je
spolufinancován Evropskou unií Operační program výzkum, vývoj
a vzdělávání. (hoz)

Práce v kroužku. Foto: TK.
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Václav Chalupa: Ve Štětí jsem spal
Region Štětsko měl vždy
blízko ke sportu. Díky
nedalekému vodnímu
kanálu v Račicích
i mohutnému korytu řeky
Labe se zde dařilo sportům
vodním. Není tedy náhoda,
že zdejší krajina
přitahovala třeba úspěšné
veslaře. Václav Chalupa je
jedním z nich. Žil s rodinou
řadu let v Račicích. Ale to už
je minulost. Teď medailista
z olympijských her
a světových šampionátů
své zkušenosti předává
veslařům, bruslařům
a lyžařům na Lipně. Vodu
tak má vlastně pořád pod
kůží. „Srdcem jsem
Jihočech. Snil jsem o tom,
že se jednou vrátím na jih,”
říká ze svého nového
domova.
Když se řekne Račice,
region Štětsko. Co se vám
vybaví?
Račice a sever Čech mám
spojený s veslováním, se
sportem, který mě provází celý
život. V Račicích v době, kdy
jsem začínal veslovat, vznikal
veslařský kanál. Jako junior
jsem na něm závodil už v roce
1984, nebo 1985. To ještě nebyl
kanál dostavěný. Cíl byl
v místech, kde je dneska velká
restaurace. Tam byl plechový
hangár, stan a rozhodčí. Kolem
byly haldy písku a v cíli bagr.
S tím jste objevil i nedaleké
Štětí?
Úplně poprvé jsem byl ve Štětí
na veslařských závodech
s tátou, který tehdy veslaře
trénoval. Já sám jsem ještě
tehdy nevesloval. Byl jsem
v první, možná ve druhé třídě
základní školy. Vzpomínám si,
že jsme spali ve stanu pod
mostem. To musel být rok 1976.
Most mi utkvěl v paměti.
Časem jste byl častějším
návštěvníkem?
Když jsem začal veslovat
v Dukle Praha a v reprezentaci,
tak jsme na jaře jezdili na takzvané rozveslování na řeku do
Roudnice. V letních měsících
pak probíhaly tréninky
a soustředění na kanále
v Račicích, kde ale ještě nebylo
ubytování. Takže jsme byli
ubytovaní buď v Roudnici, nebo
v hotelu Sport ve Štětí.
Kdy jste začal přemýšlet
o stěhování do Račic?

Postupem času jsem nastoupil
k trenéru Zdeňkovi Peckovi
a využívali jsme areál v Račicích
víc, než ostatní veslaři. Původně
jsem bydlel v chatičkách vedle
vody nebo v provozní budově
areálu. Posléze, už s rodinou,
kterou jsem chtěl mít u sebe,
jsme koupili domeček
v Račicích. To byl, tuším, rok
1994. Bydleli jsme v Račicích
nejdříve jen přes letní sezonu,
na zimu jsme se stěhovali zpět
do Prahy. Když první syn Vašek
nastupoval do školky, tak jsme
si řekli, že to zkusíme na celý

vysoko. Dál za jezem už byl ten
stav horší, proto skoro nejezdily
velké nákladní lodě a my měli
řeku prakticky pro sebe. Je
pravda, že když se rozfoukalo
proti proudu, byly pod mostem
vlny jako na moři (smích).
Tehdy ještě ve Štětí chybělo
zázemí. Teď s novou loděnicí se
vše přiblížilo k tomu, aby světoví
veslaři do Štětí jezdili. Co mám
informace, tak i začali jezdit.
Chybí vám něco ze Štětska?
Chybí mi kamarádi, které jsem
tam našel, nebo kteří si našli
mě. Muzikanti, se kterými jsme

stranu, do Kokořínska, směrem
na Dubou. A to jsem najednou
zjistil, že i na Štětsku
a v Kokořínsku jsou krásná
místa. Musím přiznat, že na to,
kolik let jsem na Štětsku žil, tak
tuhle část jsem objevil až
později.
Kdy se vracíte do Račic?
Loňský rok jsem v Račicích
vůbec nebyl. Vzdal jsem se
funkce místopředsedy svazu
veslařů, takže jediné, co mě teď
přivádí, jsou valné hromady
veslařského svazu, protože
jsem předsedou klubu na Lipně.

