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Zprávy z radnice
♦ Zastupitelstvo města Štětí se
na svém mimořádném zasedání
11. 7. 2013 zabývalo pomocí
občanům postiženým povodní.
Schválilo zásady rozdělování
finanční pomoci z povodňového konta.

♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 27. 6. 2013
schválilo záměr, kterým se
město Štětí připojí k výzkumnému projektu „Zadávání územního plánu“ zpracovávaného
fakultou architektury Českého
vysokého učení technického.

svém zasedání 27. 6. 2013
schválilo III. rozpočtové opatření, zahrnující mimo jiné
zateplení mateřské školy Klubíčko.
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Zpravodaj města Štětí vychází
2. 9. 2013.
Distribuce Zpravodaje proběhne od 2. 9. do 4. 9. 2013.
Uzávěrka příštího Zpravodaje
města Štětí bude 15. 9. 2014.

Povodně 2013 – bilancování

Koupaliště ve Štětí

I Po ničivých červnových
povodních zbývá mnoho hlubokých ran v duších lidí, jejichž
domovy byly v posledních jedenácti letech opakovaně vytopeny. Na druhou stranu jsme byli
svědky neobyčejného nasazení
řady dobrovolníků a projevené
solidarity občanů či firem, místních i cizích. Nelze všechny
zmínit, přesto stojí za uvedení
několika čísel, která hovoří za
vše. Odhadované škody na
majetku dosahují cca 30 milionů korun, z toho na obytných
domech v Počeplicích téměř 12
mil., ve Štětí cca 6,5 mil. a v
Hněvicích téměř 3 mil. Škody
neziskových organizací jsou
přes 5 mil., přičemž část objektu původní loděnice veslařů
čeká demolice. Zbytek tvoří
poškození zahrádek, vozovek,
kanalizace, kostelíku v Počeplicích, městské tribuny, Otevřeného klubu pro mládež aj. Bezprostřední výdaje města související s řešením povodňové situace a odstraňováním jejich
následků se budou blížit ke 3
mil. Na povodňové konto se
podařilo zatím vysbírat téměř
milion korun, z nějž Rada rozdělila již 896 tis. mezi 65

Vedro lákalo. Městské koupaliště ve Štětí otevřelo po dvouleté rekonstrukci své brány
návštěvníkům. A na návštěvnosti to bylo i díky horkým letním dnům znát. Od června, tedy
začátku sezony, využilo osvěžení bez mála třicet tisíc hostů. Hojně tak byly využívány nové i
starší atrakce, mezi něž patří i tobogán. Foto: R. Kulhánek.

domácností. Největší příspěvek
ve výši 500 tis. věnovala společnost MONDI Štětí, a.s.
Všem dárcům patří velký dík,
přičemž možnost přispět nadále
trvá.
Miroslav Andrt, místostarosta

Povodňová pomoc. Čtyři děti ze Štětí a
Počeplic, jejichž rodiny postihla červnová
povodeň, vzala štětská organizace Junáka
na svůj tábor zdarma. Foto: Skaut – Junák
Štětí
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Pojďte s námi oslavit třicáté výročí naší školy ve Štětí!

I Jak již jsme avizovali v minulém příspěvku, Vyšší odborná
škola obalové techniky a Střed-

ní škola ve Štětí slaví letos důležité jubileum – třicáté výročí
působení v tomto městě. Nejen,
že je jedinou střední a vyšší
odbornou školou ve Štětí, ale
má též výlučné postavení v
rámci České republiky. Třicáté
výročí chceme oslavit spolu s

vámi. Pořádáme řadu zajímavých akcí, ve kterých si můžete
nejen školu prohlédnout, ale, a
to hlavně, přímo si vyzkoušet
různé nevšední činnosti.
Těšíme se na vaši účast alespoň
na některé z akcí, které se nebudou v nejbližší době znovu opa-

kovat! Zároveň máte možnost
shlédnout slavnostně vyzdobený interiér školy pracemi nejlepších žáků či zavzpomínat na
svá studentská léta. Srdečně
zve PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy

prováděl strážník Městské policie Štětí kontrolu vnějších
prostor ubytovny v ul. Palackého. Při kontrole si u křižovatky s
ul. 1. Máje všiml podnapilého
muže, který v opilecké euforii
kopl do vnějšího zpětného zrcátka zde zaparkovaného vozidla.
Muži bylo zabráněno v dalším
jednání, a protože odmítl prokázat svoji totožnost, byl předveden na Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že se jedná o státního příslušníka Polské republiky. Jednáním pachatele vznikla na vozidle škoda převyšující částku
5.000,-Kč, takže věc byla
postoupena Policii ČR pro podezření z trestného činu poškození
cizí věci.

