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Rozsvícení vánočního stromu
ovlivnila i v letošním roce kovidová
opatření. Foto: P. Hoznédl. Foto: P. Linke
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Investiční akce probíhaly i v
listopadu.
Více na str. 3

Fórum Zdravého město ukázalo
na problémy.
Více na str. 5

Rozhovor: Fotbalista a hrdina
Milan Kolouch. Více na str. 10

Sto let fotbalového klubu ve
Štětí.
Více na str. 11
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Informace ke společnosti RATE Štětí
V listopadu se sešli
zastupitelé ke svému
mimořádnému zasedání.
Zároveň přinášíme přehled
oprav komunikací
s náhledem do příštího roku.
Vedení města přináší
informace o možném
prodeji společnosti RATE,
která distribuuje většině
obyvatel města teplo
a teplou vodu.
Zastupitelstvo města Štětí

schválení novelizace
Strategického plánu města. Což
je dokument, který je potřebný
k žádostem o dotační tituly.
V příštím roce bychom se chtěli
pustit do rekonstrukce ulice
S t ra č e n s k á v ú s e k u o d
Bezručových sadů po
obchvatovou silnici. Ministerstvo
pro místní rozvoj bude vypisovat
ještě v letošním roce dotační
tituly, které by se daly použít na
zmíněnou opravu komunikací
a chodníků. Jednou z podmínek
je právě aktualizovaný
strategický plán města,” vysvětlil
hlavní důvod zasedání starosta
města Tomáš Ryšánek.
Opravy ve městě

Stračenská ulice

Zastupitelé města Štětí se ve
čtvrtek 18. 11. 2021 sešli
k mimořádnému zasedání.
Jednání mělo v plánu dva body.
První z nich bylo VII. Rozpočtové
opatření, v rámci kterého
proběhl přesun finančních
prostředků rozpočtu města.
„Důvodem svolání mimořádného
zasedání bylo především

Pivovarská ulice

Během listopadu došlo
k finálnímu dokončení několika
oprav komunikací ve městě.
Hotova je spravovaná část

vozovky v ulici Ostrovní u krytu,
kde došlo k položení nového
betonového povrchu. Nové
odvodnění komunikace je na
vozovce v ulici Pivovarská
v úseku za sportovní halou VOŠ
a SŠ Štětí. Stejné opravy
probíhaly i v ulici Radouňská
a Obchodní.
Na příští rok se připravuje
zmiňovaná rekonstrukce v ulici
Stračenská. „Vše bude záviset od
schvalovaného rozpočtu na rok
2022. Pokud budou finance na
opravu alokovány, mělo by dojít
ke kompletní opravě. Zároveň
bychom chtěli v rámci
rekonstrukce upravit
nebezpečný úsek při výjezdu
z ulice Horova před Základní
uměleckou školou, mělo by dojít
k vybudování nových
parkovacích míst,” upřesnil
informace místostarosta města
Vladimír Frey.
Společnost RATE
Vedení města Štětí v minulých
dnech kontaktovalo majitele
společnosti RATE Štětí. „Obraceli
se na nás občané ohledně
informací o prodeji společnosti a
obavách o dodávku tepla a teplé
vody,” informoval o důvodech

schůzky místostarosta města
Vladimír Frey. „Dle vyjádření
majitelů společnosti v současné
době probíhají jednání o odkupu
společnosti. Potenciální kupec
musí zároveň jednat
s dodavatelem tepla, tedy
společností Mondi. Následovat
pak budou finální projednávání
se společností RATE. Bylo nám
majiteli společnosti přislíbeno, že
po ukončení těchto schůzek
bude informováno vedení
města. My poté pochopitelně
s informacemi seznámíme
o b č a n y m ě s t a ,” d o d a l
místostarosta Vladimír Frey.
Pavel Hoznédl
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Pozvánka
na jednání
Zastupitelstva
Zastupitelstvo města Štětí
zve na své zasedání, které
proběhne ve čtvrtek 16. 12.
2021 v 17 hodin na velkém
sále Kulturního střediska.

Město a spolek Retro
Vzpomínkový akt ke
vzniku Československa uctily válečné veterány

Tradičním položením kytice k sousoší prvních dvou
československých prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše uctilo
vedení města Štětí, společně se zástupci občanů, státní svátek Den
vzniku samostatného Československého státu ve čtvrtek 28. 10.
2021. Starosta města Štětí Tomáš Ryšánek přednesl v rámci
vzpomínkové akce krátký projev, státní hymnou pak ceremoniál
ukončila Severočeská harmonie Štětí. Foto: Pavel Hoznédl.

V rámci Dne válečných veteránů, který se váže k datu 11. 11., tedy
na den ukončení první světové války, položili členové spolku Retro
před štětským kinem čtyřicet dva bílých křížů, připomínajících
zjištěné oběti obou světových válek obyvatel pocházejících ze
Štětí. Vedení města zároveň uctilo oběti první války položením
symbolických květů vlčích máků na Vzpomínkovou lavičku
válečných veteránů u městského kina. Foto: Zuzana Ransdorfová.
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Investiční akce: Práce se blíží ke konci
Během listopadu naplno
běžely dvě rozsáhlé
investiční akce –
rekonstrukce ulice Alšova
se stavbou parkoviště a
budování šesti stanovišť
p o l o p o d z e m n í c h
kontejnerů na separovaný
odpad.
Polopodzemní kontejnery
Na šesti místech ve Štětí byly v
listopadu instalovány
polopodzemní kontejnery. Tři
„hnízda“ stojí v ulici Alšova, po
jednom pak v ulici Obchodní,
Družstevní a Dohnalova.
Celkové náklady na těchto šest
míst by měly být devět milionů
korun. Částku 2,2 milionů korun
by mělo město čerpat z dotací.
Kontejnery pro směsný
komunální odpad, plasty a papír
jsou navrženy o objemu 5 m³,
kontejnery pro sklo o objemu 3
m³ a kontejnery pro bio a kov o
objemu 1,3 m³. Jeden
polopodzemní kontejner na
směsný odpad tak reálně
nahradí 5 původních černých
kontejnerů.
„Výstavba polopodzemních
kontejnerů určitě přispěje k
modernizaci města. Zároveň

budou nové kontejnery i
estetičtější než byla dosavadní
popelnicová stání,” přidal k
investiční akci starosta města
Tomáš Ryšánek.
Nové kontejnery zároveň
minimalizují emise vznikající při
likvidaci odpadů – díky jejich
konstrukci z nich nemají vítr,
zvířata ani další vlivy možnost
šířit odpad ani zápach po okolí.
Materiál nádob by měl dle
výrobců vydržet několik desítek
let.
Kontejnery jsou založeny na
vertikální konstrukci, ve které je
60 % kontejneru umístěno pod
zemí. Kontejnery zároveň
zaujímají minimální povrchovou
plochu, což umožňuje praktická
řešení sběru odpadu. Kolem
kontejnerů nejsou zapotřebí
žádné samostatné konstrukce,
přístřešky nebo oplocení.
Celkem má město
vyprojektováno jedenáct míst
pro polodzemní kontejnery.
„Budování dalších pěti míst se
bude odvíjet od rozpočtu na
další roky. Čeká nás v příštím
roce velká investice, tedy
odkanalizování místních částí, je
tedy možné, že finance na další
investiční akce budeme nuceni

Polopodzemní kontejnery v ulici Alšova. Foto: Pavel Hoznédl

posunout. Nicméně dokončení
všech hnízd s polopodzemními
kontejnery bude mít rozhodně
v y s o ko u p r i o r i t u ,” d o d a l
starosta Tomáš Ryšánek.
Konec investiční akce je
naplánován na únor 2022. O
možném využívání kontejnerů
bude město občany včas
informovat.