si chodili zahrát. Spousta přátel
za námi jezdí sem na Lipno a já
je vždy rád vidím. Měli jsme rádi
domeček, kde jsme bydleli, ten
se nám těžko opouštěl. S ním
samozřejmě všechny naše
skvělé sousedy! Kraj okolo Štětí
a Račic, ten mi k srdci nepřirostl.
Doma jsem se tam cítil hlavně
díky kamarádům a přátelům.
Ale vím o vás, že jste zdejší
kraj projezdil poměrně dost
na kole.
Když jsem ještě vrcholově
vesloval, tak jsem kolu moc
nedal. Spíš jsem běhal, často
směrem na Roudnici. Až vlastně
když jsem skončil, tak mě můj
velký kamarád Honza Pačes
začal tahat na kole na druhou

Loni se valná hromada kvůli
covidu odkládala. Za rok by se
mělo pořádat mistrovství světa
ve veslování v Račicích, to si
určitě nenechám ujít.
B u d e t e
o p ě t
spolukomentovat v České
televizi?
Pokud akce proběhne a budu
osloven, určitě bych se
v Račicích ukázal.
Spolukomentoval jsem už
nedávný evropský šampionát
v Račicích.
Sledujete i z dálky, co se
v Račicích případně ve Štětí
děje?
S l e d u j i . In fo r m a c e m á m
především ze sociálních sítí
veslařů a kanoistů. Vím, že se

Na mořské příbřežní lodi. FOTO: FB V. Chalupy.

rok. Tím začal náš rodinný život
na severu. Vašek tu odchodil
celých osm let základní školy,
menší Ondra stihl školku a první
dvě třídy.
Kromě Račic byla pro
veslování důležitá i řeka
Labe ve Štětí?
Ke konci kariéry jsem prožil ve
Štětí možná tři větší soustředění
před mistrovstvím světa
a olympiádou. Na začátku
přípravy je pro veslaře vždy
důležité se rozjezdit na dlouhé
vodě. V Praze to možné kvůli
provozu motorových lodí
nebylo. Štětí bylo opomenuté,
přitom voda na Labi je fajn. Před
jezem řeka prakticky neteče,
navíc je i hladina poměrně
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poprvé ve stanu a navíc pod mostem
stavem vody v račickém kanále
je to špatné.
S rodinou jste několik let
usazeni u přehrady Lipno.
Jak se žije na jihu Čech?
Krásně. Splnil jsem si sen, že se
na jih Čech jednou vrátím. Jsem
Jindřichohradečák, takže jsem
toužil se vrátit do Jindřichova
Hradce. Ale když jsem objevil
Lipno, tak mě uchvátilo. Mám
rád hory a vodu. Můj tajný sen
byl odjakživa žít někde na
horách nebo u velké vody. Tady
se mi to splnilo obojí. Hory
nejsou nijak veliké, ale kopce tu
jsou. Voda je nádherná,
obrovská. Příroda tady všude
kolem, to je balzám na nervy.
Věřím tomu, že i moje rodina to
takhle cítí.
Jak jste tento svůj sen
objevil?
Mě na Lipno vlastně přivedly
dračí lodě. Tuším, že v roce
2010. Šéf asociace dračích lodí
Petr Klíma mi zavolal, ať se
zajedu podívat na jeden ze
závodů Českého poháru. Sedl
jsem tedy na motorku a na
víkend za nimi vyjel. Od té doby
jsem Lipnem „onemocněl”. A od
té doby asi byl i ten sen se tu
jednou usadit.
Vím, že provozujete
penzion. Jak se vám daří
v době covidové?
Doba teď pro tento druh
podnikání není ideální. Živíme
se turistickým ruchem, máme
malý penzion pro zhruba
devatenáct lidí. Ten je teď
pochopitelně zavřený. Přitom
v tuhle dobu tu bylo vždy nejvíc
živo. Sněhu je spousta,
podmínky fantastické.
Běžkařské stopy, sjezdovky,
všechno je připravené, jen
čekáme, kdy se to spustí. Kromě
penzionu ještě v létě
provozujeme veslařský klub
i s půjčovnou lodí a možným
tréninkem. A v zimě jezdím
rolbou v místním lyžařském
areálu.
Začněme tím veslování. Od
něj jste tedy úplně
nezmizel?
Založili jsme na Lipně veslařskobruslařský klub. Navázali jsme
na starou tradici. Přes léto se
věnujeme veslování, v zimě
bruslení. I letos je Lipno
zamrzlé. Máme bruslařskou
magistrálu, která se upravuje
a nabízí nádherně dlouhé tratě.
A k letnímu veslování. Nabízíme
veslování všem, kdo mají chuť