Pod svícnem největší tma ?
Dne 03. 08. 2013 v 01:53 hod.
přímo v centru města v ul.
Obchodní, přistihli strážníci
čtyři mladíky, kteří se vloupali
do prodejny JIVEL a vynášeli z
ní větší množství zboží. Ti při
spatření hlídky nezaváhali a
ihned se rozprchli. Přesto jeden z
pronásledovaných pachatelů
hlídce neunikl a byl zadržen
nedaleko místa činu, když se snažil před strážníky ukrýt. Při zadržení kladl odpor, takže si
„vysloužil“ zákonné použití
donucovacích prostředků.
Celou věc včetně pachatele si na
místě převzala Policie ČR pro
podezření z trestného činu krádež.

Rozpis workshopů a přednášek

Z činnosti městské policie
I Rychlé vyřešení krádeže
Dne 18. 07. 2013 v 09:30 hod.
bylo na služebně městské policie
přijato oznámení o krádeži odložené tašky v prodejně JIVEL v
ul. Obchodní. Poškozená zákaznice podala strážníkům cenné
informace k totožnosti pachatelky. Na základě dobré místní a
osobní znalosti strážníků byla
pachatelka krátce na to zjištěna
ve svém bydlišti. Ta se ke krádeži tašky doznala a odcizená věc
byla poškozené vrácena. Za přestupek proti majetku byla pachatelce v blokovém řízení uložena
pokuta ve výši 1.000,-Kč.
Důvěřuj, ale prověřuj !
Dne 24. 07. 2013 v 09:50 hod.
řešili strážníci podvodné jednání
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v prodejně Motýl v ul. Obchodní. Zde prodavačka uvěřila podvodníkovi, který se odkazoval
na známost s vedoucí prodejny a
žádal o zapůjčení částky 500,Kč na opravu poškozené pneumatiky u svého vozidla. Navíc
jako zástavu nabídl dva mobilní
telefony. Svým vystupováním
prodavačku přesvědčil a ta mu
požadovanou částku předala.
Teprve po odchodu podvodníka
zjistila, že jako zástavu jí zde
nechal nefunkční prodejní atrapy mobilních telefonů. I přes učiněná opatření se však pachatele
přestupku proti majetku dosud
nepodařilo zjistit.
Opilci nemají zábrany
Dne 01. 08. 2013 v 17:30 hod.

(mp)
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Tuláci putovali s Asterixem a Obelixem
I V sobotu 20. července se
vypravil turistický oddíl Tuláci na Letní tábor Asterix a Obelix do Náchoda. V rámci celotáborové hry jsme putovali po
stopách Asterixe a Obelixe,
kteří se vypravili pro vzácnou
přísadu do kouzelného lektvaru.
Po cestě jsme se museli utkat
se zrádnými Římany v Olympijských hrách, Římany jsme
porazili a získali tak od Césara
nápovědu, kam mířili naši hrdinové. Vydali jsme se ke Keltům a hledali jejich šamana,
ten ovšem vychází pouze v
noci, a tak jsme prověřili naši
statečnost. Šaman nám prozradil, že se musíme vydat do
Egypta za Kleopatrou, aby nás
tamní lid přijal, museli jsme si
pomocí batiky ozdobit trika,
protože, jak je známo, Egypťané mají rádi barvy. Chtěli jsme
Kleopatru uctít dárkem, ale
protože je Kleopatra náročná,
museli jsme vyrobit dárek
pouze z jednoho kusu materiá-

lu. Kleopatru jsme bohužel
nezastihli a připravené dary
jsme předali poslovi, který nás
poslal dál k Vikingům, kde
jsme mezi sebou hledali šampiona strachu při noční stezce
odvahy. Poté co jsme prokázali, že se ničeho nebojíme,
vypravili jsme se k indiánům,
které jsme našli sedět u ohně a
k naší velké radosti jsme u
ohně spatřili Asterixe a Obelixe, kterým se podařilo najít
zázračnou bylinu, a tak jsme se
mohli všichni posílit, abychom naše kmeny uchránili
před útoky Římanů.
Po celou dobu tábora nás
doprovázelo sluníčko, nejteplejší dny jsme trávili v chladivé vodě místního koupaliště
nebo ve stínu stromů okolních
lesů. Vypravili jsme se do Adršpašských skal a navštívili
Výtopnu v Jaroměři, pevnost
Dobrošov, bunkr Voda a především nedaleký zámek
Náchod a jejich medvědy.
Děti spaly v dřevěných chat-

