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Kultura se vrací. V pátek 25. 6. 2021 proběhl na sále Kulturního
střediska koncert Ústřední hudby AČR se sólistkou Dashou. Jednalo
se o první koncert po nucené kovidové odmlce. Foto: V. Bernart

UVNITŘ ČÍSLA

Zastupitelstvo zasedalo na
konci června. Více na str. 2

Začala revitalizace štětských
sídlišť.
Více na str. 4

Letní příloha Zpravodaje města
Štětí.
Více na str. 9 - 12

Martin Doktor o Štětí i OH
v Tokiu. Více na str. 14 - 15
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Zastupitelstvo se sejde v červenci znovu
Veškeré aktualizace budou
zveřejněny na webu města.
Dále zastupitelé schválili
poskytnutí návratných
finančních výpomocí v rámci
projektu – Podpora výměny
kotlů ve městě Štětí.
Představen byl i nový
Strategický plán města Štětí.
Veřejnosti je k dispozici na
webových stránkách města.
Naopak zastupitelé neschválili
III. Rozpočtové opatření, které
se týkalo financování nových
projektů (Kinokavárna,
Rekonstrukce Nového náměstí).
K bodu rozpočtového opatření
se zastupitelé vrátí ve čtvrtek
15. července na svém
mimořádném zasedání.
Pavel Hoznédl

Ve čtvrtek 24. 6. 2021
zasedlo Zastupitelstvo
města Štětí k řádnému
jednání. Na programu bylo
představení nového
Strategického plánu města,
rozpočtové opatření
týkající se nových projektů
a mnohé další.
Výstavba LIDL
Místostarosta města Vladimír
Frey na úvod zasedání krátce
promluvil o výstavbě
společnosti LIDL. Z posledních
kontrolních dnů na stavbě
vyplynulo, že stavba pokračuje
dle řádného harmonogramu
a termín dokončení je stále
reálný v září letošního roku.
Podle slov místostarosty by měl
být od července otevřen
chodník od křižovatky v ulici
Cihelná směrem ke společnosti
Mondi. Čekárenské přístřešky
na autobusové zastávky v ulici
Cihelná by měly být
nainstalované zhruba v polovině
srpna, včetně velkých
informačních LED displejů.
Dále na kontrolním dnu požádal
místostarosta Vladimír Frey
zástupce společnosti, aby
zhruba deset parkovacích míst
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Na zasedání Zastupitelstva se probíraly i novinky výstavby
společnosti LIDL na bývalém autobusovém nádraží. Foto: P. Hoznédl.

z plánovaných 130 bylo možno
využívat pro rezidenty města
z blízké Litoměřické ulice.
Další body jednání
Zastupitelstva
Zastupitelstvo města Štětí
zvolilo nové vedení a nové členy
Osadního výboru obce

Počeplice. Předsedkyní výboru
byla schválena Jana Kubešová.
Zastupitelé dále schválili
aktualizaci Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství –
konkrétně tedy zvýšení
finančních sazeb za užívání
prostranství a změnu podmínek.

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města
Štětí zve na zasedání,
které se koná ve čtvrtek
15. července 2021 v 17
hodin ve velkém sále KS.

Společnost STEM pořádala k výzkumu expertní panel
Ve čtvrtek 10. 6. 2021
proběhla na velkém sále
Kulturního střediska ve
Štětí prezentace
společnosti STEM - Ústav
empirických výzkumů pro
expertní panel v rámci
projektu Kvalita života ve
Štětí a jeho místních částí,
který vypsalo město Štětí a
Zdravé město Štětí a Ma21.
Společnost STEM připravila
diskusi s vybranými zástupci
samosprávy a vlivnými
osobnostmi města o zjištěních
vyplývajících z kvantitativního
výzkumu a analýzy indikátorů
kvality života. Tento panel
umožnil doplnit výzkum
o expertní pohled a porovnat jej
s míněním obyvatel města.
Panelu se zúčastnili zástupci
vedení města Štětí, předsedové
komisí a výborů při Radě
a Za s t u p i t e l s t v u m ě s t a ,
představitelé firem sídlících ve
Štětí a delegáti ze školství.
Představeny byly neoficiální

výsledky výzkumu společnosti
STEM, který probíhal
v celorepublikovém měřítku
a zároveň formou osobních
hovorů i ve Štětí (dotazníkové
šetření v květnu letošního
roku). Dalším krokem bude
vytvoření tzv. výzkumné zprávy.
V této výzkumné zprávě budou
zpracovány analýzy ze všech
výzkumných aktivit v celkovém
přehledu. Součástí bude i návrh
doporučení pro další zacílení
aktivit města Štětí.
V návaznosti na zveřejnění
výsledků by měl následovat
diskusní panel s Kulatým stolem
k projektu Kvalita života ve Štětí
a jeho místních částí, který je
naplánován po letních
prázdninách (konkrétní datum a
čas bude zveřejněn).
Právě komunikace s občany je
důležitou součástí projektu. Po
dohodě na konkrétní podobě
této komunikace se zástupci
města je STEM připraven dodat
podklady pro tuto komunikaci,
případně se zúčastnit

prezentace zorganizované
městem.
Úvodem projektu bylo vytvoření
Případové studie, která
hodnotila kvalitu života ve Štětí
a místních částech na základě
indikátorů z připravované
databáze. Na analýzu indikátorů
navázalo dotazníkové šetření na

reprezentativním vzorku 500
obyvatel, které se zaměřilo na
hodnocení kvality života ze
strany občanů Štětí starších 18
let.
Pavel Hoznédl

DALŠÍ INFO W W W

Jednání se konalo na sále Kulturního střediska. Foto: P. Hoznédl.
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Běží projektování kanalizačních přípojek
V průběhu letních měsíců
pokračují místní šetření na
našich vesnicích, kde se
plánuje vybudování nové
splaškové kanalizace.
Projektanti prakticky chodí
dům od domu a řeší
s vlastníky rodinných domů
způsob napojení odpadu na
kanalizační řad.
Hledá se vždy co nejjednodušší
řešení a co nejkratší cesta, aby
kanalizační přípojka vedla přímo
z domu rovnou do kanalizace.
V praxi to pak znamená, že se
dosavadní septik nebo žumpa
zcela vyřadí z provozu. Pokud je
v dobrém stavu, tak se po
vyčištění a vydesinfikování dá
využít třeba jako akumulační
nádrž na dešťovou vodu.
Naprostá většina domů bude
odkanalizována gravitačně, tj.
samospádem. I když to někdy
na první pohled vypadá, že se
třeba dvůr od silnice nebo cesty
svažuje dolů a pozemek
s žumpou je zdánlivě „utopený”,
tak důležité pro projektanty je,
v jaké hloubce ústí odpadní
potrubí ven z domu. Ve většině
případů to bývá v rozmezí 50-80
cm pod povrchem, což pořád
dává velmi solidní šanci napojit
se samospádem na kanalizační