zprovoznění úseku budeme
občany včas informovat. Práce
by měly skončit v polovině
prosince, dá se tedy očekávat,
že k plnému užívání budou
komunikace, parkoviště
i chodníky připraveny v letošním
roce,” uvedl místostarosta
města Vladimír Frey
Pavel Hoznédl

Rekonstrukce ulice Alšova
Práce na rekonstrukci a
budování parkoviště mírně
pozdrželo budování přeložek
vysokého a nízkého napětí.
Konec akce tak bude zhruba v
polovině prosince. Během
listopadu se již konkrétně začalo
„rýsovat” nové parkoviště,
zřetelný je i výjezd z ulice Alšova
do ulice U Stadionu.
Akce za zhruba 9,5 milionů
korun přinese 43 nových
parkovacích míst a měla by
zvýšit uživatelský komfort při
užívání prostoru místních
komunikací občany města a
zároveň zvýšit estetickou
hodnotu celého prostoru
komunikace.
Úpravy přinesou i dopravní
novinky. Tou hlavní bude
průjezdnost ulice. „O

Mimořádné svozy odpadu
Pátek 24. 12. 2021:
mimořádný svoz papíru (1100 l
kontejnery)
Pondělí 27. 12. 2021:
mimořádný svoz směsného
komunálního odpadu (všechny
1100 l kontejnery)
Úterý 28. 12. 2021:
mimořádný svoz plastu (1100 l
kontejnery pouze město Štětí,
bez místních částí)
Pondělí 3. 1. 2022:
mimořádný svoz plastu (1100 l
kontejnery pouze město Štětí,
bez místních částí)

DALŠÍ INFO W W W

Rekonstrukce komunikace a parkoviště, ulice Alšova. Foto: P. Linke.
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Anketa s problémy města je online
Zdravé město Štětí a MA21
během listopadu
vyhodnotilo a ocenilo
účastníky soutěže
Rozkvetlé město. Hlavním
bodem akcí však bylo Fórum
Zdravých měst, které
přináší diskusi a návrhy na
změny ve městě přímo od
občanů města.
Rozkvetlé město
„Cílem soutěže bylo podpořit
zájem veřejnosti na zkrášlování
města a motivovat občany k

tvorbě a ochraně životního
prostředí. Předmětem soutěže
bylo květinová výzdoba oken,
balkónů, předzahrádek či okolí
domů, která potěší kolemjdoucí
občany a vytvoří dojem

kvetoucího města. Výherkyněmi
v jednotlivých kategoriích byly
Jitka Korbová, Marie Valentová,
Ivana Roubíčková a Šárka
Luňáková. Vítězky si odnesly
tisícikorunový poukaz na
zahradnický materiál.
Fórum Zdravého města
a MA21
Ve čtvrtek 4. 11. 2021
uspořádalo Zdravé město
a MA21 pro občany města a jeho
místní části jíž podesáté Fórum
Zdravého města. Cílem
veřejného setkání bylo získat od
občanů náměty k dalšímu
rozvoji a stanovit nejpalčivější
problémy našeho města.
Setkání moderoval politik
Zdravého města a místní
Agendy 21 Miroslav Andrt. V
úvodu akce seznámil přítomné,
do jaké míry se podařilo naplnit
cíle stanovené na fóru v roce
2019. Poté facilitátorka akce
Marta Vencovská za Národní síť
Zdravých měst ČR seznámila
s průběhem akce. Do debaty
s občany se aktivně zapojili
představitelé města, společně

se zaměstnanci městského
úřadu, zástupci Městské policie
a Po l i c i e Č R . Ú č a s t n í c i
diskutovali u osmi tematických
stolů a kulatého stolu mladých,
z nichž za každou oblast byly
vybrány dva nejožehavější
problémy, o kterých se v závěru
hlasovalo. Přítomné nejvíce
trápil nedostatečný kamerový
systém Městské policie,
vybudování multifunkční
sportovní haly a za kritickou
považovali dopravní situaci před
Základní uměleckou školou.
Nadefinované problémy budou
ověřeny anketou u široké
veřejnosti. Ověřovací anketa
bude probíhat od 1. 12. do 31.
12. 2021. Anketní lístky
naleznete u distribučních míst
Zpravodaje města Štětí, ke
stažení na webových stránkách
města, případně k online
vyplnění na webových stránkách
města prostřednictvím
Mobilního rozhlasu.
Sběrná místa anketních lístků
naleznete v knihovně,
Informačním centru a na
podatelně Městského úřadu.

16 problémů dle Fóra ZM Štětí
Absence canisterapie pro občany
Dořešení bezpečnostní dopravní
situace ZUŠ – kritické!
Malé regionální muzeum
Multifunkční sportovní hala
Parkování a jízda vozidel po
chodnících a travnatých plochách
v ul. U Stadionu, Alšova, Mánesova,
Školní a Jiráskova
Podpora budování solárních panelů
na střechách rod. a byt. domů
Rozšíření Městského kamerového
systému o kamerová místa na
příjezd. a odjezd. komunikacích
Rozšíření zdravotních služeb –
ortopedi (pro sportovce)
Veřejně dostupná tech. mapa města
(inženýrské sítě, pasporty apod.)
Vyčistit, opravit a napustit požární
nádrž na Újezdě
Výměna oken za na ZŠ T.G.M.
Výsadba – úbytek zeleně
Zachování budovy nádraží v Hněvicích
Zákaz další výstavby na Nov. náměstí
Zlepšit zázemí na MěÚ pro veřejnost
(včetně WC pro veřejnost)
Zvýšení počtu praktických lékařů
Dotazník je k přímému vyplnění
na odkazu uvedeném
v přiloženém QR kódu.

Základní škola v Ostrovní Vedení města ocenilo děti
plná projektů pro své žáky v rámci výtvarné soutěže
Návrat do škol nebyl tento
rok jednoduchý, a to jak pro
děti, tak pro učitele. Dlouhé
období online vzdělávání
přineslo různé problémy
a výzvy, a to nejen během
online výuky samotné, ale
i po návratu zpět do lavic.
Každý podzim je vždy velmi
nabitý především pro žáky
devátých ročníků, kteří se
rozhodují o tom, kam budou po
základní škole dále pokračovat,
a tak je pro ně připravena celá
řada akcí – výstavy středních
škol či přímo návštěvy středních
škol samotných, které pro žáky
často připraví praktické ukázky.
Naši deváťáci zatím navštívili
výstavu škol na výstavišti
Zahrada Čech v Litoměřicích
a 19. 10. navštívili Vyšší
o d b o r n o u š ko l u o b a l o v é
techniky a střední školu ve Štětí,
kde pro ně byl v rámci
Te c h n i c k é h o k l u b u Š t ě t í
připraven program s názvem
Řemeslo - řemeslná výroba
a kreativita a Řemeslo – robotika

a programování. Naše škola
i nadále pokračuje v projektu
Hrdá škola, v tomto školním roce
jsme zatím měli Suit up den, kdy
žáci i učitelé přišli do školy ve
společenském oblečení a minulý
týden pak den šílených účesů.
V rámci projektu Recyklohraní
realizovala naše škola 14. 10.
(Mezinárodní den
elektroodpadu) projektový den
Elektroodpadu. Žáci 1. a 2.
stupně si připomněli význam
toho, co elektroodpad je, jaké
máme druhy elektroodpadu
a jak s ním správně nakládat,
když už určité typy elektroniky
nepotřebujeme nebo jsou
nefunkční.
Další projektový den proběhl
v pondělí 27. 9. 2021. Šlo o akci
s názvem Euroregion Labe.
Během několika vyučovacích
hodin plnili žáci ve skupinách
různé problémové úlohy, díky
kterým se blíže seznámili
s Euroregionem Labe.
ZŠ Ostrovní
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První listopadový den byl
ukončen 4. ročník pětiletého
projektu s názvem Umění
z papíru. Tématem letošního
ročníku byla Příroda kolem
nás. Porota hodnotila celkem
45 výtvarných prací ve třech
kategoriích.
Projektu se zúčastnily děti ze
štětských základních škol,
Speciální základní školy. Svá díla
zaslali i žáci ze základní školy
v Dolních Beřkovicích nebo
Mělníka. Většina z nich nechyběla
na slavnostním vyhlášení soutěže,
které proběhlo ve čtvrtek 25. 11.
2021 v obřadní síni Městského
úřadu ve Štětí.
Ceny úspěšným výtvarníkům
předával starosta města Tomáš
Ryšánek, za společnost Mondi
Markéta Bašusová a učitelka
výtvarného oboru na ZUŠ Štětí
Lenka Dunajová.
Všechny tři instituce jsou partnery
akce. Hlavními organizátory jsou
Základní umělecká škola a
Městská knihovna Štětí,
společnost Mondi je donátorem