Praotec Čech, kněžna Libuše či Bivoj.
Všichni zavítali na tábor do Tomášova
I Novou lokalitu k táboření našla
štětská Pionýrská skupina v
malebném prostředí osady
Tomášov u Mikulášovic. Sedmdesát dětí ze Štětí, Hoštky, Roudnice nad Labem a dalších měst
tak trávily čtrnáct dní uprostřed
lesů šluknovského výběžku,
necelých pět kilometrů od
německých hranic. V rámci celotáborové hry si děti prošly dějinami českého národa od Praotce
Čecha až po vladaře Karla IV.
Formou veselých soutěží a scé-

kách, a ten kdo se nebál ranní
rosy, si mohl vyzkoušet spaní
pod širým nebem. Chvíle v
táboře jsme trávili vodními
bitvami, skládali jsme portréty
loupežnických band a hráli nejrůznější pohybové i stolní hry,
největší atrakcí byla pro děti

trampolína.
Chtěli bychom za podporu letního tábora poděkovat firmám: Trafika – Ilona Schönová, Pospíchal-Schön, s.r.o.,
panu Martinu Jedličkovi a
městu Štětí.
TOM 21202 TULÁCI

Za Asterixem a Obelixem. Štětská organizace Tomíků – Tuláků se letošní léto vydala na tábor
do Náchoda, kde hledala bájné pohádkové postavičky statečných Galů. Foto: Tomíci – Tuláci

Třináct a jedna noc v Buchlovicích

nek se i ti nejmenší seznámili
například s legendárním Bivojem, kněžnou Libuší a dalšími
postavami bohaté historie naší
země. Během teplých červencových dnů se děti podívaly do
německého lázeňského městečka Sebnitz, projely si vodní soutěskou v Niedere Schleuse,
navštívili město Mikulášovice
proslavené výrobou nožíků (tzv.
rybiček), užily si večerních posezení u ohně nebo roztančených
diskoték přímo v táboře.
(PS Štětí)

Orientální pohádky na Moravě. Do Buchlovic odjely děti ze Štětí za příběhy třinácti a jedné
noci. Foto: LTD Buchlovice

Do Tomášova. Pionýrská skupina ze Štětí letos se svými družinami vyrazila na tábor do
šluknovského výběžku. V rámci výletů děti navštívily i koupaliště v německém městečku
Sebnitz. Foto: PS Štětí

I Od 10. do 24. srpna proběhl v
Buchlovicích na Moravě dětský
tábor. Tematicky šlo o pohádky
Tisíce a jedné noci. Děti se
seznámily s orientálními postavami a úbory, po splnění úkolů
dostaly od sultána možnost na
jeho území sehrát divadelní představení, která si po oddílech ve
druhé části tábora podle předlohy připravovaly.Jako zpestření
byl jeden den věnován i praktickému nácviku první pomoci,

kdy odborní zdravotníci namaskovali různá zranění oddílovým
vedoucím a děti pak s dopomocí
zajišťovaly základní ošetření.
Všichni se vraceli spokojeni a
snad načerpali síly na další školní rok. Táborníci děkují sponzorům, kteří přispěli na rekreaci
dětí. Jednalo se o Město Štětí,
firmy Chvalis a MP Krásno,
pana Jana Hrovatitsche, pana
Martina Pokorného a pana Jiřího
Lavka.
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Představujeme loupežníky: Nejveselejší kopa, to je Malý Martin
I Na stránkách Zpravodaje se
každý měsíc během soutěže s
Loupežnickými pasy představuje vždy jeden loupežník z
bandy. Ani v zářijovém čísle
tomu nebude jinak. V září s
vámi bude o samolepku soutěžit Malý Martin, nejveselejší
kopa z celé loupežnické party.
Jako český emigrant poznal
Štětku a George v Dánském vojsku, kam se upsal, aby bojoval
proti císaři. Spolu prošli všechna bojiště a válečné útrapy. On,
George a Štětka tvoří nerozlučnou trojici. Když se Štětka

dostal do problémů s mrtvým
plukovníkem a musel uprchnout, Martin neváhal a odešel
spolu se svými přáteli. Martin
je z celé družiny kopa nejveselejší. Nezkazí žádný žert a dokáže všechny pobavit, když nálada upadá. Strašně rád má dámskou společnost, která mu v
lese chybí, proto nevynechá
žádnou příležitost jak se potají
vplížit do nějakého okolního
hostince a pořádně tam provětrat pár sukní. Jinak je Martin
velkým romantikem a znamenitým kuchařem.
(mk, hoz)