řad, který bývá v silnici uložen
zpravidla 2 metry pod povrchem
a někdy i hlouběji. Pouze ve
výjimečných případech je
navrhována tzv. domovní
čerpací jednotka nebo stanice,
kterou se odpadní vody budou
přečerpávat do kanalizačního
řadu.
Během terénního šetření se
také množí dotazy, zda budou
muset občané platit stočné i za
spotřebovanou vodu, kterou
využívají např. k zalévání
zahrady, napouštění bazénu
apod. Jak ověřil koordinátor
projektu odkanalizování
Miroslav Andrt, tak: „Na tuto
situaci pamatuje jak zákon
o vodovodech a kanalizacích,
tak i společnost Severočeské
vodovody a kanalizace. Pokud
odběratel pitné vody
z vodovodního řadu
prokazatelně spotřebuje více
než 30 m3 vody za rok, aniž ji
vypustí do kanalizace, má právo
si uplatnit nárok na slevu tím, že
za takto odebranou vodu
nebude platit stočné.
Podmínkou ale je, že si musí
nechat nainstalovat platné
f a k t u r a č n í m ě ř i d l o , t z v.
podružný zálivkový vodoměr.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny
na webových stránkách

www.scvk.cz, případně je
možné obrátit se přímo na
zákaznické centrum SČVK. Ve
chvíli, kdy se jednotlivé
domácnosti budou připojovat
na nově vybudovanou
kanalizaci a budou si tedy muset
uzavřít dodatek ke své
dosavadní smlouvě o dodávce
pitné vody, tak se dá rovnou
doplnit právě i využívání
podružného měření. Zálivkový
vodoměr si musí každý vlastník
domu pořídit a nainstalovat na
vlastní náklady, ovšem po
předchozím odsouhlasení
techniků ze SČVK.” Na červenec
jsou s projektanty kanalizačních
přípojek vyjednány celkem 3
termíny pro vesnice Radouň,
Chcebuz a Brocno s tím, že
v případě potřeby budou ještě
další náhradní termíny
upřesněny na měsíc srpen. „Je
nám jasné, že právě nastává
doba zasloužených dovolených,
kdy nemusíme každého
zastihnout v tom navrženém
termínu zrovna doma. Tato
situace limituje i kapacity
projektantů, kdy se může stát,
že se také v předem ohlášených
termínech nemusí dostat na
každého, protože se třeba
u někoho jiného zdržíme. Proto
je ale pamatováno i na náhradní

termíny šetření v srpnu. Nikoho
nevynecháme, jen je potřeba se
domluvit a ideálně předem.
Raději volejte nebo piště
dvakrát, než vůbec, kontakty na
mě jsou veřejně známé,”
upřesnil Miroslav Andrt. (ma,
hoz)
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TERMÍNY
Termín pro RADOUŇ:
ČTVRTEK 8. a PÁTEK 9.
ČERVENCE (vždy odpoledne
cca od 14 hodin do večera)
Termín pro CHCEBUZ:
ČTVRTEK 15. a PÁTEK 16.
ČERVENCE (vždy odpoledne
cca od 14 hodin do večera)
Termín pro BROCNO:
ČTVRTEK 29. a PÁTEK 30.
ČERVENCE (vždy odpoledne
cca od 14 hodin do večera)
UPOZORNĚNÍ: V případě
nemožnosti uskutečnit místní
šetření ke kanalizační přípojce
v navržených termínech budou
náhradní termíny dodatečně
upřesněny ještě i na srpen.
Kontakt na koordinátora
odkanalizování:
Mgr. Ing. Miroslav Andrt –
mobil: 732 946 956, e-mail:
miroslav.andrt@steti.cz

Hasiči pořádali sbírku
Rekonstrukce kašny
pro postižené tornádem na pěší zóně je hotová

Štětští hasiči ve spolupráci s Červeným křížem pořádali poslední
červnový víkend materiální sbírku pro občany moravských měst a
vesnic postižených tornádem. Vybrané věci následně hasiči ze Štětí
odvezli do nejpostiženějších obcí regionu. Foto: P. Hoznédl.

Kašna na pěší zóně je po rekonstrukci. V rámci oprav došlo na nové
vyvložkování „bazénku”, položen byl nový obklad a novinkou je
i vodní prvek, fontána, která nahradila bývalou dominantu kašny,
sochu ležící panny. Foto: Pavel Hoznédl.
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Začal projekt revitalizace sídlišť ve Štětí
V pondělí 14. června 2021
byla zahájena realizace
projektu – Revitalizace
intravilánové zeleně sídlišť
ve Štětí. O co konkrétně
jde? O celkovou obnovu
a oživení sídlišť ulic
Jiráskova, Školní, Alšova,
Mánesova a U Stadionu.
V rámci projektu by mělo dojít k
oživení z estetického,
bezpečnostního a funkčního
hlediska, ale také atraktivního
využití prostoru.
Bude se jednat o úpravu
vnitrobloků sídlišť, novou
výsadbu a odstranění starých,
převážně nefunkčních prvků
(sušáky na prádlo, klepače na
koberce, ad.). Prvními kroky
bylo odborné kácení a prořezy
suchých stromů pracovníky
arboristické firmy ve
zmiňovaných ulicích.
„Jako komplikace pro novou
výsadbu vzrostlých stromů se
jeví hustota inženýrských sítí,
proto je snaha udržet i dřeviny
se zhoršeným zdravotním
stavem na stanovišti, což
u některých proschlých
a odumřelých stromů nelze,
proto dojde vzhledem
k bezpečnosti občanů k jejich
pokácení,” uvedla referentka
životního prostředí štětského
úřadu Eliška Bubeníčková.
Kácení a prořezy budou
kompenzovány výsadbou 190
mladých stromů, z toho 15
ovocných stromů starých
regionálních odrůd. Začleněna
je také výsadba plodících keřů,
což zajistí zvýšení potravinové

nabídky ptactva. Přínosy
projektu lze považovat za
vysoce pozitivní pro posílení
ekosystémové funkce zeleně
a biologické rozmanitosti
v zastavěném městském
prostředí. Zlepší se zázemí pro
místní obyvatele a estetický
koncept oblasti.
Oživením prostoru by měl být
i nový mobiliář.
„Nový mobiliář zajistí vyšší
pohodlí při trávení času venku a
rovněž dojde k zlepšení kvality
ovzduší díky nově vysazené
zeleni. V letních měsících bude
zeleň rovněž sloužit jako
přírodní regulátor teploty
a vzrostlé stromy poskytnou
stín,” představila dále projekt
Eliška Bubeníčková.
V p ř í p ra v n é f á z i b u d o u
odstraněny nebo upraveny
stávající zpevněné plochy. Dále
b u d o u v y s a ze ny s t ro my,
okrasné keře, květinové záhony
a některé plochy budou
zatravněny. Přibudou i mlatové
plochy a štěrkové trávníky,
které oceníme v případě
vydatných srážek a přívalového
deště, jelikož mají velice dobrý
průsak i stabilizují podloží.
Dojde ke zpevnění
vytipovaných ploch, které
budou později vybaveny novým
mobiliářem.
„Podrobnější informace
budeme přinášet postupně, dle
jednotlivých bloků revitalizace,”
dodal pracovník komunikace
Městského úřadu ve Štětí Pavel
Hoznédl. (hoz)
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Práce začaly odbornými prořezy suchých stromů. Foto: P. Hoznédl.

V rámci projektu došlo ke kácení v ulici U Stadionu. Foto: P. Hoznédl.
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Technický klub ve hrách i na školách
Technický klub má za sebou
povedené projekty – hru
S mapou za roboty
a otevřenou dílnu Člověče,
pojď si hrát. Kromě
úspěšných akcí zavítal
Technický klub i mezi
školáky štětských
základních škol.
Hra „S mapou za roboty” zná
vítěze
Technický klub Štětí rozdal ceny
dětem, které vyhrály
v bezkontaktní hře „S mapou za
roboty”. Celkem do infocentra
odevzdalo svoje odpovědi 43
účastníků, z kterých pan
tajemník vylosoval tři šťastlivce.
Těmi se stali Ema K., Lukáš K.
a Laura V. Ceny v podobě Lega
Te c h n i c , s p o l e č e n s k ý c h
a karetních her jim předali
zástupci Technického klubu
a města Štětí.
„Děkujeme za prima úkoly.
U některých se zavařila hlava
i mamince,” napsala na
Facebook Technického klubu
jedna z účastnic. Nejčastěji se
chybovalo v otázce, kde se
poprvé stal robot občanem
a u logického hlavolamu, že lež
má krátké nohy.
Hra s otázkami zaměřenými na
oblasti robotiky, polytechniky

Technický klub se prezentoval na základních školách. Foto: FB TK.