akce. „Chtěla bych podotknout, že
vítězné práce budou začátkem
roku 2022 vystaveny ve vestibulu
administrativní budovy
společnosti Mondi. Před námi je
poslední ročník tohoto projektu.
Začátkem roku 2022 bude
vyhlášeno zajímavé téma
s názvem Historie v dějinách
lidstva a moderního umění,”
dodala za organizátory vedoucí
Městské knihovny Iva
Roubíčková. (hoz)
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Technický klub zve na své nové kroužky
Technický klub se rozhodl
pro velký úspěch nabídnout
od nového roku nové
kroužky. Přihlásit se mohou
zájemci pomocí formuláře na
www.tksteti.cz
Nerdí doupě
Miluješ stolní, ale i digitální hry,
chceš se naučit stříhat videa a
natáčet správně záběry na mobil
nebo tablet či chceš být
pokročilejším uživatelem
sociálních sítí? Víš, kdo je Harry
Potter, co jsou Pokémoni,
Minecraft a nebo to chceš zjistit?
Pak je Nerdí doupě přímo pro
tebe. Vede ho úča, co jezdí v
kostýmech na Comic Con,
natáčela pro Youtubery a vlastní
herní skupinu na sociálních sítích.
Kdo: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kdy: čtvrtek 14:30 až 16:00 hod
Kde: ZŠ Ostrovní
Šikulkovské doupě
Jsi šikulka a máš velkou
představivost? Pak patříš mezi
nás! Kroužek je zaměřený na

logické myšlení a tvoření. Čeká
nás mnoho populárních témat
jako je Harry Potter, Minecraft,
western, fantasy, ale nebude
chybět třeba ani práce se
dřevem. Věř, že tady bude
zábava!
Kdo: 1. stupeň ZŠ (doporučeno
pro žáky 3. - 5. třídy)
Kdy: středa 14:30 - 15:30 hodin
Kde: ZŠ Ostrovní
Kreativní dílna
V kroužku budeme tvořit z papíru,
budeme vyrábět ruční papír,
masky pomocí Papier mâché a
mnoho dalšího. Dále si vyzkoušíte
batikování, linoryt a vyrobíte si
zajímavé předměty, například ze
slaného těsta.
Kroužek podporuje kreativitu a
schopnost všestranně se vyjádřit
prostřednictvím uměleckých
směrů a dále rozvoj estetického
cítění, pečlivosti a vytrvalosti.
Náplní kroužku budou kreativní
činnosti pro všestranně nadané
děti a pro děti, které nemají
vyhraněné zájmy.

Kdo: 1.stupeň ZŠ
Kdy: středa 14.00 - 16.00
Kde: Kostelní 134

Kdo: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Kdy: středa 14.00 - 16.00
Kde: 1.Máje 661

Práce hrou
S pomocí stavebnic Lego a
Merkur si osvojíš fyzikální zákony.
Například přeměníme světelnou
energii na elektrickou. Vytvoříš si
vlastní vozítko na elektrický
pohon, vyzkoušíme si vodíkový
palivový článek a zrealizujeme i
váš vlastní nápad.

Technický klub je součástí projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
a gramotností v ÚK, který je
spolufinancován Evropskou unií.

Lucie Folbergerová, vedoucí
Technického klubu
DALŠÍ INFO W W W

Prázdniny s DDM Štětí:
Děti vyrazily na tábor
Dýňování a výlet na bazén k betonovým bunkrům
Na podzimní prázdniny si
Dům dětí a mládeže Štětí
připravil bohatý program pro
všechny děti, které nechtěly
o prázdninách jen sedět
doma. Ve středu 27. 10. se
autobusem vyrazilo do
aquaparku v Děčíně, kde se
všichni vydováděli v bazénu
a na tobogánech nebo
relaxovali ve vířivce.
Pátek 29. 10. začal návštěvou
kina, kde se všichni bavili při
animované pohádce o pralidech
s názvem Croodsovi 2. Poté přišel
přesun do DDM, kde na děti
čekaly různé zábavné hry, práce
s vlastnoručně vyráběným

obědem. Také bylo v plánu
tvoření halloweenské výzdoby.
V pátek 29. 10. odpoledne se
sešly větší i menší děti s rodiči na
zahradě DDM, kde probíhalo již
tradiční Halloweenské dýňování.
Každý si přinesl dýni, kterou si dle
vlastní fantazie vydlabal. Všichni
se snažili, protože za nejhezčí
dýni byla super odměna.
Odpoledne nebylo jen o dlabání
dýní, ale také o soutěžích a
pečení buřtíků na ohni. Kdo měl
pro strach uděláno, mohl si projít
stezku odvahy ve strašidelném
domě. Všichni zúčastnění
odcházeli se spoustou odměn a
krásných zážitků.

Kraj plný betonových bunkrů
z doby před druhou světovou
válkou, to je Náchodsko
a přilehlé Jestřebí hory.
A právě jeden z nich si vybrali
táborníci, kteří se zabydleli
v druhé polovině srpna na
základně ve Stárkově.
V bunkru se totiž usídlil duch,
který obtěžoval okolí a hlídal
ukrytý poklad. Děti dostaly za úkol
splnit v průběhu tábora několik
výzev, prokazujících jejich
schopnosti v oblasti odvahy,
inteligence, fyzické zdatnosti
a podobně.
Nejtěžší bylo asi splnit výzvu
v sebeovládání. Poté se mohly
pokusit bunkr dobýt a ducha
vyhnat. Podařilo se a kromě
pokladu byla dětem odměnou
řada zážitků i poznání části naší
historie. Velké poděkování patří
členům Klubu vojenské historie TS 19 Turov za to, že vojenský srub
táborníkům zapůjčili
a spolupracovali při organizaci hry.
Velmi zajímavá byla též návštěva
členů Skalní záchranné služby
v táboře. Tato organizace se podílí
na záchranných akcích v
turistických oblastech Náchodska

a Broumovska. V táboře dětem
předvedli ukázky své práce
a umožnili jim vyzkoušet si
některé život zachraňující činnosti
a zásady první pomoci.
Menší děti nadchla návštěva ZOO
ve Dvoře Králové a divadélka Pod
čepicí v Broumově.
Jen počasí letos příliš nepřálo,
takže na koupání došlo jen
sporadicky a „puťáky” byly
příležitostí, při kterých si starší děti
mimo jiné vyzkoušely i svou
odolnost v nepříznivých
podmínkách.
Účastníci tábora chtějí poděkovat
sponzorům - Městu Štětí, panu
Martinu Pokornému, firmě Chvalis
a dalším dárcům a příznivcům,
jejichž pomoc a podpora velmi
přispívají ke zdárnému průběhu
tábora. (koz)
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Kultura žila. Zábava, ochotníci i festival
I během listopadu byl
kulturní život ve Štětí
bohatý. Zábavná show
v kině, ochotnické divadlo na
sále kulturního střediska
nebo filmový festival zimních
adrenalinových sportů
v kině.
Zdeněk Izer – Na plný coole

nezaměnitelným humorem stále
populárního komika. Na řadu
přišly oblíbené scénky, parodie,
mnoho vtipů a imitování celé řady
populárních českých i
zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení bylo obohacené video
projekcemi, nejrůznějšími
zábavnými kostýmy, převleky a
světelnými efekty.
Rádobydivadlo Klapý