Tour de Texas přilákalo kolem sedmi desítek cyklonadšenců
I Pátý ročník populární cyklopoznávací akce s názvem Tour de
Texas startoval z Nového
náměstí v sobotu 27. července.
Do pedálů se v rozpálené letní
krajině Štětska opřela sedmdesátka cyklochtivých nadšenců.
„Byly připraveny již tradičně tři
tratě. Pro rodiny s dětmi nebo ty
méně zdatné patnáctikilometrová trasa, pro ty zdatnější třicetikilometrová a na ty nejodvážnější čekalo padesát kilometrů,“ sdělil jeden z hlavních organizátorů
Přemysl Janšto. Pro nejmenší
cyklisty si pořadatelé připravili
zábavné hry, které je čekaly na
trati. V plánu byl i oblíbený přejezd přes lávku na rybníku u Snědovic. Ten se však nekonal.
„Někdo musel prkna z lávky den
nebo dva před Tour odnést. Na
rybníku nebylo zkrátka co přejíždět,“ okomentoval nečekanou
událost na trati Přemysl Janšto.
Na neočekávané události byla
letošní Tour de Texas bohatá. Ta
druhá také nebyla příjemná. Po
pádu nejstaršího jezdce z peloto-

nu musela dokonce pro zraněného přiletět zdravotnická helikoptéra. „Naštěstí šlo v uvozovkách
jen o zlomenou klíční kost a poraněná žebra. „Honza Burian s
námi jezdí každý rok. Přejeme
mu, aby se brzo uzdravil,“ vzkázal na dálku do nemocnie spolupořadatel vyjížďky Ervín
Gorol. Poslední cyklisté příjížděli do cíle v pozdních odpoledních hodinách. Na všechny pak
čekalo občerstvení a živá hudba.
Ocenění se dočkali nejstarší i
nejmladší absolventi trati i ti, kterým se dařilo v dovednostních
soutěžích. „Pátý ročník ukázal,
že Tour de Labe už si našlo své
příznivce. A co nás těší, každým
rokem zde vidíme i nové tváře.
Ať už s prvotřídním cyklo vybavením, tak i ty, kteří se přijeli
jenom projet krásnou krajinou,“
uvedl Přemysl Janšto na adresu
akce, kterou pořádá město Štětí
ve spolupráci s místními podnikateli a nadšenci do cyklosportu.
Opět bylo Tour de Texas bez startovného.
(hoz)

Cyklovyjížďka regionem Štětsko. Po páté mohli nadšenci do cyklistiky vyzkoušet nástrahy i
krásy okolí města Štětí při akci s názvem Tour de Texas. Foto: R. Kulhánek.

Čadíci vybrali devět tisíc korun
I Letní posezení s českými
filmy nabídnul ve Štětí na Husově náměstí Kinematograf bratří
Čadíků, který promítal od 3.
srpna do 5. srpna. Filmy Probudím se včera, Okresní přebor –
poslední zápas Pepika Hnátka a
Perfekt days přilákaly o několik
desítek diváků více než v loňských letech, i přesto se celková částka vybraná za dobrovolné vstupné dostala k hranici
deseti tisíc korun, přesněji tedy
částky 9 158 korun, což je bez
mála o šest tisíc korun méně
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než v loňském roce. „Vstupné
na projekce Kinematografu je
dobrovolné. Díky podpoře partnerů a sponzorů je možné
pokrýt náklady spojené s provozem. Peníze, které se vyberou od diváků tak míří na dobročiné účely," vysvětlil vedoucí
KIZ města Štětí Radek Kulhánek.Kinematograf se ve Štětí
představil již počtvrté. Celý projekt promítání letních kin po
České republice přispěl na dobročinné účely částkou pět a půl
milionu korun.
(hoz)
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Kulturní středisko města Štětí
Program na září 2013