a logické úkoly byla
organizována Technickým
klubem Štětí jako součást
projektu Podpora
polytechnického vzdělávání
a gramotností v Ústeckém kraji,
který je spolufinancován
Evropskou unií.
Otevřená dílna Člověče,
pojď si hrát
V sobotu 26. 6. 2021 patřil
prostor Domu dětí a mládeže,
stolním hrám.
Technický klub má ve stolních
hrách veliký výběr, a tak se
účastníci během jednoho dne

vnořili do role bandity
z westernu, piráta, osadníka
nebo kouzelníka. Mohli si tak
procvičit logické myšlení nebo
reflexy. Vedoucí klubu poradili
s pravidly a třeba došlo
k rozhodnutí si hru pořídit domů
nebo od září navštěvovat některý
z kroužků Technického klubu.K
vypůjčení měl klub hry pro děti
od 4 let věku dítěte. Hrát tak
mohli malí i velcí hráči
.
Technické vzdělání na
základních školách
Technický klub Štětí pokračuje ve
své vizi probouzet v dětech

zájem o technické vzdělání. Po
mateřských školkách zavítal na
školy základní. Svůj program pro
žáky prvního stupně již realizoval
na ZŠ Ostrovní, kde proběhla
výuka zaměřená na
polytechnické vzdělávání a žáci
zde tedy v rámci dvoudenního
programu stavěli a následně
i barvili vesnici ze dřeva. K vidění
byly roubené chaloupky, mlýn,
kostelík, ale i kovárna.
Do programu jsou zapojeny
i další štětské základní školy. Pro
ZŠ TGM je připravena výuka
z oblasti logiky a ZŠ Štětí ve
Školní ulici se bude zabývat
robotikou. V novém školním roce
bude výuka rozšířena i mezi žáky
druhého stupně základních škol
a studenty střední školy. Výuka
ve školách z oblastí robotiky,
polytechniky a logiky je
organizována Technickým
klubem Štětí jako součást
projektu Podpora
polytechnického vzdělávání
a gramotností v Ústeckém kraji,
který je spolufinancován
Evropskou unií.
Lucie Folbergerová
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Spolek Chcebuz
pořádal Dětský den

Městská polici pořádala
Den dětí u Labe

Spolek Chcebuz pořádal v sobotu 26. 6. 2021 Den dětí na hřišti u
klubovny spolku. Připraveny byly soutěže, střelba, pěna, skákací
hrad, slosovatelné herní kartička nebo promo akce Sboru
dobrovolných hasičů Štětí. Foto: P. Hoznédl.

V sobotu 26. 6. 2021 pořádala Městská policie Štětí ve spolupráci s
TJ KVS Štětí a Empower the Child a Systema Sibiřský Kozák akci
Dětský den. K vidění byly ukázky Městské policie, ukázka výcviku
služebního psa, projížďka na lodi po Labi a další. Foto: MP Štětí.
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Král knih pasoval prvňáčky na Rytíře
Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka, zakoupila knihovna
pro každé pasované dítě knihu
s názvem První školní výlet od
spisovatelky Michaely Fišarové,
k te ro u i lus trovala Ane ta
Žabková. Kniha zaujme čtenáře
poutavým příběhem o přátelství
neposedných prvňáčků, kteří se
vypravili s paní učitelkou na svůj
první třídenní výlet do přírody.
Pokud si děti přečtou pozorně
knihu, dozvědí se odpověď na
hádanku: „Je to tenké asi jako
plachta vaší loďky z kůry, je to
součást vašeho těla a může to
nechat zmizet svět”. Knížka je
zajímavá, dobrodružná,
obohacená krásnými
ilustracemi.
Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků dětí,
podpora jejich myšlenkového,
psychického a morálního zdraví.
Pozitivem je také rozvoj
znalostí, fantazie a rozšíření
slovní zásoby, kterou disponují.
Poděkování patří vedení města,
SKIP ČR, Čtení pomáhá,
nakladatelství Triton Praha a
zároveň velký dík štětské firmě
Mondi a.s.
I. Roubíčková

Mezi tradiční červnové akce
pořádané knihovnou patří
pasování prvňáčků.
P a t n á c t ý r o č n í k
slavnostního pasování na
rytíře Řádu čtenářského
proběhl v pátek 11. 6. 2021
v obřadní místnosti
Městského úřadu ve Štětí.
Starosta města Tomáš Ryšánek,
který se zhostil role krále knih,
slavnostně přivítal postupně 82
žáků ze tří štětských základních
škol. Ti slíbili panovníkovi, že
budou knihy opatrovat jako
nejvzácnější poklady, že je
budou mít rádi a chovat se k nim
opatrně a s úctou. Poté poklekli
před panovníka a královským
mečem byli pasováni na rytíře či
rytířku Řádu čtenářského.
Každý obdržel zajímavou knihu
se záložkou, pamětní list
a časopis Čtyřlístek.
Na závěr obřadu král poděkoval
kytičkou učitelkám za to, že
dětem otevřely bránu do říše
fantazie, pohádek a bájných
příběhů. Žáci mohou nyní
čerpat moudra z knih, učit se
poznávat spousty zajímavých
věcí, o kterých se v nich píše.
V rámci celostátního projektu

Malí čtenáři byli pasování královským mečem. Foto: P. Hoznédl.
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Přístavba ZŠ Školní byla Základní umělecká škola
slavnostně otevřena
představila své studenty

Přístavba Základní školy ve Školní ulici byla slavnostně otevřena.
Projektu za zhruba 24 milionů korun „přestříhli pásku” zástupci tří
investorů. Za město Štětí starosta Tomáš Ryšánek (vpravo) za
společnost Mondi Štětí Markéta Bašusová a za MAS Podřipsko
ředitel organizace Jan Broft. Foto: P. Hoznédl.

Základní umělecká škola představila ve středu 23. 6. 2021 na
Novém náměstí práci svých studentů při akci ZUŠka VŠEM, která
proběhla v rámci projektu ZUŠ Open. Své práce vystavili žáci
výtvarného oboru, zahráli žáci hudebního oboru a celé odpoledne
moderovali studenti oboru dramatického. Foto: FB ZUŠ Štětí.
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Ulicemi města Štětí: Dějiny správy
Podle prvních písemných
zmínek o Štětí z let 1312-14
patřilo již tehdy k mělnickému
panství českých královen. Eliška
Přemyslovna pověřila správou
zdejšího dvora svého úředníka
B a l d u i n a . Te n r o z p r o d a l
pozemky místním obyvatelům
a stanovil přesně jejich
povinnosti a práva. Tehdejších
24 usedlostí nově vysazeného
městečka stálo v prostoru
dnešního Husova náměstí. První
tři privilegia potvrdila roku 1467
královna Johana z Rožmitálu.
Další listinu vydal pro Štětí král
Vladislav II., za jehož vlády
začalo být celé panství dáváno
do zástavy různým šlechticům.
Hned roku 1499 to byli Jan
Mrakeš z Noskova a jeho
bratranec Petr, poté páni
z Valdštejna, za nichž se
poddaní vzbouřili a obsadili
mělnický hrad. V roce 1542
připsal král Ferdinand I. tento
majetek nejvyššímu hofmistru
Zdislavu Berkovi z Dubé. Ten
získal pro Štětí roku 1549
královské privilegium na erb,
týdenní a výroční trhy a právo
pečeti. Štětí se tak stalo

městem. Hospodářský rozvoj
a zákonná práva dodala
štětským měšťanům
sebevědomí, a tak neváhali vejít
do sporu s dalším z držitelů
panství, Jiřím starším Popelem
z Lobkovic. Nové posílení jejich
práv představovala listina císaře
Rudolfa II. z roku 1608. Městská
rada tehdy měla 12 konšelů
a radních v čele s primátorem,
dále tu byl starší a mladší
soudce, dva obecní starší, dva
představení kostela, jeden či
dva kostelníci, dva myslivci,
městský písař a výběrčí daní.
Roku 1645 zastavil císař
Leopold I. panství Heřmanu
Černínovi z Chudenic a v roce
1687 je jeho vnuku Heřmanu
Jakubovi prodal dědičně a do
vlastnictví jako svobodný
statek. Obyvatelé poddanského
městečka Štětí se dostali do
řady sporů se svou „milostivou
vrchností”, v 2. polovině 17.
a v 18. století bylo však v zájmu
panovníků nezasahovat do
vnitřních záležitostí velkých
šlechtických rodů na jejich
panstvích a případů, kdy práva
měst a svobodných obyvatel