Se svou zábavnou show zavítal do
Štětí známý bavič Zdeněk Izer. Na
150 diváků v sále kina bavil
hodinu a půl.
Zábavný pořad s názvem Na plný
coole, ve kterém se diváci mohli
setkat s jedinečným a

Amatérský divadelní spolek
přivezl v pondělí 29. 11. 2021 na
velký sál Kulturního střediska do
Štětí divadelní hru Jacobowski a
Stjerbinski.
Komedie jedné tragédie od

autora Franze Werfela pojednává
o židovském občanu
Jacobowském a antisemitském
plukovníkovi Stjerbinském, kteří
prchají před nacismem z
okupované Francie v roce 1940 a
současně soupeří o ženu „Madam
la France”. Příběh je inspirovaný
a u t o b i o g ra f i c k ý m i z á ž i t k y
samotného autora, kombinovaný
s vyprávěním židovského
obchodníka S. L. Jacobowitze na
podobné téma, s množstvím
židovských anekdot.
Rádobydivadlo Klapý se
pravidelně představuje ve Štětí se
svým repertoárem.
Snow Film Fest 2021
Sníh, led, adrenalin a jiné zimní
šílenosti. Večer plný špičkových
dokumentárních filmů přináší do
štětského kina již pravidelný
Snow Film Fest. Letos ho kino
hostilo 25. 11. 2021.
Jaké perly festival nabídl letos?
Třeba polský snímek K2: The
Impossible descent, který

vyprávěl o dobrodruhovi Andrzeji
Bargielovi, který jako první člověk
dokázal sjet z vrcholu K2 na lyžích
– druhé nejvyšší hory světa, která
má na kontě nejvíc neúspěšných
pokusů o zdolání.
Dalším filmem byl dokument
Viktor o horském nosiči Viktorovi
Beránkovi. Protirežimní názory a
touha po svobodě ho dovedly až
do Tater, stal se nosičem.
Od roku 1969 vystřídal řadu
tatranských chat, ale
opravdovým domovem se mu
stala Chata pod Rysmi. Svět na
horské chatě, často na hraně
komfortu, je pro něj místo na půl
cesty do ráje. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W

Modeláři pozvali pilota Dobro-volně rozjíždí
Komunitní centrum
a vyrazili na soutěž
Štětští modeláři se svými
modely vyrazili v říjnu na
soutěž do Kadaně.
V sobotu 23. 10. 2021 se členové
Klubu Plastikových Modelářů
Štětí zúčastnili soutěže
v plastikovém modelářství na
Kadaňském Šuplíku 2021. „Rok
před tím byla soutěž kvůli
pandemii zrušena, jsme rádi, že
jsme mohli vyrazit letos,” uvedl
jeden z členů klubu Petr
Hlaváček.
V mládežnických týmech členové
štětského klubu soutěžili ve
třech kategoriích: žáci a kadeti.
Seniorský celek obsadil šest
kategorií svými postavenými
modely. „Žáci byli oceněni
dvakrát, dospělí si odnesli
ocenění tři,” přidal Petr Hlaváček.
Další zajímavou akcí bylo ve
čtvrtek 18. 11. 2021 setkání
s pilotem, kapitánem Airbusu
A380 Davidem F. Heclem.
„Vážíme si toho, že pan kapitán
navštívil náš Klub Plastikových
Modelářů u příležitosti vydání
knihy Mluví k vám kapitán,”
vysvětlil důvod návštěvy Petr
Hlaváček.
V prostorách klubu proběhla

beseda s kapitánem, který
odpovídal na otázky nejen od
dětí, ale i dospělých. Na řadu
přišla i obecná rozprava
k současnému stavu v letectví,
nebo budoucnosti
velkokapacitních letadel. Otázky
přišly i na kapitánovy plány do
budoucna. „Rádi přivítáme mezi
námi nové členy. Scházíme se
pravidelně ve čtvrtek. V lednu
bude možné vidět naše modely
na výstavě ve štětské knihovně,”
uzavřel Petr Hlaváček. Klub
plastikových modelářů
podporuje Město Štětí a
společnosti Mondi v programu
Patriot. (hoz)

Spolek Dobro-volně, který
na Štětsku provozuje
č t v r t ý m r o k e m
dobrovolnické centrum,
chce nyní rozšířit své
služby. V městské tržnici ve
Štětí si spolek pronajal
p r o s t o r y , k t e r é
rekonstruuje pro Komunitní
centrum s názvem
TRŽNICE.
Komunitní centrum se stane
zázemím pro aktivní lidi, kteří si
přejí trávit svůj čas smysluplně
či se rozhodnou nezištně
pomáhat druhým lidem nebo se
chtějí rozvíjet v osobním
a v profesním životě.
Spolek Dobro-volně je zapojen
v r ámci kons orcia š e s ti
o r g a n i z a c í R a d y
dobrovolnických center do
projektu „Rozvoj dobrovolnictví
v regionu Severozápad”
podpořeném programem
Erasmus+. Pro získání inspirace
a nových zkušeností
a b s o l vova l y p ř e d s e d k y n ě
Dobro-volně Věra Andrtová
a další dvě její kolegyně ze
štětských sociálních služeb
Gabriela Pilařová a Veronika

Mášová společně týdenní kurz
„Koučovacích technik” ve
školícím centru Olde Vechte
v Holandsku. Metody koučování
napomáhají měnit myšlení či
přístup klienta na jeho danou
situaci. Proto má široké
uplatnění u osob všech generací
z různých oborů.
Prostřednictvím Komunitního
centra TRŽNICE dá spolek
Dobro-volně příležitost i dalším
dobrovolníkům, partnerům
a svým příznivcům se vzdělávat
a upevňovat si své znalosti
a dovednosti. Za pomoci děvčat
ze Svazu tělesně postižených
Štětí, Mondi dobrovolníků
a finanční podpory od Mondi
Štětí, Města Štětí, Nadace Via,
Nadace ČEZ, SčVK,
a společnosti ČEPS a. s. může
spolek připravit již část prostor
vhodných pro pořádání besed
a seminářů. První školení
v Komunitním centru TRŽNICE
plánujeme na konci listopadu
a veřejnosti se otevře 3.
prosince s akcí „Slavnostní
rozsvícení výlohy”.
Věra Andrtová
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Ulicemi města Štětí: Topografie
V prosincových číslech
Zpravodaje pravidelně přináším
ukázky z historických
a vlastivědných děl, ze kterých je
možné dozvědět se zajímavé
informace ze štětské historie.
Tentokrát vás chci seznámit se
dvěma místopisnými pracemi,
které jsou v běžných knihovnách
nedostupné, a tak snad oceníte
možnost si ukázky z nich přečíst.
V 80. a začátkem 90. let 18.
století vycházelo mnohasvazkové
německy psané dílo topografa
(místopisce) Jaroslava Schallera,
které seznamovalo čtenáře
s památkami, městy a vesnicemi
jednotlivých krajů Království
českého. Štětí je zmiňováno ve 4.
díle z roku 1790, který je věnován
Boleslavskému kraji. Uvádím
český překlad: „Štětí, městečko
pod ochranou (mělnického
panství, v jehož výčtu statků je
uvedeno – pozn. M.P.), o 125
číslech s farním kostelem
zasvěceným svatým apoštolům
Šimonu a Judovi. Kostel byl v roce
1785 zcela nově vystavěn
a pěknou nástěnnou malbou
proslulým malířem Kramolinem