1. 9. Městské koupaliště - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
13.00 – soutěže a hry pro děti
16.00 – dětská diskotéka, vstupné
dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč
1. 9. Městské koupaliště - ŠTĚTSKÁ VÝZVA, adrenalinový běh
dvojic, start ve 14.00, startovné 50,Kč.
2. 9. Informační centrum - VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY A STŘEDNÍ
ŠKOLY ŠTĚTÍ
9. 9. sál KS - TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ,
1. lekce pod vedením tanečního mistra Tomáše Mikulského, začátek v
19.00, vstup zdarma.
11. 9. Nové náměstí - FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Začátek v 9.00, vstup zdarma.
14. 9. Husovo náměstí - 7. HISTORICKÝ DEN „ŠTĚTSKÁ OSTREV“ & TRADIČNÍ ŠTĚTSKÝ
JARMARK
10.00 – dopoledne s dudáckou kapelou, dobovými scénkami, tancem,
ukázkami řemesel, historickými hrami, pohádkami pro děti ad.
14.00 – bitva z období selských
bouří
15.00 – Marian Kořínek, N. Urbánková & Bokomara, Baťa & Kalábůf
něžný beat, Debbi, UDG. Občerstvení a prodejní stánky s jarmarečním zbožím. Vstup zdarma.
16. 9. sál KS - TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ
2. lekce pod vedením tanečního mistra Tomáše Mikulského.začátek v
19.00, Vstup zdarma.
17. 9. Nové náměstí - PROMENÁDNÍ KONCERT SEVEROČESKÉ HARMONIE ŠTĚTÍ
dirigent: MgA. Jiří Lhotský a Karel
Tesařík, začátek v 17.30, vstup zdarma.
16. - 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN
MOBILITY
bohatý program pro všechny věkové skupiny zaměřený na bezpečnost
silniční dopravy, zdravý životní
styl, veletrh volnočasových aktivit,
besedy a mnohé další.
19. 9. sál KS - ZASTUPITEL-

STVO MĚSTA ŠTĚTÍ
začátek v 17.00
23. 9. sál KS - SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE, účinkuje: J. Kačanyi, začátek
ve 14.00, vstup zdarma.
23. 9. sál KS - TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ
3. lekce pod vedením tanečního mistra Tomáše Mikulského, začátek v
19.00, vstup zdarma.
29. 9. kino Štětí - ŠTĚPÁNČINO
DIVADÉLKO, loutková pohádka
Tři zlaté vlasy děda Vševěda, začátek v 15.30, vstupné: 20,-Kč.
30. 9. Městská knihovna - VÁCLAV LEVÝ A LIBĚCHOV
vyprávění a ukázky z knih o společnosti učenců a umělců liběchovského zámku, začátek v 16.00, vstup
zdarma.
30. 9. sál KS - TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ
4. lekce pod vedením tanečního mistra Tomáše Mikulského, začátek v
19.00, vstup zdarma.
UPOZORNĚNÍ :
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ SE USKUTEČNÍ POUZE PŘI
D O S T AT E Č N É M P O Č T U
ZÁJEMCŮ!!!
Připravujeme na měsíc říjen:
7., 14., 21., 28. 10. Taneční kurz pro
mládež – sál KS
8. 10. O Sněhurce – Divadlo Kapsa pohádka pro MŠ a ZŠ – kino Štětí
10. 10. Superman přijede ve 22:37 –
komedie divadla Pik-Art – sál KS
11., 18., 25. 10. Štětský varhanní
podzim – kostel sv. Šimona a Judy
21. 10. Společenské odpoledne pro
důchodce – KS Štětí
27. 10. O Budulínkovi – Sváťovo
loutkové dividlo – kino Štětí
31. 10. Fórum Zdravého města – KS
Štětí
Divadelní představení profesionálního souboru z Prahy je v jednání
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Pochod se Skauty

Inzerce

I Skaut- Junák středisko Štětí si
Vás dovoluje pozvat na tradiční
Pochod podzimním Štětím,
který se koná dne 21. 9. 2013.
Přihlásit se ke startu můžete tradičně na hřišti ve Stračí, a to od
9 do 12 hodin. Účastníci pochodu si mohou vybrat ze 4 tras
dlouhých 5, 11, 17 a 22 Km.
Každý účastník získá diplom a
pantoflíček pochodu. Na hřišti
ve Stračí bude možnost občerstvení a opečení buřtů. Pro děti
bude připraven hrací koutek.
Startovné je dobrovolné. Více
informací o pochodu naleznete
na stránkách střediska www.skaut-steti.wbs.cz. Na všechny
se těší skauti ze Štětí.

♦ Hledám bývalé zaměstnance

Bleší trhy v DDM
I DDM Štětí pořádá ve čtvrtek
19. 9. od 15 do 18 hod. na zahradě DDM prodejní trhy. Prodej
podzimního a zimního oblečení
všech věkových kategorií, obuvi, hraček, sportovních potřeb a
potřeb pro děti - autosedaček,
kočárků ap. Poplatek 50,-Kč za
místo. Prodávající se přihlásí
nejpozději do 18. 9. na tel.čísle
734 441 766.