Celkový pohled na Štětí z roku 1929. Foto: archiv KIZ.

království byla omezována, bylo
velmi mnoho. Z Černínů přešlo
mělnické panství sňatkem na
Lobkovice, kteří vlastnili Štětí až
do zrušení poddanské správy
v polovině 19. století. Od roku
1848 si tak štětští občané mohli
volit vlastní představitele. Po
roce 1850 se město stalo sídlem
c. k. úřadů, vznikl soudní okres
Štětí a od roku 1862 bylo
součástí politického okresu
Dubá. Od roku 1949 patřilo

k okresu Roudnice n. L. a od
roku 1961 k okresu Litoměřice,
součásti Severočeského kraje.
V současnosti náleží Štětí do
Ústeckého kraje, má devět
místních částí a jeho fungování
zajišťuje městský úřad s řadou
funkcí státní správy
a samosprávy.
M. Plaček

Výlety za historií: Terezín
Vojenskou pevnost Terezín
nechal na konci 18. století
postavit císař Josef II. Do
žádných bojů ale nikdy
nezasáhla. Předsunuté
opevnění, tzv. Malá pevnost,
bylo už v 19. století užíváno jako
vězení pro vojenské a politické
trestance. Nejvýznamnější z
dějin Terezína je však období
druhé světové války. Již v roce
1940 zřídili němečtí nacisté v
Malé pevnosti věznici gestapa.
Zde byl internován mj.
spisovatel Karel Poláček.
Samotné město, tedy velká
pevnost, bylo od konce roku
1941 určeno jako sběrný
(koncentrační) průchozí tábor
pro židovské vězně. Terezínské
ghetto se stalo součástí
zrůdného vražedného systému,
který měl vyústit v „konečné
řešení židovské otázky“ (jak to
nacisté nazývali), tedy
vyvraždění celého národa. Před
druhou světovou válkou a za ní
zahynulo 6 milionů evropských
Židů. V listopadu 1941 přijel do
Terezína první transport
židovských mužů, kteří měli
tábor připravit pro přijetí tisíců
lidí. V dalších měsících

následovaly transporty
židovských mužů, žen, dětí a
starých lidí z Protektorátu Čechy
a Morava, jichž sem bylo
dopraveno celkem 74 tisíc.
Dalších zhruba 65 tisíc lidí do
ghetta přijelo z Německa,
Rakouska, Nizozemí, Dánska,
Slovenska a Maďarska. Životní
podmínky v táboře byly děsivé.
Po příjezdu byly rodiny
oddělovány, ubikace pro muže,
ženy a děti byly přeplněné a bez
odpovídajícího hygienického
zázemí, šířili se zde paraziti a
nakažlivé nemoci, nedostatečná
strava vězně oslabovala a
zejména staří a nemocní lidé
rychle umírali. Za sebemenší
přestupky byli vězni posíláni do
Malé pevnosti, kde zahynuli, či
do transportů. Transporty na
Východ, tedy do nacistických
vyhlazovacích táborů se konaly
již od ledna 1942. Celkem bylo z
Terezína deportováno 87 tisíc
lidí, z nichž válku přežilo tři a půl
tisíce. Přímo v Terezíně zemřelo
35 tisíc lidí.
Dnešní návštěvník Terezína si
může s průvodcem projít Malou
pevností, přičemž součástí
prohlídky je cesta kasematy

Památník obětí v Terezíně. Foto: K. Cihlářová

ústící na popravišti, sám pak
navštíví Muzeum ghetta na
náměstí, kde se seznámí s celou
historií tábora a života v něm a
poslechne si vzpomínky
přeživších. Expozice v
Magdeburských kasárnách mu
ukáže, že přes hrozné podmínky
žili zde vězni i kulturou.
Dochovalo se velké množství
autentických obrázků z ghetta,
aktivní byli i hudebníci, kteří

připravili pro děti operu
„Brundibár”, učenci mládež
vzdělávali a starší děti si psaly
časopisy. Na závěr chci
zdůraznit, že tyto expozice jsou
vhodné i pro návštěvu rodin s
většími dětmi. Je třeba si
připomínat tyto události, je třeba
si připomínat holokaust.
M. Plaček
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Kulturní středisko města Štětí
Program na červenec - srpen 2021

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ

1. červenec – 31. srpen
Informační centrum
ROUDNICE OČIMA
VLASTIMILA MYNAŘÍKA
Výstava fotografií Vlastimila
Mynaříka
1. červenec – 31. srpen
Městská knihovna
TO NEJLEPŠÍ OD ČLENŮ
FOTOKLUBU
Výstava fotografií členů
Fotoklubu Štětí v čítárně v 1.
patře. Vstup zdarma.
10. července Skate park Štětí
REFRESH CONTEST no.14
11.00 - start závodů
16.00 – koncert PRAGO UNION
17.00 – finálové jízdy
20.00 – večerní koncert
10. července Brocno
BROCENSKÁ POUŤ
14.00 Pozdní sběr, Vanesa
Machová, Sváťovo loutkové
dividlo, kouzelnice, hasiči,
stánky a další.
20.00 taneční zábava, hrají
Colours. Vstup zdarma
2. – 5. srpen Husovo
náměstí
FILMOVÉ LÉTO –
KINEMATOGRAF BRATŘÍ
ČADÍKŮ
Pondělí 2. 8.
Meky + 30 let Kinematografu
Úterý 3. 8.

Mlsné medvědí příběhy
Středa 4. 8.
Havel
Čtvrtek 5. 8.
3Bobule
Začátky promítání cca ve 21.30
Vstupné dobrovolné.
7. srpna Nové náměstí
XIII. TOUR DE TEXAS 2021
Cyklistická vyjížďka po regionu
Štětsko.
Start ve 14.00. Bez
startovného.
21. srpen Radouň
POHÁDKOVÝ LES
Pohádkové bytosti zavítají do
lesa Rampuš u Radouně.
Odpoledne hudba k poslechu a
večer u táboráku zahrají na
kytary Zpívánky Štětí. Trasa je
vedena obtížným terénem
kočárkům nepřístupném.
Začátek ve 13.00. Vstup
zdarma.
31. srpna Městské koupaliště
ROZLOUČENÍ S
PRÁZDNINAMI
14.00 – soutěže a kreativní
dílničky pro děti.
16.00 – dětská diskotéka.
změna programu vyhrazena
Připravujeme na měsíc září:
11. září Husovo náměstí
TRADIČNÍ ŠTĚTSKÝ JARMARK
Začátek v 10.00.
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Kam na výlet? Přinášíme zajímavé tipy
Prázdninové měsíce vybízí
k plánování výletů. Region
Štětska a jeho nejbližší
okolí je plné zajímavých
koutů a možností, kam
vyrazit. Můžete pěšky, na
kole i autem s celou
rodinou. Máme pro vás
zajímavé tipy.

místa vzdálenější (Mělník,
Roudnici, ad.). Přes polní cestu
dokráčíte do Čakovic, a to už je
jen kousek do vísky Radouň,
kde na vás čekají dřevěné sochy
řezbáře Davida Fialy nebo
židovský hřbitov.
Délka: 9 km, čas: 2,5 hodiny.

Výlet pěšky
Přímo se nabízí místní
loupežnická stezka. Naučné
putování loupežníka Štětky má
dohromady více jak 30
kilometrů, ale můžete si ho
rozdělit na několik úseků.
A každý vám ukáže něco
zajímavého a originálního.

Úsek první: ze Štětí přes Stračí
do Brocna. Cesta vás dovede
třeba na vrch Špičák, kde
můžete ve starém lomu najít
čedičové kuličky. Hraběcí kapli,
kde byl údajně roku 1720
venkovany zabit hrabě Johann
Wratislav Clary ze Snědovic.
Cestou budete míjet i známý
skalní útvar Sedm chlebů,
jeskyni Mordloch. Za lipovou
alejí pod Brocnem vás na staré
kupecké cestě možná překvapí
již nepoužívaný pískovcový lom
– ideální místo na drobný
odpočinek.
Délka: 10 km, čas: 3 hodiny.

