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Starostou ve Štětí bude Tomáš Ryšánek, místostarostou Miroslav Andrt
I Nově zvolené Zastupitelstvo
města Štětí na svém ustavujícím zasedání v úterý 18. listopadu volilo vedení města. Starostou ve Štětí zůstává Tomáš
Ryšánek, který byl zvolen patnácti hlasy z jednadvaceti.
Místostarostou zůstává Miroslav Andrt, pro kterého taktéž
hlasovalo patnáct zastupitelů.
Oba zvolení jsou ze strany

ČSSD. Radními pak zastupitelé zvolili ještě Alenu Kořínkovou a Václava Pištoru taktéž z ČSSD, Vladimíra Freye
a Hanu Klementovou z hnutí
Sport, zdraví a prosperita a
posledním sedmým radním se
stal Vladimír Nolč z KSČM.
Předsedou Finančního výboru byl zvolen Jiří Dostálek z
hnutí Sport, zdraví a prosperi-

ta, předsedou Kontrolního
výboru pak zastupitelé zvolili
Romana Smoleňáka z ODS.
Letošní komunální volby ve
Štětí vyhrála ČSSD, získala
necelých 33%, druhé hnutí
Sport, zdraví a prosperita
19,32%, KSČM 15,72%,
ODS necelých 15%, TOP 09 a
nezávislí 10,35% a Strana
zelených 7%.

Krajský soud v Ústí nad Labem
zamítl stížnost na komunální
volby ve Štětí. Podle žalujících
měla být ve městě vedena
nečestně předvolební kampaň.
Soud vyslechl argumenty
žalobce i zástupců žalované strany a žalobu z důvodů irelevantnosti důkazů zamítl. Výsledek
voleb je tak platný a volby ve
Štětí se opakovat nebudou.

Slib. Noví zastupitelé složili na ustavujícím zasedání slib. Poté volili vedení města. Foto: P. Janšto.
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Zastupitelstvo města Štětí zve na své
zasedání ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 17.
hodin. Hlavním bodem programu bude
projednávání rozpočtu na rok 2015.
Všichni občané města Štětí
jsou srdečně zváni.
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Den otevřených dveří na VOŠ
I Ve středu 5. 11. 2014 proběhl
na VOŠ a SŠ ve Štětí den otevřených dveří. Nejednalo se
však pouze o sdělení informací
o oborech, nýbrž o zábavná
představení a pracovní dílny, ve
kterých se jednotliví vyučující
snažili návštěvníkům přiblížit
populární formou to, čemu by
se posléze mohli věnovat při studiu na naší škole. V ateliéru
školy od rána vznikala stavba z
kartonových kostek, jejíž vývoj
byl zcela v rukou dětí. V odpoledních hodinách se tak jednalo
již o docela slušný papírový
hrad, který některým připomínal tak populární hru
Minecraft. Každý z příchozích
si mohl vlastnoručně vytvořit i
odznak, který si pak odnesl
domů. Přízemí školy bylo teritoriem robota Artíka, který je
známým „tahákem“ každé školní akce. Artík však letos prošel
technologickým vývojem,
během kterého obdržel nový
pojezd, umožňující citlivější
pohyb po místnosti, stejně tak
jako nové „srdce“, založené na
platformě Arduino. To by neby-

lo možné bez přispění našich
žáků oborů Mechanik – elektrotechnik pod vedením otců
Artíka, pedagogů Ing. Čermáka a Ing. Fedurci. Škole by se
nepodařilo vše zdárně realizovat, nebýt významného sociálního partnera, kterým je firma
CFIT.CZ, věnující se vývoji
aplikací a hardware. Zakladateli firmy jsou zmínění pedagogové, takže žáci mají jistotu, že
se v hodinách dozvídají vždy ty
nejčerstvější informace z oblasti elektrotechniky, robotiky či
programování. Následující školní rok je prvním v historii školy,
kdy můžeme hovořit o tzv. duálním systému vzdělávání, známého např. ze sousední SRN.
Škola zakládá zcela nový učební obor Strojní mechanik –
zámečník, který bude realizován na základě partnerství mezi
školou a firmou 2JCP. Díky této
koncepci bude škola teoretickou základnou pro výuku
odborných předmětů, přičemž
praxe se uskuteční na nejmodernějším vybavení přímo ve
firmě. Rodiče žáků sepíší

smlouvu s firmou, na jejímž
základě budou po zdárném
absolvování školy tito žáci
zaměstnáni na odpovídajících
pozicích, na které se dle požadavků firmy během studia připravují. Kromě výše zmíněných novinek nabízí škola i v
letošním roce kroužky elektrotechniky a robotiky ve spolupráci s městem Štětí. Kroužky
jsou bezplatné, požadujeme
pouze finanční příspěvky na
materiál a energie. Škola nasadila relativně vysokou laťku ve

vzdělávání. Za poslední dva
roky byla nabídka rozšířena o
dva učební a jeden umělecký
studijní obor. Aby nezůstalo
pouze u slov, došlo též k rozšíření pedagogického sboru o
několik velmi schopných
odborníků. Nechceme být
škola lehká, ale škola kvalitní.
Škola, na kterou se můžete spolehnout.