6

firmy Artis Štětí z důvodu zdokumentování výroby tenisových
raket. Jakékoli informace a fotografie z výrobny vítány. Ladislav Hrubý, Jiráskova 324, Bílina 41801, e-mail: puhrach@seznam.cz, mob. 776017085.
Děkuji. L. Hrubý.
♦ Pronajmu byt 2+1, zařízený,
volný od 25. 8. 2013. Tel.: 777
596 807.
♦ Prodám zahradu ve svahu na
hošteckém kopci. Zděná chata,
podsklepená, vlast. elektr. přípojka. V chatě je kuchyň a pokoj.
Tel.: 774 498 647.
♦ Prodej křepelčích vajíček.
Husovo náměstí117, Štětí, po
16. hodině. Tel.: 721 999 042.
♦ Prodám byt 3+1 v OV, ve Štětí, Stračenská, zděné jádro, plovoucí podlahy, nová plastová
okna, dům po celkové rekonstrukci. Cena dohodou. Tel.: 724
063 935.
♦ Pronajmu byt 1+1 ve Štětí.
Cena 4 500,- + 3 000,- náklady.
Tel.: 777 853 644.
♦ Kurzy němčiny. Začátečníci i
pokročilí. Tel.: 416 741 917.
♦ Prodám pánské horské kolo,
zachovalé. Cena 800,- kč.
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Soustředění v Liberci

Zájmové útvary

I O prázdninách se zavřely tělocvičny škol a děti měly prázdniny. Ne však gymnastky ze Štětí.
Druhý prázdninový týden strávily v liberecké hale. Týdenní
soustředění bylo náročné. Cvičilo se dopoledne, celé odpoledne i večer. Trénink byl zaměřený na zlepšení pohybového
rozsahu, posilování a zdokonalení gymnastických prvků. K
tomu mohla děvčata využívat
nejmodernější vybavení. Největším hitem byla jáma s molitanem a trampolíny. Dívky se
celkově zlepšily a jistě využijí
zkušeností v další sportovní
sezóně.
B. Pišvejcová, trenérka

I Dům dětí a mládeže Štětí a
Mateřské centrum Žabka
nabízí pro školní rok
2013/2014 tyto zájmové útvary
♦ Angličtina pro nejmenší a

Soustředění v Liberci. Štětské gymnastky ani o prázdniny nezahálely. Týdenní tréninkový dril
absolvovali v liberecké gymnastické hale. Foto: Oddíl gymn. Štětí

Fotbal ve Štětí slavil úspěchy. A začal novou sezonu
Novinkou nového fotbalového
roku je spojení mužstev starší přípravky SK Mondi Štětí a SK
Roudnice n. Labem a zařazení
do krajského přeboru. Trochu
revoluční krok, od kterého očekáváme atraktivní zápasy se špičkovými mužstvy , jako třeba Teplicemi a Ústím n. Labem.

I Uplynulý fotbalový ročník
2012 - 2013 se do historie štětského fotbalu zapíše jako jeden z
nejúspěšnějších. Mužstvo
dospělých zvítězilo v Ústeckém
přeboru a s velkým náskokem si
po 10 letech zajistilo návrat do
divize. Ještě suverénněji si počínala rezerva mužstva dospělých,
která kralovala ve III. Třídě a s
velkým náskokem postoupila do
okresního přeboru. Starší a mladší dorostenci hráli krajský přebor. Rok to moc úspěšný nebyl.
Starší skončili na 12.místě ze 14
účastníků a mladší ještě hůře až
na 13. Hrát krajský přebor i přes
toto postavení jsme mohli hrát i
letos, ale pro nedostatek hráčů
pro starší a mladší dorost, jsme
se museli nakonec přihlásit

pouze do I.A třídy. Starší žáci, ti
byli největším překvapením v
loňském roce. Až do úplného
závěru bojovali o 2.místo v
tabulce. Nakonec skončili třetí,
ale protože Neštěmice B do krajského přeboru postoupit nemohly a druhý Vaňov o postup zájem
neměl, tak se toho chopilo naše
mužstvo. Vzalo s sebou i mladší
žáky a příští rok nás ve Štětí čeká
krajský přebor mladších a starších žáků. Diplom za 3.místo v
okresním přeboru vybojovali
mladší žáci. Starší přípravky
jsme měli v soutěži 2 a hráli
úspěšně okresní přebor a na jaře
vyhráli jednu ze skupin.
Nejmladší kategorií našeho oddílu bylo mužstvo mladší přípravky a i to hrálo okresní soutěže.