si ho vyzkoušet. Máme speciální
mořské příbřežní lodě. Jsou
velmi bezpečné, dají se jen
velmi těžko převrátit. Dá se na
nich veslování poměrně rychle
naučit. Takže během chvilky
jsou i ti, kteří nikdy neveslovali,
schopní se na vodě sami
pohybovat. No, a v klubu jsem
prakticky předseda, trenér
i závodník.
A jak je to s tím rolbařením?
Upravuji sjezdovky. Což teď
taky spíš nedělám. Není tu
nikdo, kdo by sníh rozjezdil. Ale
zúčastnil jsem se úvodní
sezonní přípravy, roztahování
umělého sněhu.
Jak jste se k této práci
vůbec dostal?
Ski areál hledal rolbaře. Já
sháněl práci na zimu. Chtěli
člověka, který tu práci nebude
dělat jen jednu sezonu, bude se
jí chtít věnovat déle. Domluvili
jsme se.
Kolikátou sezonu jezdíte
s rolbou?
Pátou!
To už jste profesionál?
Myslím, že už s tím strojem
zvládnu celkem dost. Rozumím
si s ním. Vím, co je potřeba
dělat, aniž by mi to někdo musel
říkat. Už cítím sám, kde je co
zapotřebí upravit. Už to není tak
křečovité jako ze začátku, kdy

jsem měl strach, abych něco
nepokazil, nevyryl kus hlíny. Už
si to užívám.
Užíváte?
Já si to vlastně užíval vždycky.
Ze začátku jsem cítil velkou
zodpovědnost. Ten stroj je
veliký, silný a drahý. To má
člověk strach, aby ho
nepoškodil. Rád navíc pracuji
o samotě. Zvlášť v noci, kdy je
člověk na kopci sám, občas
přeběhne přes cestu nějaké
zvíře. Když se vracím ze šichty
a vidím za sebou krásně rovně
upravené sjezdovky, ten
manšestr, mám z toho dobrý
pocit.
Jak vypadala šichta v rolbě
během normální sezony?
Do šichty jsem nastupoval
kolem třetí odpoledne. Připravil
si stroj, musel se zahřát. Ve čtyři
se zastavovaly lanovky, a jak
sjeli poslední lyžaři, nastoupily
rolby. Ta trvala zhruba do deseti
hodin, někdy do půlnoci.
Co bylo lehčí, číst vodu ve
skifu nebo sníh z rolby?
Sníh je složitější. Voda je
zrádná, ale buď vlny jsou, nebo
ne. Sníh není stejný, což se
nedá na první pohled poznat.
Pavel Hoznédl

Václav Chalupa (53 let)
Václav Chalupa je český
veslař a skifař, bývalý
reprezentant České republiky
(a před tím Československa).
Poprvé reprezentoval v roce
1985 na mistrovství světa
juniorů. K jeho největším
úspěchům patří vítězství v
celkovém hodnocení
Světovém poháru (1991,
1999, 2000), druhé místo na
mistrovství světa (1989,
1990, 1991, 1993), druhé
místo na olympijských hrách
v Barceloně v roce 1992 a
m n o h o d a l š í c h
mezinárodních úspěchů. Na
LOH 1996 v Atlantě byl
vlajkonošem české výpravy. V
současnosti podniká v
cestovním ruchu, šéfuje
Veslařskému a Bruslařskému
klubu Lipno a působí i jako
spolukomentátor soutěží ve
veslování vysílaných Českou
televizí. V roce 2012 obdržel
od Mezinárodní veslařské
federace FISA prestižní Cenu
Thomase Kellera za
celoživotní přínos veslování. S
manželkou Alicí má dva syny,
Václava a Ondřeje.