Občanské sdružení Brocno děkuje

Radek Banga alias Gipsy.cz vystoupil v OKM

I Jako v minulých letech i letos
pořádalo OS Brocno akce věnované zejména dětem. Sezóna
byla zahájena Pálením čarodějnic, následoval Dětský den, kde
byly na fotbalovém hřišti pro
děti připraveny pouťové atrakce i zábavné soutěže. Jedna z
podzimních sobot tradičně patřila Drakiádě. Kromě pouštění
draků děti předvedly i kreativního ducha při malování na trička. V posledním měsíci roku
děti potěší Mikuláš se svým
doprovodem a celý rok 2014

I Začátkem měsíce října v
rámci realizace projektu „S
chutí k toleranci, proti rasismu“, podporovaného Ústeckým krajem, proběhl v Otevřeném klubu mládeže hudebně- motivační program zpěváka známé skupiny Gipsy.cz.
Radoslav Banga se s naší mládeží podělil o své zkušenosti a
motivoval je k aktivnímu a
smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, rasismu,
intolerance a dalších variant
rizikového chování.

bude zakončen Setkáním u
vánočního stromečku, kde
budou děti dle tradice věšet svá
vánoční přání na stromek a
ochutnávat cukroví místních
hospodyněk. Za podporu a
pomoc při realizaci výše uvedených akcí tímto děkujeme
Městu Štětí, dobrovolným hasičům, panu Kapicovi, panu
Véghovi, paní Mašínové a manželům Brkalovým. Velké díky
patří také členům sdružení a
všem občanům, kteří se na přípravě akcí podíleli. (OS Brocno)

V rámci svého programu
„Když chceš, tak to dokážeš“
zazpíval a slovem sdílel skutečné příběhy a životní zkušenosti. Svým vystoupením
dokázal, že je nejenom vynikajícím muzikantem, ale také
člověkem, který se dokázal
poprat s nelehkým životním
osudem. Motto jeho programu
„ Když chceš, tak to dokážeš“
zanechalo ve všech silný zážitek a v některých možná i téma
k zamyšlení.

Horovu stezku okrášlí nové stromy
I V úterý 18. 11. 2014 byla zahájena výsadba stromů a keřů na
přilehlém remízu Horovy
stezky. Na tuto výsadbu byl získán nadační příspěvek od Nadace ČEZ v celkové výši 110 000
Kč. Výsadba začala v 9 hodin
za účasti zástupců společnosti
ČEZ, a.s. Jana Kapičky, manažera pro centrální sponzoring a
Ondřeje Šucha, manažera Nadace ČEZ.
Díky grantu bylo na remíz ke
stávajícím dřevinám dosázeno
10 okrasných jabloní, 5 jeřábů
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obecných, 3 hlohy jednosemenné, 10 dřínů obecných, do podrostu 100 ptačích zobů obecných a na remíz podél ulice
Zahradní 5 javorů mléč, které
zde budou sloužit jako přírodní
větrolamy.
K zahájení výsadby byli přizváni také žáci 2. základní školy ve
Školní ulici, kteří pod vedením
paní učitelky Mgr. Evy Hrstkové pomohli pracovníkům Štětských komunálních služeb s
výkopovými pracemi i samotnou výsadbou stromů.
(pp)

Nové dřeviny. Cesta k vlak. nádraží ve Štětí bude lemována novými stromy a keři. Foto: ČEZ
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Na ZŠ Ostrovní měly děti Halloween
I V rámci projektu Sportovních
družin jsme se rozhodli dětem
přiblížit svátek Halloween,
jehož popularita se z anglosaských zemí postupně rozšiřuje
i k nám. Tradiční znaky Halloweenu, jako jsou vyřezané
dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, příšerky, kostlivci aj. u nás samozřejmě nechyběly. Jelikož jsme
sportovní družina, i program byl
tvořen zejména pohybovými
aktivitami. V obou tělocvičnách
jsme připravili soutěžní úkoly.
Soutěžilo se v hodu pavoukem
do pavučiny, zafačování mumie,
lovení jablíček, hledání halloweenských motivů na čas, trefování se do strašidelných postaviček. Po sportování děti čekalo