Poděkování

První polovina roku 2013 byla
pro kanoisty úspěšná

I Srdečně děkuji MěÚ ve Štětí,
rodině, přátelům a známým za
projevené gratulace k mému
životnímu jubileu. Dana Beránková.

Vzpomínáme
♦ Kdo byl milován neumírá.
Dne 15. 8. tomu byly 2 roky, co
nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička Hedvika Šutová. Stále vzpomínají
dětí Luděk a Marie s rodinami.
♦ Jak ten čas letí, je tu opět
smutné datum 21. září, kdy nás
navždy a bez rozloučení před
13 lety opustil náš milovaný
manžel, dědeček, švagr, strýček, tchán pan Václav Uřídil ze
Štětí. Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

I I přes velkou vodu, která
postihla štětskou loděnici během
června, mladí kanoisté nezaháleli. A ze závodů přivezli i několik
medailových umístění. Letošní
závodní sezonu zahájili štětští
kanoisté účastí na Slalomech ve
Stružnici na řece Ploučnici,
následovaly Slalomy ve Vysokém Mýtě na říčce Loučné a
zatím posledními závody byly
Slalomy v Kadani na řece Ohři.
Treninkové úsilí „trochu“ zkomplikovala červnová povodeň,
přesto však si závodníci v těchto
závodech vedli velmi dobře.
Umístěními na bodovaných místech již získali tři výkonnostní
třídy a na slalomech ve Vysokém
Mýtě dvě naše děvčata dokonce

SK Mondi Štětí, zápasy září
A - mužstvo, Divize
nedělě 8. 9., 17:00
Žatec – Štětí
sobota 14. 9., 10:15
Štětí – Souš
neděle 22. 9., 16:30
Brozany – Štětí
Sobota 28. 9., 10:15
Štětí – Neratovice – Byšk.

vystoupila na stupně vítězů. V
kategorii „K1 žákyně starší“ si
štětské kanoistky připsaly velký
úspěch. V této kategorii zacinkaly dokonce dvě medaile. Zlatou placku získala za 1. místo
Kristýnka Jirásková a bronzovou medaili za 3. místo ve stejné
kategorii vybojovala Klárka
Lípová. V závodě hlídek 3 x
K1ž, hlídka ve složení Jirásková, Lípová a Veronika Pechová
obsadila výborné 2. místo. „V
této době stále ještě likvidujeme
následky povodně, ale současně
již plánujeme účast na dalších
závodech. Máte-li o náš sport
zájem, přijďte, rádi Vás mezi
sebou uvítáme,“ uvedl za oddíl
kanoistiky Jan Piskáček.

začátečníky
♦ Angličtina pro mírně pokročilé
♦ Angličtina konverzace
♦ Kreativní ateliér
♦ Žabčin malý výtvarníček
♦ Hudební chvilka pro maminky s dětmi
♦ Veselé pískání - hra na flétnu
♦ Hrátky s pohádkou
♦ Švadlenka
♦ Šperkování
♦ Disco dance pro začátečníky
♦ Disco dance pro pokročilé
♦ Latin Fitness pro začátečníky
♦ Latin Fitness pro pokročilé
♦ Macumba
♦ Taneční škola
♦ Žabčiny tanečky
♦ Tanečky
♦ Mažoretky Malenky
♦ Mažoretky Čiperky
♦ Rybáři začátečníci
♦ Rybáři pokročilí
♦ Myslivost
♦ Mňamky s Žabkou - minivařeníčko
♦ Kuchtěníčko
♦ Keramika pro nejmenší děti
♦ Keramika pro děti – začátečníci
♦ Keramika pro děti – pokročilí
♦ Keramika pro dospělé
♦ Kopaná - přípravka A (od 5
let), přípravka B
♦ Kopaná - mladší žáci A, mladší žáci B, starší žáci
♦ Kopaná – mladší dorost, starší
dorost
♦ Odbíjená – oddíl volejbalu
pro dívky (od 4.třídy) – začátečnice a pokročilé
♦ Tenis – přípravka, začátečníci
a pokročilí
♦ Taekwondo
♦ Zdravotní cvičení na míčích
pro děti, rodiče, nastávající
maminky a maminky po porodu
♦ Turistický kroužek – výlety a
vycházky po blízkém okolí
♦ Ahóój! – vodácký
♦ Deskové hry
Bližší informace a popis jednotlivých kroužků naleznete na
stránkách www.ddmsteti.cz.
Napište si o info na ddmsteti@centrum.cz nebo volejte na tel.
čísle 416 810 440 (8-15 hodin).