Seriál: Rozhovory Osobnosti Štětska
Duben: Luboš Hudec – filmový
střihač
Květen: David Fiala – řezbář
Červen: Jiří Lhotský – dirigent
Červenec – 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
Únor 2021: Václav ChalupaV kokpitu rolby. FOTO: M. Sekanina.
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Ulicemi města Štětí: Péče o seniory
Již dávno jsou pryč doby, kdy
byl spisovatel Jan Neruda, který
se dožil padesáti sedmi roků,
nazýván ctihodným kmetem.
Vždy však bylo třeba
přistupovat ke starším lidem
specificky. Konkrétní údaj
k tématu je ve štětské kronice
až z roku 1961, kdy byl
v místnostech národního výboru
otevřen klub důchodců
a ustavena jeho samospráva.
O rok pozdější je zápis, že
některým občanům s nízkými
důchody byla poskytována
výpomoc a doplňková péče
a pro osamocené důchodce se
uspořádala štědrovečerní
večeře. V okolních domovech
důchodců bylo tehdy umístěno
10 štětských obyvatel. V roce
1964 se místní senioři
zúčastňovali brigád a sběru
surovin, jako železa, barevných
kovů, papíru, hadrů a kostí.
Vydali se také na výlet na
Karlštejn a za poloviční vstupné
sledovali program Štětského
kulturního podzimu. Také roku
1966 se komise sociálního
zabezpečení při městském
národním výboru starala

o štětské seniory i bývalé
občany v domovech důchodců,
kterým se zasílal časopis Síto a k
svátkům pozdravy a dárky.
Mnozí důchodci pěstovali a
sbírali léčivé byliny (heřmánek,
měsíček), sbírali odpad, ale i
šneky a šípky. Také vypomáhali
v zemědělství, na úpravě města,
zastávali funkce při národním
výboru a vedli dětské kroužky. O
rok později bylo ve Štětí 650
poživatelů penze. Průměrný
důchod činil 705 korun, někteří
ale nedostávali ani 300 korun
měsíčně a město jim pomáhalo
nákupem potravin a uhlí.
Senioři naopak pomáhali při
česání a výsadbě stromků. V
roce 1970 již bylo ve Štětí, Stračí
a Počeplicích 800 důchodců. O
Vánocích roku 1972 nechybělo
posezení s obědem, zákusky a
vínem a všech 15 zúčastněných
dostalo drobné dárky. Částkou
100 korun bylo před svátky
podpořeno 27 nejchudších a
čtyři lidé nad osmdesát let
dostali dárkové balíčky. Roku
1978 byly ve Štětí oslaveny dvě
zlaté svatby a proběhly výlety
pro seniory do Krkonoš a na

Dům s pečovatelskou službou ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

Slapy a Konopiště, oba s hojnou
účastí. O dva roky později se
uskutečnily výlety do Jičína a
okolí a na Karlovarsko, kam
vyjely dokonce dva autobusy
najednou. Tehdy se také začala
organizovat každý měsíc
společenská odpoledne pro
důchodce. V roce 1994 byl
uveden do provozu Dům s
pečovatelskou službou ve Školní
ulici se samostatnými byty.

Sociální odbor MěÚ spravuje i
Dům s chráněnými byty v ulici U
Cementárny, který je v provozu
o d r o k u 2 0 0 9 . Ve l k ý m
pomocníkem starších a
nemocných občanů je místní
organizace Svazu tělesně
postižených. Vzdělávání seniorů
zajišťuje městská knihovna a
řada z nich se účastní výletů
Turistického klubu Štětí.
M. Plaček

Výlety za historií: Dobříň
Začněme v pravěku. Dle
očitého svědka se při těžbě písku
u Dobříně čas od času dají nalézt
pozůstatky klů a zubů mamutů.
Od pravěku do raného
středověku měla krajina v ohybu
Labe mezi Štětím a Roudnicí
močálovitý charakter. Osídlení v
prostoru dnešní Dobříně
potvrzují archeologické nálezy
ze starší doby bronzové.
Nedaleko byl objeven také
poklad římských mincí z 1. – 4.
století našeho letopočtu. První
písemná zmínka o Dobříni
pochází z roku 1294, kdy osada
patřila vyšehradské kapitule.
O rok později ji král Václav II.
d a rova l s p o l u s d a l š í m i
vesnicemi v okolí pražskému
b i s k u p u J a n u To b i á š o v i
z Bechyně, aby rozšířil jeho
roudnické panství. K majetku
pražských arcibiskupů patřila
Dobříň do roku 1431, později
přešla do vlastnictví rodu
Lobkoviců, kterým náležela do
roku 1848. Nyní je obec
samostatná a od roku 2005 má
dokonce svůj znak, který
připomíná úrodné Polabí (zlaté
pole štítu), řeku Labe (modré