Úsek druhý: ze Štětí přes
Čakovice do Radouně. První
náročné stoupání vás dovede
nad Štětí, na cestu okolo čističky
odpadních vod směrem
k Hoštce. Míjet budete přírodní
památku Bílé stráně a při
dobrém počasí se vám nabídne
úchvatná podívaná nejen na
areál papírny Mondi, ale i na

jeskyni Mordloch až do Štětí.
Délka: 20 km, čas: 2 hodiny.

Výlety na kole

Delší trasa: Štětí – Helfenburk
– Sukorady – Štětí
Cyklovýlet na jedno odpoledne.
Pro zdatnější milovníky šlapání
do pedálů další tip na cestu
v příjemné krajině a tak trochu
i za historií.
Vyrazit se dá ze Štětí přes
vesničky Malešov a Julčín na
zříceninu hradu Helfenburk
nedaleko Úštěka. Zřícenina
v polovině cesty nabízí možnost
odpočinku i volně přístupného
ohniště pro zhotovení oběda či
svačiny.
Zpátky do Štětí už povede cesta
spíše z kopce. Přes obce
Kalovice, Rašovice a Robeč do
Sukorad a odtud po cyklostezce
s číslem 0057 až do města
papíru.
Délka: 40 km, čas: 3,5 hodiny.

Krátká trasa: Štětí – Čertovy
hlavy – Štětí
První tip na kolo je spíš pro
rodinnou výpravu s dětmi.
Uvidíte loupežnickou jeskyni,
hlavy čertů a můžete pobýt i na
přírodním koupališti.
Cesta vede okolo vody přes
vesničku Počeplice na místo
zvané Pelunec, dále podél vody
a tůní do Liběchova. To už se
blížíte k vesničce Želízy
a polovině cesty se skalními
skulpturami od Václava Levého
s názvem Čertovy hlavy.
Na přírodním koupališti
v Želízech si můžete odpočinout
a zpátky se vydat po turistické
žluté trase přes další díla
Václava Levého Harfenice
a Had, bývalou loupežnickou

Dlouhá trasa: Štětí – Zelčín –
Říp - Štětí
Pro opravdové nadšence do
cyklistiky je připraven výlet na
celý den. Začneme na Labské
cyklostezce a směrem Mělník.
Přes historická zdymadla
v Hoříně se dostanete až
k o b l í b e n é m u Zo o p a r k u
v Zelčíně. Přes podřipské
vesničky se dostanete až
k bájné hoře Říp. Rotunda sv.
Jiří na vrchu kopce je odměnou
za velkou dřinu s výšlapem.
Zpátky z obce Rovné nás
povede cyklostezka 3102
zpátky k řece Labe. Okolo ní, po
nově zbudovaných úsecích až
k Národnímu olympijskému
centru Labe aréna a zpět do
Štětí.
Délka: 60 km, čas: 5 hodin.

Úsek třetí: z Radouně přes
Snědovice na Brocno. Poslední
díl putování začneme tam, kde
skončil druhý. Z Radouně přes
Křešov dorazíme do Snědovic.
Tam už nás čeká cesta lesem
kolem skalních útvarů do
vesničky Lomy.
Přes Újezd
a Veselí nás klidná cesta dovede
na Brocno. Pro zdatné turisty
nebude problém z kopce
seběhnout zpět do Štětí, pro
unavené cestovatele poslouží
autobusová doprava.
Délka: 11 km, čas: 3,5 hodiny

Další tipy v okolí
Skalní bludiště u Mšena:
Zhruba 25 kilometrů od Štětí se
nachází dobrodružné putování
ve skalách. Skalní město
B l u d i š t ě n a j d e t e v t z v.
Mšenském okruhu, což je 11 km
dlouhá žlutě značená okružní
cesta. Do bludiště vystoupáte
po vytesaných strmých
schodcích ve skále. Chodbičky
vznikly díky puklinám v pískovci
a při zvětrávání horniny se
zvětšují.
Vidimské lávky: Zhruba 18
kilometrů od Štětí můžete zkusit
adrenalinové dobrodružství.
Lávky byly vybudovány při
tvorbě zámeckého parku
nedaleko obce Vidim. Do
pískovcových skal zde byly
vytesány zářezy, schůdky
a průchody a přemostili se
rokle, někdy i více než 10 metrů
hluboké. Původně zde bylo 35
lávek se zábradlím. Dodnes je
většina průchozí, ale jen
s velkou opatrností.
Koupaliště Mšeno: Zhruba 30
kilometrů od Štětí se nachází
unikátní vodní stavba. Městské
lázně ve Mšeně jsou ojedinělým
architektonickým dílem ve stylu
art déco. Postaveny byly v roce
1932. Jsou místem příjemného
odpočinku (voda ze skalního
pramene zaručeně příjemně
zchladí i v tom nejparnějším
létě) a občasných kulturních
akcí.
Plešivec: Zhruba 28 kilometrů
od Štětí se nachází unikátní
vrch, kterému se přezdívá
Ledová hora. Hlavní zajímavostí
vrchu jsou tzv. ledové jámy na
úpatí největšího suťového pole,
v nichž se dlouho do jara
udržuje sníh a led a v létě je zde
velmi chladný vzduch. Za
zmínku určitě stojí i výhledy na
krásy Českého středohoří.
Bobří vodopády: Zhruba 30
kilometrů severně od Štětí
u Verneřic se v Bobří soutěsce,
přírodní památce, nacházejí dva
vodopády. První je vysoký osm
metrů a nejvíc vody zde protéká
při jarním tání a po vydatných
deštích. Druhý vodopád není
vodopád v pravém slova
smyslu, jelikož voda Bobřího
potoka teče přes menší skalní
kaskádu a třímetrový skluz.
Vo d o p á d y j s o u s n a d n o
přístupné a v jejich okolí se
nachází mnoha dalších
přírodních zajímavostí.
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Martin Doktor: Štětsko je plné kontrastů.
Dvojnásobný olympijský
vítěz Martin Doktor žije
v regionu Štětsko,
konkrétně v Račicích, už
dvacet let. Logicky. Celý
svůj život má spojený
s vodou, přímo s račickým
vodáckým kanálem. Od
závodění a trenéřiny se
přesunul na pole
funkcionářské. Od roku
2012 je sportovním
ředitelem Českého
olympijského výboru. Jako
šéf výpravy tak přiveze
olympioniky i na letošní
„posunuté” letní Hry do
Tokia. „Olympijské hry
budou kvůli koronaviru
jiné,” říká v rozhovoru
legendární kanoista.
Začneme s dovolením
otázkou na domácí půdu.
Vybavíte si první
vzpomínku na Račice,
případně celý region
Štětska?
To bylo ještě hluboko v dobách
bývalého režimu. Vzpomínky
mám dvě. První zkušenost je
s Račicemi. Byl to rok 1984
nebo 1985. Jeli jsme do Račic,
jako zpestření na trénink, na
tehdy ještě nedodělaný kanál.
Možná dokonce nebyl ani celý
vykopaný. A první vzpomínka
na Štětí? Musím na rovinu říct,
že jsem tam byl v době, kdy se
ve Štětí nedalo skoro dýchat.
Než si tedy člověk zvykl. Bydleli
jsme na internátu střední školy.
Bylo to takové ocelové město
a strašný smrad z papírny.
S přicházející dobou mám ale
pochopitelně spoustu krásných
vzpomínek na tréninky i závody
v Račicích.
V Račicích už bydlíte
dvacet let. Je to tak?
Oficiálně v našem domě od
roku 2001, takže ano, dvacet
let.
Co vím, tak jste ale u
račického kanálu přebývali
s rodinou už před tím?
Do Račic jsem jezdil i dřív.
Bydleli jsme tam během
soustředění v dřevěných
chatičkách u kanálu bezmála
půl roku. To už jsem byl napůl
místní. Člověk ale nebyl pořád
ve svém. Takže jsme se
s rodinou po nějakém čase
rozhodli, že koupíme nebo
zrekonstruujeme v Račicích
dům. Jen na chvíli. A nakonec