Oddíl kanoistiky SK Mondi Štětí
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17.30 ŠMOULOVÉ 2 3D
USA, přístupný, vstupné 155,-Kč/ do 15 let 135,-Kč, 100 min.

1. 9.
neděle

Zlý čaroděj Gargamel tentokrát unese Šmoulinku. Pokračování rodinného megahitu
v českém znění a formátu 3D.

15. 9.
neděle

20.00 DRSŇAČKY
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 100,-Kč, 117 min.
Jedna by druhou nejraději zabila, ale šéf jim to zakázal. Sandra Bullock a Melissa
McCarthy jsou v nové kriminální komedii jako utržené ze řetězu!

3. 9.
úterý
4. 9.
středa
5. 9.
čtvrtek

18.00 MACHŘI 2
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 120,-Kč, 101 min.
Adam Sandler a jeho parta snad nikdy nedospějí. Hvězdná sestava úspěšné komedie
se vrací v novém letním dobrodružství.

18.00 MACHŘI 2
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 120,-Kč, 101 min.

18. 9.
středa
19. 9.
čtvrtek

18.00 POT A KREV
USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 100,-Kč, 129 min.
Kamarádi z posilovny Mark Wahlberg, Anthony Mackie a Dwayne Johnson se rozhodli
získat velký balík peněz. Jenže s bicepsem i v hlavě se to začne pořádně komplikovat.
Skvělá černá komedie Michaela Baye podle skutečné události.

17.30 POT A KREV
6. 9.
pátek

17. 9.
úterý

20. 9.
pátek

USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 100,-Kč, 129 min.

20.00 POT A KREV
USA, do 15 let nepřístupný, vstupné 100,-Kč, 129 min.

17.30 LETADLA 3D
USA, přístupný, vstupné 155,-Kč/ do 15 let 135,-Kč, 85 min.

7. 9.
sobota

21. 9.
sobota

Ze světa animovaného hitu Auta nám tentokrát přilétají Letadla. Komediálně
dobrodružný snímek nabitý akcí v českém znění a nebeském formátu 3D.

20.00 LÍBÁNKY
ČR, přístupný, vstupné120,-Kč, 98 min.
Měl to být nejkrásnější den v jejím životě, ale na svatební hostinu dorazil nezvaný host.
Aňa Geislerová v novém filmu úspěšného dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský.

22. 9.
neděle

17.30 LETADLA 3D
8. 9.
neděle

USA, přístupný, vstupné 155,-Kč/ do 15 let 135,-Kč, 85 min.

20.00 LÍBÁNKY
ČR, přístupný, vstupné120,-Kč, 98 min.

10. 9.
úterý

18.00 PERCY JACKSON: Moře nestvůr
USA, přístupný, vstupné 100,-Kč, 110 min.

24. 9.
úterý
25. 9.
středa

Ve světě bohů musí být místo i pro nestvůry. Pokračování úspěšné dobrodružné fantasy
v českém znění.

18.00 PERCY JACKSON: Moře nestvůr

11. 9.
středa

USA, přístupný, vstupné 100,-Kč, 110 min.

12. 9.
čtvrtek

USA, do 15 let nepř., 90,-Kč, 92 min.

26. 9.
čtvrtek

18.00 LOVELACE: Pravdivá zpověď královny porna
Amanda Seyfried jako Linda Lovelace, první pornostar, jejíž kultovní film Hluboké hrdlo
zrodil pornoprůmysl.

27. 9.
pátek

17.30 jOBS
13. 9.
pátek

USA, do 12 let nevhodný, vstupné 100,-Kč, 122 min.
Životní příběh Steva Jobse – osobnosti, která jednou provždy změnila náš svět. Ashton
Kutcher v roli zakladatele společnosti Apple, jednoho z nejúspěšnějších, nejvlivnějších
a nejbohatších mužů Ameriky.

20.00 jOBS
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 100,-Kč, 122 min.

28. 9.
sobota

17.30 ŠMOULOVÉ 2
USA, přístupný, vstupné 100,-Kč, 100 min.

14. 9.
sobota

20.00 ELYSIUM
USA, do 12 let nevhodný, vstupné 120,-Kč, 109 min.
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené kosmické stanici
a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. Matt Damon a Jodie Foster ve strhující
sci-fi od režiséra Dictrict 9.

29. 9.
neděle
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