břevno), železniční trať (černé
břevno) a sněženku podsněžník,
rostoucí v blízkém háji. Tvar
jména Dobříň se v minulosti
proměňoval a má původ ve
staročeském slově debř,
značícím dolinu či údolí. Roku
1848 měla obec 28 domů a 183
obyvatel a roku 1910 dokonce
662 lidí v 96 domech. Od 70. let
19. století se tu rozšiřoval
průmysl, nejprve byl založen
lihovar a cukrovar, od 20. let 20.
století potom továrna na
nábytek, výroba keramiky
a glazur, později balírny. Od roku
1977 začaly zdejší borové lesy
ustupovat pískovně. Od roku
1885 až do začátku 60. let
minulého století se místní
věnovali ochotnickému divadlu.
V roce 1903 byl založen hasičský
sbor a roku 1920 místní odnož
Sokola. Roku 1891 se ve statku
čp. 4 narodil budoucí lyrický
básník Josef Hora, který zde
prožil část dětství, než se rodina
odstěhovala do Roudnice, kam
Hora chodil do obecné školy
a gymnázia. Většinu života
pobýval v Praze, kde se i oženil
a vychovával jedinou dceru. Za

Zasněžené sněženky v Dobříňském háji. Foto: E. Maňhalová.

2. světové války svou prací
redaktora v novinách, rozhlase,
a hlavně svou poezií podporoval
vlastenecké snahy. Jeho pohřeb
na konci června 1945 se stal
národní manifestací. V letech
1933 až 1957 byl prohlášen za
přírodní rezervaci blízký
Dobříňský háj. Od roku 1974
jsou chráněny zdejší vzrostlé
duby a dodnes platí přísný zákaz

trhání a ničení sněženky
podsněžníku. Na konci února
a začátkem března tu vyrostou
koberce tisíců květů této
kouzelné byliny. Někdy je ještě
zasype sníh, jak vidíte na fotce
z loňského února. Než se stromy
olistí, spatříte tu i další jarní
květy.
M. Plaček

SPORT/DDM ŠTĚTÍ
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Nominujte sportovce Štětí za rok 2020
I za rok 2020 bude Město
Štětí hledat svého
nejlepšího sportovce. Rok,
který byl pro sportovce
výrazně ovlivněný
k o r o n a v i r o v ý m i
opatřeními, přinesl
štětským sportovcům
i klubům řadu úspěchů.
Prvním krokem ankety je
tradičně nominace.
V březnovém vydání Zpravodaje
města Štětí naleznete vložený
Nominační list. Na něm můžete
během celého třetího měsíce
roku nominovat svého favorita
na nejlepšího sportovce za
loňský rok. Co je vše zapotřebí k
regulérní nominaci?
Určit kategorii, ve které váš
nominant v loňském roce
soutěžil. „Tady přemýšlíme
oproti posledním rokům
o drobné regulaci. Spojili
bychom kategorie, tedy
žákovskou a dorosteneckou do
jedné společné. Vznikla tedy

kategorie juniorská s
rozdělením na chlapce a dívky,”
informuje šéf Komise pro sport
a volný čas Václav Novotný.
Další kategorie zůstávají
nezměněny, tedy dospělí,
kolektiv, trenér a osobnost. „U
osobnosti se nemusí uvádět
výsledky za kalendářní rok, ale
mělo by se podrobněji uvést, co
dotyčný či dotyčná pro sport ve
Štětí v daném roce i v minulosti
v y t v o ř i l i ,” p ř i b l i ž u j e š é f
sportovní komise.
Dále je povinné vyplnění všech
informací o nominovaném
sportovci. Důležité je uvést
disciplínu a dosažené výsledky v
roce 2020. Zároveň by měl
nominující i zdůvodnit proč
daného sportovce nominuje.
Sportovec, který bude usilovat o
ocenění, by měl buď sportovat
ve štětském klubu, nebo musí
mít trvalé bydliště ve Štětí.
„Poměrně důležité jsou
kontaktní údaje na samotného
sportovce. Pokud totiž uspěje i v

anketě, bude pozván na
slavnostní vyhlášení.
Pochopitelně na nominačním
listu musí být od sportovce
i jeho souhlas s nominací,”
vysvětluje Václav Novotný.
Důležitou součástí listu jsou
i informace o samotném
nominantovi. Pokud by došlo
k neshodám a bylo potřeba
doplnit další informace, bude
osloven právě nominant.
Dalšími kroky v soutěži
o nejlepšího sportovce Štětí
bude anketní list, který vznikne
vyhodnocením nominací, které
schválí na svém zasedání
Komise pro sport a volný čas.
Následovat bude během jarních
měsíců hlasování veřejnosti
a členů komise. Výsledky pak
budou představeny na
slavnostním vyhlášení. Jeho
datum bude upřesněno podle
aktuálního vývoje koronavirové
pandemie.
Pravidla vyhodnocování soutěže
o Sportovce roku města Štětí