vyzdoben.” Druhá ukázka je
z Místopisného slovníku
Království českého z roku 1908
významného historika Augustina
Sedláčka, který je také autorem
patnáctisvazkového díla Hrady,
zámky a tvrze Království českého.
Cituji: „Štětí (staročesky Sčetie,
německy Wegstädtl, zkomoleno
z českého vej Sčetie), ode dávna
příslušenství hradu Mělníka. Léta
1312 tu byl vladařem
královniným Baldvin, jenž
městečko léta 1314 znovu
vysadil. Asi od té doby tu býval
farní kostel, jehož správcové
obyčejně od královen podáváni.
Léta 1421 obsazeno Š. od
Pražanův. Císař Zikmund zapsal
Š. (1436) Janovi z Černína, ale
připojeno později zase k Mělníku.
Od královny Johanky potvrzeny
mu svobody (1467), na jiné
obdrželo majestát léta 1502.
Zdeslav Berka z Dubé vymohl mu
(1549) majestát na erb a trhy
a 1557 dány nové svobody. To vše
potvrzeno léta 1579, ale od
zápisných držitelů zkracováno.
Od králů dostali Štětští potvrzení
v létech 1608, 1613. V letech

Kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí. Foto: archiv KIZ.

1620-1648 pleněno tu od
vojákův. Čechové utíkali od
pustých sedlišť a Němci se tu
osazovali (okolo let 1650-1680).
V letech 1709-1733 měli Štětští
s vrchností dlouhou při
o popravu, avšak tato léta 1765
zrušena. Od následujících králů
svobody potvrzovány. Léta 1742,
1753 a 1778 zkoušelo Š. od

vojákův. Léta 1850 stalo se Š.
sídlem c. k. úřadův. Erb: Modrý
štít a na něm věž stříbrná
s branou otevřenou, okny,
cimbuřím, cihelnou střechou
a zlatou makovicí a přes ni
pošikem černá ostrva.” Snad vás
tyto řádky naladí i k další četbě za
dlouhých zimních večerů.
M. Plaček

Výlety za historií: K. H. Mácha
Mnoho lidí zná příběh posledních
chvil života romantického básníka
Karla Hynka Máchy. Zdaleka ne
každý ale četl jeho poslední dopisy
rodině, které psal krátce před smrtí
z Litoměřic. Uvádím tedy zkrácené
ukázky z této korespondence,
kterou roku 1986 zpřístupnilo
nakladatelství Československý
spisovatel v prvním svazku
souborného vydání Máchova díla.
Prvního či druhého října 1836
Mácha píše rodičům: „Milí rodičové!
Teď jsem sám v kanceláři a mohu
něco pro sebe psáti, tak jim píši.
První den jsem slavil posvícení
v Knobizi (Knovízi) při tabuli, na
kterou se nejméně dvacatero jídel
předložilo a k tomu cyperské víno. –
Druhý den zase na posvícení
v Hobšovicích na faře také se zle
nevedlo, ale v Litoměřicích – ač
jsem byl a ještě zítra budu u p.
justiciéra u oběda – jde do živého –
večeře a nocleh stojí mne pokaždý
1 florin 40 krejcarů vídeňského
čísla. Najal jsem si pěkný byt, a spát
v něm nemohu, neb nemám na
čem, - lidi, co jsou v domě, by mi
dali peřiny, nemají jich ale než pro
sebe dost … Až v létě bude moct
pajmáma sem do Litoměřic přiject,
já mám dva pokoje, kuchyni atd.,
celé první poschodí, a hezčeji je tu
než na Mělníku; z mých oken je
všecky vinice vidět po celém Labi …
Zůstávám upřímný syn Ignaz
Mácha.” Devátého října píše
rodičům a své partnerce Lori

Šomkové: „… Dnes jsem byl u jídla
u Zlatého jelena, - tam se platí 20 kr.
stříbra za oběd, a přinese se
vždycky pro všecky u tabule
najednou a může si vzít každý, mocli chce; a sice polivka, maso,
zadělávané, husa a salát, a může si
nabrat každého třeba třikrát. To
jsem si podnarazil bok do foroty na
dva dni. – Lori! Piš mi, jak je
s Ludvíkem, jestli již má oči zdravé
a co dělá? …” A ve dnech 21., 24.
a 26. 10. píše: „… Abych nemusil jít
do hospody, koupil jsem si bochník
chleba, za 4 groše uzeného masa
a přines jsem si dčbán vody. Maso
jsem musel vyhodit, protože
smrdělo … roztlouk jsem kisnu,
jednu půlku jsem nechal na dříví
a z druhý půlky jsem nadělal dříví
do tý první … Večer jsem ležel na
Radobylu v neděli, … už bylo tma;
a vtom vyšel v Litoměřicích oheň
…asi tři čtvrtě hodiny jsem měl co
běžet, než jsem tak doběhl … pak
jsem vylez na stodolu na špic a sedl
jsem jako na koně, a ti druzí mi
podávali vodu … vždycky než jsem
vodu vylil, musil jsem si ksicht natřít
a napít se. Tak jsme tu stodolu
a celou tu linii za ní zachránili … Na
Ludvíčka jsem se ani nechtěl ptát,
bojím se odpovědi, protože vím, že
kdyby bylo dobře, byste mi už byli
psali … Jestli už mu Bůh odlehčil,
tak sedni, Lori, na Stellwagen
(dostavník), může-li má matka, ať
jede s tebou …”
M. Plaček

Máchův pomník v Litoměřicích. Foto: archiv autora.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na prosinec 2021

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ

1. prosinec Nové náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
1. prosinec Informační centrum
LETEM SVĚTEM TVORBY
KATEŘINY BUŠOVÉ
Výstava ručních a digitálních
kreseb.
Vstup zdarma.
1. prosinec Městská knihovna
VÝSTAVA TAŠEK KABELEK A
DOPLŇKŮ H. SCHOLZOVÉ
Prodejní výstava v 1. patře
knihovny.
Vstup zdarma.
1. prosinec Městská knihovna
JAK JSEM SE KYPŘILA, ANEB
ŘÍKALI MI VICHŘICE
Beseda se spisovatelkou
Zdenkou Barcalovou v přízemí
knihovny. Začátek v 16.00. Vstup
zdarma.
7. prosinec malý sál Kulturního
střediska
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
ŠTĚTÍ
Začátek v 17.00.
Vstup dobrovolný.
7. prosinec sál Kulturního
střediska
VÁNOČNÍ KONCERT
SEVEROČESKÉ HARMONIE
ŠTĚTÍ A MAŽORETEK
QUEENS ŠTĚTÍ
Dirigent Karel Tesařík.
Začátek v 18.00.
Vstupné 50 Kč.
8. prosinec Městská knihovna
BINGO
Oblíbená společenská hra v
přízemí knihovny.
Začátek v 17.00.
Vstup zdarma.
12. prosinec Nové náměstí
VÁNOČNÍ MELODIE U KAŠNY

účinkují: Podřipský žesťový
kvintet.
Začátek v 11.00.
Vstup zdarma.
12. prosinec Kino Štětí
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ
DIVIDLO
Loutková pohádka Jak kočička s
pejskem slavili Vánoce
Začátek v 15.30.
Vstupné 30 Kč.
14. prosinec sál Kulturního
střediska
BENEFIČNÍ KONCERT PRO
HOSPIC sv. ŠTĚPÁNA
Účinkuje: Pozdní sběr, řídí R.
Nosek
Začátek v 18.00.
Vstupné dobrovolné.
19. prosinec Nové náměstí
VÁNOČNÍ MELODIE U
VÁNOČNÍHO STROMU
účinkují: Podřipský žesťový
kvintet. Začátek v 11.00.
Vstup zdarma.
25. prosinec sál Kulturního
střediska
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
účinkují: Baťa & Kalábůf něžný
beat
Začátek ve 20.00.
Vstupné 100 Kč.
31. prosinec U Labe
SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
začátek v 18.00
31. prosinec sál Kulturního
střediska
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
účinkují: Rhodesia
Začátek ve 20.00.
Vstupné 150 Kč.
(v ceně vstupného je lahvička
šampaňského se skleničkou)
změna programu vyhrazena
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Štětí v roce 2021 hledáčkem fotografů

Zasněžené Štětí v březnu. Foto: V. Šmejkal.