občerstvení - pizza, šnečci z listového těsta a různé sladkosti. V
rámci občerstvení jsme si zároveň povídali o tradici Halloween, odkud pochází, jak dlouho se
slaví a jaké se k němu váží příběhy.
Nejočekávanější program, takzvanou třešničku na dortu, měly
však děti ještě před sebou. Byla
jím stezka odvahy, která se klikatila chodbami školy. Setmělo
se a první odvážlivci se vydali na
cestu, která byla celá ozdobená
svíčkami, svítícími dýněmi, svítícími řetězy duchů a pavouků.
Děti překonávaly různé překážky, strašila je mumie, čarodějnice, kostlivec, svítící pes Baskerwillský (Lilinka - yorkshire)
a v cestě jim stály atrapy straši-

del. Děti dokázaly sáhnout pod
rakev nebo do pavučinové láhve
pro bonbony. Na konci stezky se
děti upsaly na Halloweenskou
listinu. Podpisů bylo přes 70.
Sportovní družiny jsou společ-

ným projektem Labe arény
Ústeckého kraje a Sportovních
center Nadace Agrofert. Ve Štětí
byly otevřeny v září letošního
roku.
(ak)

Strašidla v tělocvičně. Děti ze sportovních družin si užily Hallowen v prostorách ZŠ v Ostrovní
ulici. Foto: A. Francová.

Technické hry 2014

Žáci ZŠ T.G.M. v knihovně. Žáci 7. ročníku dne 4.11. využili nabídku k návštěvě a spolu s
učitelkou Mgr. Zdenou Horákovou se dostavili na besedu s rodinou Márových. Beseda
probíhala formou prezentace, v níž byli seznámeni o soukromé cestě po Austrálii a Tasmánii.
Zajímavostí bylo, že rodina cestu podnikla hlavně pro svého syna na invalidním vozíku. Celá
akce se žákům velice líbila, zajímavou formou získali poznatky do celé řady předmětůzeměpisu, přírodopisu atd. Foto: ZŠ TGM.

I 20. 10. se v Litoměřicích konaly první Technické hry pro žáky
2. stupně ZŠ. Žáci svým výstupem ukazovali nejen technické
znalosti, ale i tvořivost a kreativitu. Cílem soutěže byla popularizace vědy a techniky, zábava
pro přírodovědné a technické
předměty ZŠ a také nabídka činností Technického klubu pro mládež v Litoměřicích. Soutěžilo
osm škol, sedm z litoměřického
okresu a jedna z německého
města Chemnitz. Z každé školy
bylo jedno šestičlenné smíšené
soutěžní družstvo. Základním
úkolem bylo vytvoření a prezentace vlastního projektu z oblasti

Každý cíl je dosažitelný
I Někomu by se mohl zdát
název příspěvku jen pouhou
neuskutečnitelnou frází. Na
besedě s rodinou Márových v
místní štětské knihovně se žáci
sedmého ročníku Základní
školy v Ostrovní ulici mohli přesvědčit, že i zdánlivě nadsazený
obsah této věty se může stát neuvěřitelnou
životní realitou.
Rodina Márových z Přerova už
několik let pořádá výpravy po
celém světě.
Na tom není nic zvláštního.
Jejich cestování je ale vskutku
neobvyklé – syn Márových
Jirka je upoután na invalidní
vozík, přesto právě on připravuje a organizuje všechny
jejich cesty, kterých se samo-

zřejmě i účastní. Beseda, která
proběhla 4. listopadu 2014,
byla na téma Austrálie a Tasmánie (cestování s hendikepem).
Pan Jiří Mára zaujal děti od prvního okamžiku prezentací, jež
dokumentovala fotografiemi i
videoukázkami jedinečné
zážitky Márových po pro většinu z nás vzdáleném kontinentu.
Vše bylo doprovázeno jeho poutavým vypravování, které doplňovala jeho manželka a rádi
jsme samozřejmě mezi námi přivítali mladého Jirku. Na závěr
proběhla krátká beseda; děti prokázaly, že pana Máru pozorně
poslouchaly a díky tomu poznaly mnoho nového, což určitě
mnozí z nich využijí při výuce

přírodních věd, techniky a technických disciplín. Projekt si tým
připravil dopředu a úkolem bylo
projekt představit a obhájit před
odbornou porotou. Dalším připraveným úkolem byla stavebnice solárního vozítka – využití
obnovitelných zdrojů energie.
Ostatní úkoly byly zadány na
místě, zde žáci prokazovali
svoje znalosti, pohotovost, zručnost, tvořivost a nápaditost. Za
naše město soutěžili žáci ze ZŠ
Štětí, Ostrovní 300, z 9. A, Jiří
Fleischmann, Dominik Horáček, Anna Nevelöšová, Pavel
Štorek a Lucie Valešová, obsadili 5. místo.
I.S. ZŠ Ostrovní