jsou k dispozici na webových
stránkách města, kde by měla
probíhat i zmíněná jarní anketa.
Sportovec města Štětí se
„hledá” již čtvrtým rokem. Do
stále populárnější ankety se
zapojují kluby a sportovci
z celého regionu. První vítězkou
se stala v roce 2017 veslařka
Terezie Janštová, v roce 2018
anketu vyhrál jachtař Ondřej
Müller a zatím posledním
vítězem je z roku 2019 atlet
David Holoubek.

SPORTOVEC ROKU
Jak bude probíhat?
Nominace: březen 2021
Anketní list: duben 2021
Vyhlášení výsledků: podle
aktuální hygienické situace

Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

Platby v DDM Štětí a online zimní fungování
Zájmové útvary při Domu
dětí a mládeže musely kvůli
koronavirovým opatřením
přerušit či upravit svou
činnost. K tomu se vážou
i platby za tyto útvary. DDM
nicméně funguje díky online
hrám a chystá jarní tábor.
Opatření k platbám
Z důvodu aktuálního vývoje
pandemie covid-19 a s ním
spojenými pravidly s okamžitou
platností ředitelka vydává tato
opatření, která mohou zakládat
výjimku z Vnitřního řádu
a dalších předpisů, pokynů
a doporučení Domu dětí
a mládeže Štětí.
Účastníci mohou hradit zájmové
útvary (ZÚ) pololetně bez
žádosti o rozdělení roční platby.
Případné vratky či slevy z úhrady
za ZÚ, vyplývající z přerušení
výuky DDM z důvodu covid-19,
budou vyčísleny poměrnou
částkou vypočtenou z poměru
minimálního předpokládaného
počtu plánovaných schůzek ZÚ
a skutečně realizovaných
schůzek ZÚ, po odečtení
provozních nákladů ZÚ (nákup
pomůcek pro činnost kroužku,
dresů, přeprava na soutěže,

turnaje a podobně). Výpočet
vratky se provede pro každý ZÚ,
kde je účastník ZÚ přihlášen.
Vyúčtování plateb, vratek a slev
bude realizováno pololetně.
Nárok na vratku za 1. pololetí
vzniká ke dni 31. 1. 2021 a za 2.
pololetí ke dni 30. 6. 2021.
Splatnost vratky ze strany DDM
je 14 kalendářních dní.
Vratky budou realizovány na
základě žádosti ze strany
účastníka, bezhotovostně
převodem zpět na účet plátce
ZÚ. Hradil-li účastník ZÚ hotově,
sdělí DDM číslo účtu nejpozději
do 14-ti dnů ode dne vzniku
nároku na vratku.
Splatnost se počítá ode dne
sdělení čísla účtu. Nesdělí-li
účastník DDM číslo účtu nebo
vyjádří-li přání se vratky vzdát,
vratka se realizovat nemusí.
Žádosti na vratky za 1. pololetí
je nutné poslat nejpozději do
28.2.2021.
Žádosti na vratky za 2. pololetí
je nutné podat nejpozději do
15.6.2021. Tiskopis žádosti
bude jednotný, ke stažení na
stránkách DDM Štětí
(www.ddmsteti.cz), nebo si jej
můžete vyzvednout přímo
FOTO: ARCHIV
v DDM Štětí, Horova 375

Onlineoffka
Připravili jsme si pro vás online
hru, která bude probíhat na
facebookových stránkách DDM
Štětí. Každé pondělí, středu a
pátek ve 13 hodin bude na
facebooku DDM zveřejněna
hádanka či úkol. Odpověď
napište do messengeru vždy do