V červnu zazpívala ve Štětí zpěvačka Dasha. Foto: archiv KIZ.

Začátek výstavby společnosti LIDL během dubna. Foto: P. Linke.

V srpnu se ve Štětí jela jedna z etap Závodu míru juniorů. Foto: N.
Nováková.

Září patřilo tradičně Jarmarku na Husově náměstí. Foto: archiv KIZ.

Refresh Contest uvítal nejen závodníky, ale třeba i kapelu
Prago Union. Foto: archiv KIZ.

Spolek Počeplice sobě uspořádal oblíbenou Neckiádu. Foto: I. Kraková.

Závod ploché dráhy rozduněl stadion během října. Foto: archiv KIZ.
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Kolouch: Fotbal ve Štětí bude v mém srdci
S fotbalem začínal na plácku
v Radouni. Milan Kolouch to
nakonec dotáhl k bezmála
160 ligovým zápasům, pěti
ligovým brankám a dvěma
startům za juniorskou
reprezentaci. A nebýt zranění,
která ho provázela, mohl
rodák z vísky nedaleko od
Štětí nakouknout i do vyšších
fotbalových pater. „Fotbal ve
Štětí bude navždy v mém
srdci,” říká ze západu Čech.
Jak to tedy bylo s těmi
začátky v Radouni?
Klasicky. Začali jsme na hřištích
v Radouni. Můj otec hrával fotbal
dlouhé roky. My chodili na hřiště
s ním. Hráli jsme denně. V létě
fotbal, v zimě hokej.
Byly už tenkrát v Radouni
kabiny a sprchy?
Co si matně pamatuji, tak na
začátku sedmdesátých let se
kabiny stavěly. Převlékalo se
v jednom vagónu, co byl
zaparkovaný za hřištěm. Koupali
jsme se v korýtku. Ale chodily celé
rodiny, dvě tři stovky lidí na zápas.
Trochu si rýpnu. Hřiště
v Radouni bylo vyhlášené
svou „kvalitou”. I tehdy?
No, bylo to možná ještě horší.
Mlat, tráva kolikrát ani
neostříhaná. Ale na to jsme jako
kluci nekoukali. Založili se tehdy
v Radouni žáci, trénoval nás pan
Illéš. Sjížděli se kluci z okolních
vesnic, Brocno, Lomy i Bylochov.
Pak přišel můj přechod do Štětí.
V osmdesátých letech pak
byla povinnost mít v sestavě
dospělého celku dva juniory.
Tehdy si trenéři vybrali s Jiřím
Šmidrkalem i vás, že?
Já přišel vlastně mezi svoje idoly.
Když hrál SEPAP doma, nechyběli
jsme s klukama na žádném
zápase. V šestnácti letech jsem byl
najednou mezi nimi. V kabině
jsem seděl vedle Mirka Kačírka,
Standy Kovárny, Jirky Kroupy,
Roberta Boháčka nebo Jirky
Trutnovského. Naučili mě spoustu
věcí, fotbalových i těch
mimofotbalových.
Ty mimofotbalové by mě tedy
zajímaly...
Veselo bylo. Oni ti kluci ale měli
něco svého. Něco dokázali jako
hráči a pak se tak i mohli chovat.
Nemůžete se chovat jako hvězda,
když nic neumíte. Oni byli na tu
dobu ikony.
Klíčový zápas pro vás prý byl
s rezervou Chebu, do kterého
jste pak zamířil?
Bylo to trochu jinak. Hráli jsme
s áčkem Štětí v Příbrami. A skauti
Chebu se přijeli podívat na Borise

Kočího, hráče, který pak hrál
dlouhé roky ve Spartě. My jsme
tam vyhráli 4:0 a mně se ten zápas
povedl. Ale byl tam problém
s povolávacím rozkazem. Cheb byl
vojenský klub a já tehdy dostal
povolávák k tankistům do

měla následně fantastickou
kariéru. Já zůstal stát. I kvůli
zraněním, které se mi tehdy
přihodily.
Nejčastěji vás v lize vedl
trenér Dušak Uhrin starší.
Jaký byl kouč?

Milan Kolouch přebírá ocenění od Českého olympijského výboru
za záchranu chlapce ze zamrzlé řeky. Foto: ČOV/M. Navrátilová

slovenského Martina. Nakonec mi
pomohl Milan Kozelek, že jsem
v roce 1985 odešel na vojnu do
Aše, kde byla juniorka Rudé
hvězdy Cheb.
To už byl krok do první ligy?
V životě by mě nenapadlo, že
budu hrát za áčko v Chebu. Po půl
roce jsem byl převelen do Chebu
k ligovému áčku.
Rozkazem do ligy?
Pro mě to byl šok. Samozřejmě
jsme jezdili na ligu koukat. A
najednou jsem v kabině mezi nimi.
Jarda Šilhavý, Miroslav Kadlec,
Radek Drulák, Tomáš Skuhravý.
Bylo v něčem speciální, že se
jednalo zrovna o vojenský
klub?
Právě, že ne. Byl jsem
samozřejmě voják, ale měl jsem
úlevy. Musel jsem si splnit
vojenské povinnosti, měli jsme
dvou, někdy i tří fázové tréninky.
Ale fantastickou péči, regeneraci,
výborné jídlo. Pro nás, co jsme
takový přístup neznali, bylo vše
jako ve velkoklubu.
Už jste zmínil slavné
spoluhráče, třeba i aktuálního
kouče národního týmu
Jaroslava Šilhavého. Jaké to
bylo v takové společnosti?
Ti kluci, zrovna třeba Jarda
Šilhavý, byli už tehdy neuvěřitelní
profesionálové. Přicházeli velmi
mladí, vlastně na základní
vojenskou službu. Řada z nich ale

Výjimečný na svou dobu.
Zdůrazňoval nám, že jsme
profesionálové a měli bychom tak i
k fotbalu přistupovat. Trénovali
jsme abnormálně hodně.
Zpět ještě k hráčské kariéře.
Další vaše kroky vedly
z Chebu na Slovensko do
Dunajské Stredy a následně
do Interu Bratislava?
Nepohodl jsem se s Chebem na
p o d m í n k á c h s m l o u v y. S
podmínkami v Dunajské Stredě se
ty v Chebu nedaly vůbec srovnat.
Navíc mě chtěli trenéři Szikora
a Hrivnák. Bylo to tedy úplně do
neznáma, někam, kde se mluví
převážně maďarsky. Ale zažil jsem
krásný rok tam i v Bratislavě.
Cheb ve vás asi ale zůstal,
když jste se tam po letech
opět vrátil?
Tehdy, v roce 1993, se rozpadla
federace. Já byl v Bratislavě a s
rozpadem mi začaly problémy.
Navíc jsem si nesedl s trenérem
Adamcem. Ze dne na den jsem
odešel zpět do Chebu. Ale to už byl
vlastně jiný klub, jiní hráči.
Devadesátá léta byla
začátkem konce více slavných
klubů. I vašeho Chebu?
Tehdy přišel nový majitel Ivo
Mlátilík a ten se k hráčům choval,
jak bych to řekl, jako k vlastnímu
majetku. Jako podnikatel chtěl
vydělávat peníze. Někteří hráči,
včetně mě, jsme měli pro něj moc