jsme zůstali.
Jaké bylo rozhodování
o přesunu do nového
domova?
Vše přišlo postupně. Narodily
se děti, začaly chodit do školy.
Manželka začala pracovat ve
Štětí ve škole. Nebylo to tak, že
bychom si jednoho krásného
dne řekli: Tak tu zůstaneme.
Mělo to i logickou vazbu na
závodění a trénování,
předpokládám?
Určitě. Do roku 2008 jsem

příroda, chráněná oblast
Kokořínska. Na kole jsem toho
projel relativně dost, kraj
a region jsem, myslím, poznal.
Co má tedy Martin Doktor
ze Štětska nejraději?
Jak jsem řekl. Když mám čas,
rád vyjedu na kole do
Kokořínska. Nejsou to náročné
trasy. Má to své kouzlo. Hodně
rád jezdím na Dobřeň, do
hlubokých lesů. Pamatuji si, že
když jsem jezdíval v rámci
tréninku na kole častěji, tak

především kovidové věci.
Dokážete si představit, jak
budou Hry se všemi
opatřeními vypadat?
Olympijské hry budou jiné. Je
to logické. To, aby Hry mohly
proběhnout, se musí odrazit v
restrikcích a opatřeních, která
budou relativně velká. Všichni
jsou na to připravení. A hlavně
vděční za to, že olympijské hry
vůbec proběhnou.
Předpokládám, že jste byl
na inspekčních cestách

Jako šéf olympijské výpravy se chystá Martin Doktor v létě do japonského Tokia.

závodil a trénoval. Další čtyři
roky jsem byl šéftrenérem
kanoistů. Až teď je to tak, že za
prací dojíždím do Prahy a do
Račic se vracím domů.
Dříve jste v rozhovorech
říkal, že byste nechtěl žít ve
městě. To stále platí?
Víceméně asi ano. Nemám
problém ani s městem.
Nicméně jsou chvíle, kdy mám
raději klid. A ten je
pochopitelně větší na vesnici.
Věřím, že jste po těch
letech našel kromě
račického areálu i další
krásná místa regionu?
Je tu neuvěřitelný kontrast.
Když se jede z Račic do Štětí,
člověk vidí siluetu fabriky
a komínů. Na druhou stranu
když město přejede a vyjede
pár kilometrů dál, nad Stračí,
tak je všude kolem krásná

jsem tam nepotkal za dvě
hodiny ani živáčka. Kromě
srnek a další zvěře.
Potkáváte, třeba i přímo
v Račicích, spousty
sportovců. Vědí o jejich
okolí více?
Závodníci, kteří přijedou jen na
závody do Račic, to ani
nemohou vnímat. Račice jsou
unikátní sportoviště pro vodní
sporty. Ti, kteří jezdí na delší
dobu, poznali možná region
trochu víc. Nyní i díky dálnici je
račický areál blízko k Praze.
Není výjimka, že sportovci jezdí
do Račic jen na otočku.
Odbočím k blížícím se
olympijským hrám v Tokiu.
Už jste nervózní?
Nervózní nejsem. Samozřejmě
práce je nyní relativně dost. Na
přípravách se podílí velký tým
lidí. Řeší se pochopitelně

v Japonsku?
To jsem byl. Ale na rovinu, už
před delším časem. Od
minulého roku se samozřejmě
do Japonska nedalo letět.
Inspekční cestu jsme měli
naplánovanou na minulý rok v
březnu. Ta se neuskutečnila.
Další byla v plánu na letošní
jaro, ta se také nekonala. Takže
jsme absolvovali alespoň
takovou virtuální prohlídku. Ale
není to ono.
Co jste tedy s týmem stihli
před koronavirovými
opatřeními?
Stihli jsme tři, čtyři návštěvy.
Vím, co od kterého místa
můžeme očekávat. Musím říct,
že se nám tyto cesty hodně
vyplatily. Především z hlediska
zajištění přípravných
tréninkových kempů. Už v roce
2017 jsme uspořádali
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Nejdřív komíny, pak nádherná krajina
výzvědnou cestu po Japonsku,
kde jsme hledali nejlepší místo
na kempy. V prefektuře Kóči se
nám povedlo domluvit
vzájemnou spolupráci. Čeští
sportovci už byli opakovaně v
Japonsku, japonští sportovci u
nás v Čechách. I díky tomu
jsme schopní vše zajistit. Nikdo
nemohl očekávat, že přijde
kovid. Řada regionů nyní ruší
p o b y t y v t ě c h t o
předolympijských kempech.
My díky této dlouhodobé
spolupráci tam můžeme poslat
sportovce ze čtyř sportů –
veslování, rychlostní
kanoistika, atletika a plavání.
Což je naprosto perfektní. A je
to výsledek toho, že jsme do
Japonska začali létat dřív, než
bylo běžné.
Bude výhodou pro
Japonsko i jejich pověstná
preciznost?
Pravda je, že Japonci chtějí mít
vše precizně naplánováno, vše
chtějí mít na papíře. S tím my
počítáme. Pro nás, pro Čechy,
je přirozenější brazilská cesta,
kdy se může malinko
improvizovat. Tady to s
improvizací bude špatné. Já
hlavně doufám, že to nebude
pro Japonsko hrob.
Administrativy teď budou chtít
pochopitelně strašně moc.
Snad se nezahltí daty a celé jim
to nespadne.
Co bude nejobtížnější v

organizaci?
Aktuálně jsou největší
komplikace v přípravách. Vše
se musí řešit dlouho dopředu. A
to v situaci, kdy není ještě nic
jasného. Musíme například
odevzdávat programy
jednotlivých sportovců. Měsíc
dopředu musí nahlásit svůj
plán na prvních čtrnáct dnů v
Japonsku. Kdy přiletí, kde
budou bydlet, kde a kdy
trénovat a další. A to řešíme v
situaci, kdy část těch
sportovců, včetně jejich
realizačních týmů, ještě není
ani nominovaná. Pracuje na
tom řada lidí nejen z Českého
olympijského výboru, ale i
samotných sportovních svazů.
Ti jsou pro nás nesmírně
důležití.
Chápu, že to vnímáte jako
nutné zlo?
Myslím si, že je to zbytečně
složité. Na druhou stranu
chápu japonské pořadatele.
Chtějí eliminovat problémy s
nákazou. Přeci jen tam přijede
celý svět.
Byla ve hře varianta, že
Olympijské hry nebudou?
Já si třeba nedokázal představit
ani samotný posun o rok dále.
Teď už si dokážu představit víc
věcí. Přestávám používat slovní
spojení: „nedokážu si
představit”. Svět se mění, ale
není to jen otázka sportu, ale
celé společnosti.

A to zrušení Her?
Já jsem věčný optimista.
Vždycky jsem věřil, že to dobře
dopadne.
Přišli třeba někteří čeští
sportovci kvůli posunu Her
o medailovou možnost?
To se nikdy nedá říct. Třeba
sportovci o nějakou možnost
přišli, třeba zase nějakou
získali. Pro nás to jsou většinou
jen technicko – administrativní
záležitosti. Pro sportovce je to
ale nesmírně těžké. Trenéři
m u s e l i p ř e h á z e t p l á n y,
tréninky. Formu ladí na akci,
která je jen jednou za čtyři
roky, vše musí v ten okamžik
fungovat. Najednou museli vše
přehodnotit, vydržet. A vzít to
třeba jako šanci dostat se do
ještě lepší formy. Většina
sportovců se s tím srovnala,
musela.
Jako šéf výpravy, kolik
tipujete, že přiveze Česká
republika medailí z Tokia?
Tohle hrozně nerad tipuji.
Pojďme se podívat, kolik medailí
jsme přivezli z Ria a třeba to
zopakovat, nebo i vylepšit. Ve
sportu je od úspěchu
k neúspěchu hrozně blízko. Spíš
bych chtěl popřát všem
sportovcům, aby se jim vše
vydařilo. Ne, aby si řekli, že si
jedou své závody užít. To řekne
sportovec, když neví, co by měl
říct. Ať závodí co nejlépe!
Pavel Hoznédl

Ikonická fotografie po triumfu na LOH v Atlantě v roce 1996.
Foto: 2x Český olympijský svaz.