druhého dne do 11 hodin. Ze
správných odpovědí vylosujeme
a zveřejníme jednoho výherce,
který si u nás v DDM vyzvedne
drobnou odměnu.
Kolektiv DDM Štětí
DALŠÍ INFO W W W
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Jachtaři bilancují neúplnou sezónu
Epidemie Covidu-19 všem
lidem a zvláště sportovcům
v naší zemi změnila pečlivě
připravené plány na závodní
sezónu 2020. Stejně na tom
byli i závodníci YachtClubu
SK Štětí.
Na konci března 2020 měla začít
závodní sezóna prvními závody,
ale místo toho přišlo omezení
a zastavení sportovní činnosti.
„Díky tomu, že náš jachting je
sport, který se provozuje venku,
jsme naštěstí mohli aspoň
poměrně brzy začít trénovat na
Labi a omezeně na přehradách
v republice,” uvedl hospodář
štětského klubu Martin Žižka.
Postupně byly v roce 2020
zrušeny všechny významné
závody včetně MS a ME všech
lodních tříd, v nichž závodí štětští
závodníci. „Přes všechny potíže,
které přinesl Covid-19, se nám po
uvolnění opatření nakonec
podařila odjet poměrně slušná
sezóna,” přidal Martin Žižka.
Nejlepších výsledků ze štětských
závodníků dlouhodobě dosahují
bratři Nevelöšové – Adam a Tibor.
Závodí spolu na moderní
dvouposádkové lodi typu skif
„29er ” a individuálně na
windsurfu a v obou se jim velmi
daří.
Ve své první sezóně, kdy se
naplno začali věnovat této
juniorské (13 – 19 let) lodní třídě,
se Adam (16 let) s Tiborem (14
let) hned zařadili mezi nejlepší
české posádky. Vrcholem byl zisk
titulu Mistrů ČR a vítězství

v jednom ze závodů Evropského
poháru. Svou dominanci potvrdili
i v celoročně hodnocené soutěži ziskem Českého poháru za rok
2020. Na konci zkrácené sezóny
získali ještě jednu cennou trofej –
v celkovém hodnocení
Evropského poháru 2020 lodní
třídy 29er skončili na skvělém 5.
místě a vyhráli kategorii do 17 let.
Oba se prosadili i ve windsurfech.
Adam ovládl celkové hodnocení
Českého poháru a Tibor vyhrál
kategorii do 15 let.
Na konci října byl na italské Gardě
místo zrušeného MS Bic
Techno293 uspořádán náhradní
závod, který Tibor Nevelöš
suverénně vyhrál. Na Bic
Technu293 závodí ještě Nikol
Říčanová, ta se specializuje jen na
windsurfing. V sezóně 2020 se
stala mistryní ČR v kategorii do 15
let a v Českém poháru obsadila 2.
místo.
Oba bratři, Tibor a Adam
Nevelöšovi byli Českým svazem
jachtingu zařazeni do
reprezentačního družstva
juniorů.
Ani ostatní mladí závodníci YC SK
Štětí se v této zkrácené sezóně
neztratili a vybojovali řadu
skvělých výsledků. Z Optimista
nám závodníci přecházejí do
lodní třídy Laser (nově ILCA). To
je lodní třída, která je ve verzi
Standard zařazena do
olympijského programu
jachtařských soutěží.
Velmi zářil ve své první sezóně po
přechodu z dětské lodní třídy
Optimist na juniorského Lasera

ve verzi 4,7 Michal Rais. V
konečném hodnocení Českého
poháru za rok 2020 jen těsně
skončil na druhém místě a unikla
mu i medaile z MČR, kde skončil
na 4. místě. Spolu s Mikulášem
Vaszi byli pro rok 2021 zařazeni
do Sportovního centra mládeže.
Na Laseru v roce 2020 závodili
ještě Ondřej Müller a Vojtěch
Tlapák. I naši nejmladší
závodníci, kteří závodí na lodní
třídě Optimist (pro děti od 8 do 15
let), předváděli velmi kvalitní
výsledky. Jan Kříž vybojoval na
MČR po výborném výkonu
stříbrnou medaili v kategorii
mladších žáků, v Poháru ČR
skončil na 4. místě.
Tibor Nevelöš vzhledem ke
svému věku mohl ještě startovat
na Optimistu, jel jediný závod
MČR a potvrdil, jak skvělým
jachtařem je. V celkovém
hodnocení skončil 3. a v kategorii
starší žáci na 2. místě.
Výborně si vedla i naše děvčata
na Optimistech – z krajského
přeboru této lodní třídy přivezla 3
medaile. Tu nejcennější, zlatou,
si vyjezdila Zuzana Tlapáková,
stříbrnou Adéla Podrábská, obě
v kategorii starších žákyň. Další
stříbrnou, tentokrát v kategorii
mladších žákyň, získala Anežka
B e e r o v á . Ta k é n a š e d v ě
nejmladší závodnice Denisa
Podrábská a Victoria Vaszi (obě
teprve 8 leté) se statečně praly s
větrem a ukázaly, že mají před
sebou sportovní budoucnost.
(mž, hoz)
DALŠÍ INFO W W W