velké smlouvy. Tak se nás zbavil.
Šel jsem ještě na dva roky do
Neratovic, od roku 1997 jsem hrál
sedm let v Německu, do teď tam
pracuji. Do Chebu jsem se vrátil
jako kouč. Před pěti lety jsem dal
fotbalu úplně vale.
Nevěřím, že jste z fotbalu
zmizel úplně?
Ne, žádná funkce! Ani moc na
fotbaly nechodím. Věnuji se své
rodině, ženě. Vlastně těch třicet
let, co jsem neměl volný víkend,
vracím svým blízkým. Sport mě ale
pořád baví, kolo, procházky.
Na jedné z nich jste řešil před
čtyřmi lety velmi dramatickou
situaci? Zachránil jste tehdy
tonoucího hocha ze zamrzlé
Ohře.
V paměti to budu mít do konce
života. Byl krásný zimní den.
Modrá obloha, přes noc napadl
sníh, teplota kolem mínus pěti
stupňů. Chodívali jsme na
procházky k Ohři. Slyšeli jsme tam
tehdy křik, neviděli jsme úplně, co
se děje. Seběhl jsem k řece, tam
byla maminka chlapečka,
nevěděla, co má dělat. Řeka byla
zamrzlá do poloviny, pak jsem
v dálce viděl, jak z vody koukají
klukovi jen hlava a ručičky, zbytek
měl pod ledem. Rychle jsem svlékl
zimní bundu, jak jsem byl, vstoupil
jsem na led, ten se pode mnou
prolomil. Tak jsem se snažil plazit,
plavat. Dostal jsem se k němu,
rukou jsem ho chytil a nadzvedl a
zhruba dvanáct metrů s ním plaval
k břehu. Tam už nám pomáhali
známí. Myslím si, že by to udělal
každý. Dobře, jak to dopadlo. Víc
bych to asi nerozmazával.
Sledujete, jak se vede fotbalu
ve Štětí?
Podívám se po víkendu na tabulku,
na výsledky. Vždy, když jsem
dorazil do Štětí, musel jsem se
zastavit pozdravit Jirku
Trutnovského na stadionu.
Doma už máte v Chebu?
Už jsem tu 37 let. Neměl jsem
myšlenky, že bych se vrátil do
Štětí. Kořeny jsem nezpřetrhal.
Pavel Hoznédl
Milan Kolouch
Odchovanec štětského
fotbalového klubu nastoupil v
československé a české lize k 157
zápasům a vstřelil 5 branek. Hrál
za RH Cheb, DAC Dunajská Streda
a Inter Bratislava. Za národní tým
ČSSR do 21 let odehrál 2 utkání
proti Švýcarsku a NDR. V roce
2017 zachránil v Chebu tonoucího
chlapce ze zamrzlé řeky, za což
dostal řadu ocenění, například
c e n u Fa i r p l a y Č e s k é h o
olympijského výboru.
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Kopaná ve Štětí se hraje již sto let
Fotbalový klub ve Štětí
oslavil v letošním roce sto
let své existence. Kovidová
opatření nedovolila oslavu
ve velkém, klub se chystá
významné jubileum
připomenout v příštím roce.
Historie a současnost
Fotbalový klub ve Štětí byl
založen v roce 1921 jako ČSK
Štětí a po většinu své historie je
spjat s místními papírnami,
které často také tvořily názvy
klubu.
V prvních padesáti letech své
existence se klub dostal nejvýše
na úroveň krajského přeboru,
jinak účinkoval pouze v nižších,
především krajských soutěžích.
Zlom nastává v roce 1976, kdy
klub zvítětil v I.A třídě
a postoupil do krajského
přeboru, který hned jako
nováček vyhrál a postupil až do
divize. Střelecky se dařilo
především Janu Jiterskému
nebo Zbyňku Preislerovi.
Ani jako nováček divize si nevedl
špatně a skončil na krásném
třetím místě. Návštěvy se
v tomto období pohybovaly na
úrovni 2 000 diváků a fotbal byl
ve Štětí sportem číslo jedna.
Největším úspěchem v historii je
však období mezi lety 1982 až
1989 kdy klub hraje II. národní
ligu (3. nejvyšší československá
soutěž). V roce 1988 skončilo
Štětí dokonce na 2. místě, tedy
krůček od postupu do druhé
nejvyšší federální soutěže.
Mezi hvězdy tehdejšího celku

patřili bývalí ligoví hráči Oldřich
Urban nebo Jiří Kroupa. Dalšími
oporami se stali bezesporu Jiří
Trutnovský, Stanislav Kovárna,
Miroslav Kačírek, Robert
Boháček, Václav Podzimek,
Stanislav Dvořák, Jiří Toman
a další.
Z této doby se v kádru našli
i talentovaní mladíci, kteří
o několik let později nastupovali
v první a druhé československé
a později i české fotbalové lize,
například Milan Kolouch,
Jaroslav Tymich, Marián Řízek,
Jan Králík nebo Vladimír
Valenta.
Od devadesátých let měl však
klub klesající výkonnost, jež
vyvrcholila v roce 1993
sestupem do krajského přeboru.
Během devadesátých let a po
roce 2000 klub hraje střídavě
nejvyšší krajskou soutěž a divizi.
V roce 2015 a 2016 muži
vyhrávají krajskou pohárovou
soutěž O pohár hejtmana
Ústeckého kraje.
I v těchto letech se podařilo
vychovat v klubu budoucí ligové
hráče. Za druholigový Most
nastupoval Jiří Trutnovský ml.
a v dresu Slavie si zahrál
(například i slavné derby
pražských „S”) Tomáš Hašler.
Stadion
První fotbalový stadion se
nacházel v prostorách dnešního
parkoviště u společnosti Mondi
(dříve nazývaný Vlaštovky). Tam
hrál klub pod názvem Český
sportovní klub Štětí.

Foto fotbalového klubu ve Štětí z roku 1929. Foto: archiv Z. Fořt.

Následovalo stěhování do míst
dnešní ulice Radouňská
(křižovatka ulic Radouňská
a Cihelná).
Dalším fotbalovým stánkem byl
prostor za tzv. ROTO domem,
tedy v ulici Alšova. Tam se hrál
fotbal ve Štětí v šedesátých
a sedmdesátých letech.
Finálním stanovištěm pro
fotbalisty (a nejen pro ně) se
stal stávající stadion v ulici Čs.
armády na výjezdové
komunikaci směrem na Mělník.
S novým stadionem se postavila
i tribuna pro sedící diváky, kolem
travnatého hřiště byl vybudován
atletický škvárový ovál. Spodní
hřiště bylo také škvárové, k jeho
přestavbě na travnaté došlo
v polovině devadesátých let.
Pavel Hoznédl
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Historické okénko
fotbalového klubu
Nejznámější odchovanci
Jiří Kroupa (RH Cheb, Sklo
Union Teplice a Škoda Plzeň)
Milan Kolouch (RH Cheb, DAC
Dun. Streda, Inter Bratislava)
Vladimír Valenta (RH Cheb)
Marián Řízek (FK Teplice)
Tomáš Hašler (Slavia Praha)
Reprezentanti v klubu
Oldřich Urban (Sparta Praha)
Petr Slaný (Sparta Praha,
Dukla Praha, Baník Ostrava)
Názvy klubu ve Štětí
ČSK Štětí
DSO SEPAP Štětí
TJ SEPAP Štětí
TJ Tatran Štětí
TJ Sokol Papírny Štětí
SK AssiDoman Štětí
SK Frantschach Štětí
SK Mondi Packaging Štětí
SK Mondi Štětí
SK Štětí