Martin Doktor
Rychlostní kanoista,
dvojnásobný olympijský vítěz
z her v Atlantě v roce 1996,
kde vyhrál závod na
kilometrové i poloviční trati.
Startoval i na hrách v Aténách
(2000) a Sydney (2004). Je
dvojnásobným mistrem světa
z let 1997 (500 metrů) a 1998
(200 metrů). Na světových
š a m p i o n á t e c h p o s b í ra l
dalších dvanáct medailí. V
roce 2010 byl jmenován
trenérem české reprezentace
rychlostní kanoistiky. Od roku
2012 je sportovním ředitelem
Českého olympijského
výboru. Jako vedoucí
olympijské výpravy vedl
sportovce poprvé na ZOH
2014 v Soči. Současně se
chystá s českou výpravou na
Olympijské hry do Tokia,
které proběhnou od 23. 7. do
8. 8. 2021. Od roku 2001 žije
v Račicích. S e ženou
Kateřinou má dvě děti, syna
Felixe a dceru Julii.

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 Chalupaveslař, hoteliér
Březen 2021: Jakub Pokorný novinář
Duben 2021: Lubomír Kovařík
- prezident a předseda
představenstva Česká zbrojovka
Group
Květen 2021: Jan Enge vrchní sládek Prazdroje
Červen 2021: Jiří Krátký hudebník a fotograf
Červenec/srpen 2021: Martin
Doktor - olympijský vítěz

16 SPORT

Bratři Nevelöšovi jsou jachtaři roku
V anketě o nejlepší jachtaře
roku České republiky
zvítězila mezi juniory
posádka třídy 29er Tibor (15
let) a Adam Nevelöšovi (17
let) z SK Štětí. Kromě 29eru
oba závodí také na
windsurfech Techno 293
a iQFoil a ve všech třídách
dosahují vynikajících
výsledků. V celkovém pořadí
ankety Jachtař roku skončila
dvojice ze štětského klubu
na druhém místě. „Náš cíl je
anketu vyhrát celkově,”
říkají přesvědčivě
talentovaní bratři.
Rok s kovidem pro vás musel
být jinak náročný, že?
Tibor: Byl určitě složitější.
Rušila se spousta akcí, závodů.
Adam: Měli jsme i méně
tréninků. Nedalo se tolik
plánovat, vše se vymýšlelo
narychlo.
Co vám chybělo nejvíce?
Tibor: Určitě porovnání
a soupeření se zahraničními
závodníky.
Adam: Porovnání se světovým
jachtingem nás posouvá nejvíce.
Přípravu absolvujete
převážně v zahraničí. Nyní
jste byli spíše doma. Je to
velký rozdíl?
Adam: Obrovský. V zahraničí se
připravujeme na moři, za úplně
jiných podmínek. Vlny a vítr jsou
na řekách zcela jiné, než na
moři. Pro nás jsou vlny velký
nepřítel, lodě se do nich na moři
zapichují, to na řece nebo jezeře

Tibor a Adam Nevelöšovi patří k české špičce. Foto: YC Štětí.

nelze. Vítr je zas v českých
podmínkách „skákavý”, chodí ze
všech stran. Na moři se naopak
opírá pouze z jednoho směru.
Ve své kategorii patříte ke
světové špičce. Kdo jsou vaši
největší soupeři?
Tibor: Řekl bych, že Malťané.
Připravujeme se i na Maltě
a posádky tam často potkáváme.
Adam: Výborní jsou také Italové

a pár posádek z Německa.
Nedávno jsme jeli závod na Sicílii
a skončili jsme pátí. Těch pět
posádek se ve vítězstvích střídá.
Jaké závody vás ještě čekají
v letošním roce?
Tibor: Mrzí nás, že pořadatelé
zrušili Mistrovství Evropy
v Dánsku. Ale čeká nás určitě
Mistrovství světa.
Adam: A příští rok Olympijské

hry mládeže v Dakaru. To je
největší výzva. Určitě by to byl
pro nás největší závod kariéry.
Nominace budou nesmírně
těžké. Jedna z nich se pojede
letos v rámci Mistrovství České
republiky na Lipně.
Připravovat se budete v
zahraničí nebo v Čechách?
Tibor: Nemůžeme moc plánovat
soustředění v zahraničí. Teď
bychom se měli s národním
týmem připravovat na Lipně.
Co pro vás znamenalo
ocenění v anketě Jachtař
roku?
Adam: Určitě je to motivace do
další práce. Trochu jsme
zklamaní, že jsme skončili
celkově druzí. Ale porazili jsme
například závodníka, který se
chystá na olympiádu do Tokia.
Náš cíl je jednou vyhrát anketu
celkově.
Předpokládám, že váš další
plán a sen jsou Olympijské
hry?
Adam: Chtěli bychom zkusit
kvalifikace na Olympijské hry
2024 v Paříži. Kvalifikace se jede
rok před tím, tedy v roce 2023.
Půjde o větší lodní třídu, bude to
tedy velký skok. Chvíli potrvá,
než si zvykneme. A snad vydrží
i zdraví.
A další plány a sny s
jachtingem?
Adam: Sbírat medaile ze
závodů. Skloubit jachting se
vzděláním a třeba se jednou
dostat do profi jachtingu, kde se
závodí na opravdu velkých lodích
a ve velkých rychlostech. (hoz)

Rychlostní kanoisté brali medaile na Českém poháru
Ve víkendových dnech 11.
až 13. 6. 2021 se v Račicích
uskutečnil 3. závod
Č e s k é h o p o h á r u
v rychlostní kanoistice,
kterého se zúčastnili
i závodníci klubu TJ KVS
Štětí.
Během pátečních bojů štětský
oddíl prostřednictvím Rafaela
Waldhausera nejprve ukořistil 5.
místo v kategorii žáků v závodě
na 1 kilometr a posléze 2. místo
a stříbrnou medaili v závodě na
500 metrů získala Florencia
Redondo.
V sobotu byl na pořadu jen
závod na 500 metrů žáků
a Rafael Waldhausera opět
bodoval dalším pátým místem.

Upevnil si tak pátou příčku
v celkovém bodování Českého
poháru.
Neděle pak přinesla na pořad
boje na trati 200 metrů, kde
šětské želízko v ohni Florencia
Redondo nakonec vypálila
soupeřkám rybník a vybojovala
toužebné zlato pro sebe
i štětský oddíl. Výhrou se
zároveň dostala do průběžného
vedení v Českém poháru.
„Nezbývá, než našim borcům
poblahopřát a popřát další
úspěchy v letošní zkrácené
s e z ó n ě ,” u ve d l ra d o s t n ě
k úspěchům šéf Klubu vodních
sportů Tomáš Janků. (hoz)

DALŠÍ INFO W W W

Florencia Redondo vyhrála na trati 200 metrů. Foto: TJ KVS Štětí.
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Fotbal se vrátil k zápasům
Fotbal se i ve Štětí po
vynucené kovidové pauze
vrátil zpátky na stadion.
Přípravná utkání a turnaje
odehráli hráči všech
kategorií.
A mužstvo
Celek dospělých se pustil do
tréninkového procesu ihned, po
uvolnění vládních nařízení.
Kromě tréninků na hřišti plnili
hráči i individuální tréninkové
plány. Nechyběly ani přípravné
zápasy. K nim do Štětí dorazil
například dorostenecký celek
Teplic nebo juniorka Turnova.
Přípravu vedl nový hrající trenér
Michal Obrtlík, který má za
sebou angažmá v ligových
Teplicích nebo v druholigových
mužstvech Varnsdorfu či
Neratovicích. Ze čtyř zápasů
dovedl svůj celek ke třem
výhrám.
Divizní tým se vrátí k tréninku
po krátké pauze. Hned na
začátku července (7. 7. v 17:30)

přivítá SK Štětí třetiligový celek
Slavoje Vyšehrad. V dalších
přípravných utkáních pak
fotbalisté vyzvou Admiru Praha,
Litoměřicko nebo Srbice. První
kolo nového ročníku Divize
odstartují štětští fotbalisté
v sobotu 31. 7. od 17 hodin
v Mostě proti domácímu celku.
Doma se pak představí další
týden od 17 hodin proti mužstvu
Tatran Rakovník.
Mládež
Čtyři přípravné zápasy odehráli
po dlouhé pauze starší
dorostenci štětského klubu. Ve
třech se radovali z výhry,
neuspěli pouze proti Pšovce
Mělník, které podlehli 3:6.
V sezónně 2021 – 2022 by měli
dorostenci ze Štětí opět
nastupovat v Krajském přeboru.
První kolo odehrají 28. 8. doma
proti dorostencům Krupky,
které trénuje bývalý štětský
fotbalista Marián Řízek.
Starší žáci se pustili do tréninku