YachtClub Štětí
Pro YachtClub SK Štětí se stalo
tradičním pořádání závodů
pro mládež na jaře a na
podzim na Labi ve Štětí,
v lodní třídách Optimist
a Laser Radial.
V roce 2020 k nim přibyly
ještě 2 závody pro windsurfy.
Bohužel se z důvodů omezení
na jaře a na podzim podařily
uskutečnit pouze tyto dva
letní závody pro surfy.
V současné době, kdy platí
koronavirová opatření, jsme v
možnostech sportovní
přípravy na sezónu 2021
velmi omezení. Jediná
možnost je příprava v rámci
individuálních plánů ve
spolupráci s rodiči v rámci
rodin.
Je potřeba tímto způsobem
poděkovat všem našim
členům a rodičům, kteří, i přes
nelehkou dobu, pracovali pro
k l u b, z a j e j i c h p r á c i .
Poděkovat se patří také našim
donátorům a sponzorům,
zejména za významnou
podporu města Štětí, bez níž
bychom takových úspěchů a
rozvoje sportování dětí v
našem klubu nedosáhli.
Nabízíme dětem a jejich
rodičům z našeho regionu
a širokého okolí sportovní
alternativu vůči jiným
sportům – a to jak v závodním
režimu, tak v rekreačním
využití volného času dětí,
mládeže a celé rodiny.
Rádi do svého středu
přivítáme další zájemce z řad
dětí a mládeže, kteří by se
c h t ě l i v ě n o va t t o m u t o
atraktivnímu sportu. Více
informací na webových
stránkách klubu jachtingsteti.cz.
Jak se přidat ke štětským
jachtařům?
Kontakt: Martin Žižka hospodář klubu
Telefon: +420 416 812 208,
+420 774 686 926
Email: club@jachting-steti.cz
www: jachting-steti.cz
Trénink u Labe:
Středa od 16.00 hod!
Čtvrtek od 16:00 hod!

Tréninky štětského klubu jachtařů probíhají v domácích podmínkách na řece Labi. Foto: YC Štětí.

INZERCE/OSTATNÍ
VZPOMÍNKY
„Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu
bolestivou.” 19.2.2021 to bude
33 let, kdy nás opustila naše
drahá maminka a babička
KATEŘINA ŠÍMOVÁ z Brocna. Za
vše jí děkují a vzpomínají dcery
s rodinami.
10. února uplyne 17 let, kdy nás
opustila obětavá máma
a babička paní Marie Šauerová
a 30. dubna to bude 34 roků, co
nás opustil pan Václav Šauer.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera Helena.
Dne 5.2.2021 oslaví 92.
narozeniny pan Václav Ernst ze
Stračí. Do dalších let mu přejeme
pevné zdraví a pohodu. Dcera
Jaroslava s rodinou.
„Maminko naše nejdražší, do
nebe posíláme Ti polibek
nejsladší. Odešla jsi, jak si to
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osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.”
Dne 7. 2. 2021 uplynou 2 roky,
co nás navždy opustila naše
úžasná a milující maminka paní
Vlasta Chocholaková roz.
Jedličková. S láskou vzpomínají
manžel Jaroslav, dcery Petra
a Pavla s rodinami, sestra
Jaruška a bratr Vladimír
s rodinami.
V lednu tomu bylo 21 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
tatínek, pan Josef Šímo ze Štětí.
14. února tomu bude 11 let, kdy
nás opustila naše maminka,
babička, paní Jiřinka Šímová ze
Štětí, pořád budou v našich
vzpomínkách a srdcích.
Vzpomínají děti Kateřina
Šímová, Michal Šímo, Petr
Vobořil, Ivetka Vránová a vnuk
David Šímo ze Štětí-Hoštky, také
rodina Podpěrova z Hoštky.

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji všem kamarádům a známým, kteří se přišli rozloučit
s panem Jaroslavem Fryčem na jeho poslední cestě. Děkuji za slova
útěchy, zaslané kondolence a položené květiny.
Jindřiška Klementová a zarmoucená rodina.
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