S výsledky jsme spokojeni, říká předseda Frey
Fotbalovému klubu SK Štětí
skončila podzimní část
sezony. Oproti té loňské se
podařilo týmům odehrát
všechna rozlosovaná
mistrovská utkání.
Nejsledovanější celek
dospělých skončil po
podzimu v divizní skupině
na devátém místě ze
šestnácti. „Jsme velice
spokojeni,” říká v bilančním
rozhovoru šéf klubu
Vladimír Frey.
Jak tedy celkově hodnotíte
podzimní účinkování týmu?
V první řadě jsme rádi, že se po
kovidové pauze podařilo odehrát
všechna utkání. Chtěli jsme

posílit a být konkurenceschopní
v divizi. Což se nám, myslím,
dařilo. Po fotbalové stránce jsme
řadu protivníků převyšovali.
Myslím, že jsme mohli při troše
štěstí získat i více bodů a být
v tabulce výše. Věřím, že pozice
potvrdíme i na jaře. Pozitivně se
jeví i nové vedení Fotbalové
asociace a konec Romana
Berbra v českém fotbale. Zápasy
jsou vedené rozhodčími tak, jak
by měly být vedeny, tedy fair.
Co plánujete do zimního
období?
Tým dospělých ještě odehrál
přípravná utkání po sezoně.
V lednu začne zimní příprava,
trénovat budeme převážně na
umělé trávě v Roudnici nad

Labem. Čekají nás i zajímaví
a těžcí soupeři – třetiligové
rezervy Dukly, Teplic a další.
Bude se nějak měnit kádr?
Výrazné změny nebudou.
V současné době probíráme
doplnění kádru, odchody
nenastanou. Se stávajícím
kádrem jsme spokojeni.
Jaký je cíl A mužstva?
Ten zůstává stejný, jako na
začátku ročníku, tedy klidný
střed tabulky. Mužstvo na něj
kvalitou má. Musím ještě tímto
poděkovat i fanouškům, kteří
chodí na domácí zápasy
a podporují náš klub.
Jaké aktuality jsou
u mládeže?
Jako řada dalších klubů se

potýkáme s úzkými kádry
u mládežnických týmů.
Pochopitelně hodně situaci
ovlivnila i kovidová pandemie.
Připomenu proto rád, že v klubu
probíhá prakticky celoroční
nábor. Kdo by chtěl přivést svou
dceru nebo syna na fotbal, stačí
přijít na trénink a domluvit se
s trenéry mládeže. Časy tréninků
i jména trenérů jsou na našich
webových stránkách.
Jsou plány ohledně stadionu
ve Štětí?
Vše záleží na schváleném
rozpočtu města. Rádi bychom
pořídili nové střídačky na vrchní
hřiště. (hoz)
DALŠÍ INFO W W W
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Jachtaři slaví úspěch v Evropě i v Čechách
Dva velké úspěchy
z posledních týdnů hlásí
štětský jachtařský klub.
Tibor a Adam Nevelöšovi
vezou z ME z italské Gardy
vynikající 25. místo a Jan
Kříž byl součástí týmu,
který se stal mistrem České
republiky v team racingu!
ME a Eurocap Garda
Na konci října se na jezeře v
italské Gardě konalo Mistrovství
Evropy a poslední závod série
Eurocup lodní třídy 29er, na
kterém byly české 29ery hojně
zastoupeny 10 posádkami.
Jednou z nich byla i posádka
štětského klubu, bratrů Tibora
a Adama Nevelöšových.
Po úvodních třech kvalifikačních
dnech se pod vedením obou
trenérek podařilo třem
posádkám A týmu kvalifikovat
do zlaté skupiny. Zbytek
výpravy sbíral cenné zkušenosti
na skvěle obsazeném závodě.
Nejlépe se finále z českých
posádek podařilo zajet bratrům
Nevelöšovým, kteří dojeli na
skvělém 25. místě, za nimi

skončili Lukáš Dadák a Dan
Viščor na 37. místě a třetí
českou posádkou ve zlaté
skupině na 44. místě byli bratři
Krsičkovi.
Vítězi skvěle obsazeného ME se
stala dánská posádka Jens
Christian a Dehn Toftehoj.
Česká výprava odjela z Gardy
s doposud historicky nejlepším
výsledkem v podání štětských
jachtařů a zároveň s třemi
posádkami ve zlaté skupině.
Mistrovství ČR – Jan Kříž
Závod v italské Gardě s účastí štětské posádky. Foto: P. Pollák/ČSJ.

Od pátku 5. do neděle 7. 11.
2021 se v Praze na Vltavě jelo
mistrovství ČR v team racingu
nazvané O krále Prahy.
Závod tradičně pořádal Yacht
Club CERE. Z původně 14
přihlášených tříčlenných týmů
jich nakonec kvůli karanténě
závodilo 11 z celé republiky.
Vítězem závodu se stal tým
vedený Františkem Burdou z JK
Česká Lípa, který závodil
společně s Ondřejem Klímou

z YC Doksy a Janem Křížem z SK
Štětí, který se tak stal
republikovým šampiónem.
Tým byl po základní části na
třetím místě a o vítězství se
musel pořádně poprat.
V semifinále i ve finále se jelo
pět rozjížděk a ta pátá se
rozhodovala až na cílové čáře.
Pavel Hoznédl
DALŠÍ INFO W W W

VZPOMÍNKY
Dne 6. prosince 2021 uplyne 5 let,
kdy nás opustila naše maminka Olga
Hájková. Za tichou vzpomínku děkují
synové Milan a Martin.
Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich
srdcích je stále stejně hluboká…Dne
27.12.2021 to bude 4. smutné výročí
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka babička a teta ALICE
NOVOTNÁ. S láskou vzpomíná syn
Daniel s rodinou.
Dne 11. 12. 2021 by oslavila 80
narozeniny paní Božena Novotná
z Brocna. S láskou vzpomínají děti
s rodinami.
Dny, týdny a měsíce plynou, ale
nikdy nezacelí tu ránu bolestivou. 30.
12. to budou 2 roky, kdy nás opustil
pan Jan sedláček. Stále vzpomíná
družka s rodinou.
Kdo umřel, neodešel, navždy
zůstává stále živý ve vzpomínkách
těch, jež ho milovali. Dne 29. 12.

2021 uplyne 1 smutný rok, co nás
navždy opustil pan Jaroslav Fryč.
S nesmínou bolestí v srdci stále
vzpomíná Jindřiška s rodinou. Za
tichou vzpomínku děkuji.
Dne 18. prosince 2017 uplynulo 11
let, kdy nás bez slůvka rozloučení
navždy opustil pan Josef Vinš.
S láskou vzpomínáme.
„Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut.” Dne 5. 12. 2021 uplyne
24 let od odchodu našeho drahého
tatínka, dědečka, bratra, strýce pana
Josefa Kohouta ze Štětí. Stále
s láskou a úctou vzpomínají Josef,
Stanislav, Václav, Dana, děti
s rodinami, rodina Kohoutova
a sestra Marie Hradecká s rodinou.
Dne 23. 12. už vzpomeneme již 55
let, co navždy odešla moje drahá
babička, paní Růžena Haidová,
rozená Šrámková ze Štětí. Stále
s úctou a láskou vzpomíná Slavomil
Kohout, vnuk, rodina Kohoutova.

INZERCE

Oprava okenních žaluzií (interiérových). Tel: 704 825 809.
Nově otevřená včelařská prodejna ve Štětí. Obchodní centrum U
Tržnice 701 nabízí včelařské potřeby, druhové medy z CHKO
Kokořínsko přímo od včelaře za zaváděcí cenu 160 Kč za 1 kg, dále
různé druhy medovin, bio kosmetiku z včelích produktů s obsahem
medu, mateří kašičky, propolisu, včelího pylu. Otevírací doba
prodejny Po – Pá 9:00-12:00 13:00-17:00.
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