K Labi dorazilo sportovat
osm desítek závodníků

i do přátelských zápasů. Stihli
odehrát pět přípravných
zápasů. Po úvodních dvou
prohrách s Roudnicí nad Labem
a Kralupy nad Vltavou přišly tři
výhry. Poslední proti Novému
Boru pak s drtivým výsledkem
15:1.
Celky starší i mladší přípravky se
kromě tréninků potkaly se
zajímavými soupeři na turnajích
v Roudnici nad Labem. Na
m e z i n á ro d n í m M e m o r i á l u
Vladimíra Betky startovala
n a p ř í k l a d S p a r t a P ra h a ,
Bohemians 1905 nebo vítěz
turnaje České Budějovice. Mladí
hráči Štětí skončili na posledním
32. místě.
Mladší přípravka si zahrála
mezinárodní turnaj Roudnice
Cup, který kromě české špičky
hostil i slovenský celek Trnavy.
Z vítězství se radovali malí
Slávisté, prckové ze Štětí
skončili na 26. místě.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W
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Výsledkový
Výsledkovýservis
servisfotbalového
přípravné zápasy
klubu
A tým
4. 6. 2021
Štětí – Teplice U19 4:2 (2:1)
branky: Čada, Obrtlík, Müller,
Vokoun
6. 6. 2021
Bílina – Štětí 1:7 (0:2)
branky: Vokoun 2x, Slanička,
Mešič, Pícha, Müller, Kovařík
12. 6. 2021
Štětí – Turnov 5:2 (2:1)
branky: Müller 3x, Vokoun,
Obrtlík
19. 6. 2021
Libiš – Štětí 6:3 (3:2)
branky: Vokoun 2x, Pícha
Dorost
30. 5. 2021
Štětí – Straškov 7:1 (5:0)
branky: Hůrka 2x, Miga 2x,
Ivanič 2x, Kabelka
6. 6. 2021
Štětí – Mšené Lázně 7:2
(2:2)
branky: Kuča 2x, Vaszi 2x,
Šrotýř, Daniluk, Budka
13. 6. 2021
Štětí – Pšovka Mělník 3:6
(0:3)
branky: Kabelka 2x, Hůrka

Vokoun a Kožarská ovládli
zajímavé fotbalové ankety
Štětský fotbal si zapsal
v posledních týdnech dvě
výhry v zajímavých
anketách. Jiří Vokoun byl
v anketě regionálního
Deníku vyhlášen
nejoblíbenějším hráčem
Litoměřicka a Aneta
Kožarská se stala nejlepší
dorostenkou - ženou
teplického klubu.

Tradiční sportovní dopoledne pro veřejnost pořádané ASPV Štětí
proběhlo 12. 6. 2021 u Labe. Zasportovat si přišlo na osm desítek
závodníků. Soutěžilo se v osmi disciplínách a děti sváděly se svými
rodiči velké boje. Všichni soutěžící obdrželi Účastnický list a děti
drobné dárky. Foto: ASPV Štětí

Jiří Vokoun je záložníkem
štětského divizního klubu,
zároveň prvoligovým
futsalovým hráčem Sparty
a reprezentace České republiky.
Anketa Deníku, týkající se jen
a pouze výkonnostního fotbalu,
trvala přesně měsíc. Vokoun
obdržel od čtenářů celkem 1
245 hlasů. Porazil deset
soupeřů, kteří nenašli takovou
podporu.
O d c h o va n k y n ě š t ě t s k é h o
fotbalového klubu Aneta
Kožarská ovládla při tradičním
posezonním hodnocení
teplického klubu kategorii
dorostenek a žen. V hodnocení
trenérů a funkcionářů
teplického klubu si jako odkaz

A. Kožarská. Foto: FK Teplice.

na vítězství odnesla skleněnou
plaketu s tradičním názvem –
Sklář roku. „Neskutečný dříč,
velice pracovitá hráčka na hřišti
i mimo něj. Díky této vlastnosti
si v loňském roce vysloužila
pozvánku do reprezentace
dívek věkové kategorie do 17
let, která jistě nebyla poslední.
Zdobí ji hlavně rychlost a skvělá
levačka, kterou z pozice levého
beka prohání své soupeřky,”
byla Aneta Kožarská popsána
na stránkách teplického
fotbalového klubu, za který
aktuálně nastupuje. (hoz)
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Liboru Vogelovi a jeho rodině za
pohotovou a nezištnou pomoc! Dne 17.5. 2021 jsem v důsledku těžké
hypoglykemie zkolaboval na autobusové zastávce. Okamžitě mi přispěchali
na pomoc a zavolali záchrannou službu. Pravděpodobně mi svou
duchapřítomností zachránili život. Postarali se rovněž o mého pejska. Za
tento projev obrovské lidskosti jim patří můj obrovský dík!
Slavomír Kohout, Štětí

VZPOMÍNKY
„Stále je v našich srdcích!” Dne 9.
července uplyne 28 let, co nás
navždy opustila naše drahá
maminka, babička, prababička, teta,
švagrová a kamarádka, paní
S t a n i s l a va Ko h o u t o v á , r o z .
Kratochvílová, ze Štětí. S láskou
a úctou vzpomínají Stanislav, Václav,
Dana a děti s rodinami., rodina
Kohoutova, Hradecká, Kratochvílová
a Hartmanova.
„Kdo v srdci žije, ten nikdy
nezemřel.” Dne 16. července 2021
by se moje milovaná maminka, teta,
švagrová, kamarádka paní Herta
Kohoutová roz. Heidová dožila 90 let.
Ale osud si ji vzal do nebeského
kráslovství před 36 lety. Nikdy na
tebe nezapomenu. Se slzami v očích
stále vzpomíná na její zlaté srdíčko
syn Slavomil, rodina Kohoutova
a Hradecká.
„Kdo měl tě rád, vzpomene, kdo tě
miloval, nikdy nezapomene.” Dne 18.
srpna 2021 vzpomeneme již 3.
výročí odchodu do nebeského
království naší drahé maminky,
babičky, prababičky, tety, švagrové,
sestry paní Marie Tůmové ze Štětí,
roz. Trčkové. Za tichou vzpomínku
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děkují a stále vzpomínají dcera
Marcela Hauznerová, vnoučata
František, Martin, Petr pravnoučata,
bratr Herbert Trčka s rodinou
z Hoštky.
Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut. V květnu 29. 2021 se
uskutečnilo rozloučení s panem
Bogoslavem Peevem a vložení urny
do rodinného hrobu na hřbitově
v Račicích. Hluboce zarmoucená
rodina.
Dne 22. 7. 2021 vzpomeneme již
deváté výročí, kdy nás opustil pan
Jaroslav Votýpka. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomíná manželka Renata a syn
Jaroslav.
Dne 22. 8. 2021 to bude 5 let, co nás
opustil pan Pavel Krátký. S láskou
a úctou vzpomíná manželka
a synové Pavel a Lukáš s rodinami.
Dne 10. 7. 2021 uplyne 20 smutných
let, co nás beze slůvka rozloučení
opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, pan Jiří Sičák. S láskou
a smutkem vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

INZERCE
Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.
Včelařský obchod – vše pro včelaře. Prodej medu, medovin,
přírodní kosmetika z včelího produktu. Obchodní centrum – Štětí;
Tel. 724 911 795.
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