Akce DDM
zeměpisu v sedmém ročníku.
Děkujeme pracovnicím Městské knihovny Štětí - vedoucí
knihovny paní Ivaně Roubíčkové a jejím kolegyním za to, že
tuto besedu v rámci grantu
Knihovna 21. století (za finanční podpory MK ČR) pro nás připravily. Akcí, které jsou štětskou knihovnou pořádány, je
však daleko více, ať pro děti,
tak i pro dospělé. Naše knihovna se tak už dávno stala jedním
z důležitých kulturních center
města. V dnešní době je velmi
důležité, aby i v malých městech měli lidé možnost najít příležitost ke kulturnímu vyžití a
vzdělávání.
Za ZŠ Štětí, Ostrovní ulice

♦ Dům dětí a mládeže ve Štětí
pořádá ve čtvrtek 4. 12. 2014
od 15:00 hodin v Kulturním
středisku MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU. Odpoledne bude
plné zábavy, hudby, tance, soutěží s pohádkovými postavičkami a nadílkou pro všechny
hodné děti. Vstupné: 40,-Kč.

♦ Stále přibíráme nové kuchtíky na kroužek vaření, který se
koná každou středu od 15:00 a
zároveň zveme malé hudebníky na hru na kytaru, která se
koná každé úterý od 15:30.
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Lidé si mohli otestovat své zdraví
I Ve čtvrtek 23. října se ve velkém sále Kulturního střediska v
rámci celostátní kampaně Dny
zdraví uskutečnil 3. ročník Dne
zdraví, který pro návštěvníky
připravilo Město Štětí ve spolupráci s Poradnou pro zdravou
výživu. Návštěvníci akce měli
možnost nechat si změřit hladinu cukru v krvi, krevní tlak,
množství svalové hmoty v těle,
stav kostí a mnoho dalšího. O
naměřených hodnotách se
mohli poradit s výživovou terapeutkou. Ke zdravému životnímu stylu kromě pohybu a
správné životosprávy patří i
zdravá výživa. Nejrůznější
potraviny ze zdravé výživy si
mohli účastnici přímo na místě
zakoupit. Po celý den měli
zájemci možnost vyzkoušet si

Kontrola zdraví. Již tradičně si v sále Kulturního střediska mohou občané Štětí nechat
zkontrolovat svůj zdravotní stav v rámci akce Den zdraví. Foto: M. Macková.

Hrál se turnaj v Člověče, nezlob se

Turnaj ve vybíjené

I Dne 18. 10. se na malém sále
Kulturního střediska Štětí
uskutečnil 5. Ročník turnaje „
v Člověče, nezlob se“. Že tato
tradiční desková hra má
úspěch u dětí, ale i dospělých
svědčí každoročně zvyšujícíse
počet hráčů v kategorii III.
Boje byly napínavé a
nemilosrdné až do posledních
chvil. Všem vítězům
gratulujeme. Závěrem se sluší
poděkovat sponzorům, kteří
turnaj podpořili. Proto
děkujeme Městu Štětí,
Kulturnímu středisku Štětí,

Ve středu 5. 11. 2014 se uskutečnil turnaj ve vybíjené pro
Základní školy praktické a
Základní školy speciální. Tradičního turnaje se zúčastnila
družstva: Štětí A, Štětí B, Roudnice nad Labem a celek z Dlažkovic. A dětským celkům se
nakonec i dařilo nejvíce, když
obsadily první dvě místa. Průběh turnaje byl bezproblémový, všechny zúčastněné týmy
předvedly pěkné herní dovednosti a soutěžili v duchu FAIR
PLAY. Za svá umístění byla
družstva samozřejmě i odmě-

Cukrárně Monika a Kavárně
Cukrárně Říp.
Pořadí
Kategorie I. (3 – 6 let)
1.
Petr Cihlář
2.
Anežka Haasová
3.
Patrik Magdolen
Kategorie II – (7 – 12 let)
1.
Tomáš Dvorný
2.
Jiří Fojtík
3.
Kateřina Černá
Kategorie III – 13 let a více
1.
Jan Frýba
2.
Petr Novák
3.
Petra Macková

Veslaři z celé republiky závodili ve Štětí
I V sobotu 15. listopadu se do
Štětí sjelo na 150 veslařů z celé
České republiky, aby se zde utkali v 1. kole POHÁRU ČR 2014 2015 v jízdě na trenažéru. Závodilo se tradičně ve sportovní hale
Základní školy v Ostrovní ulici.
Sportovci zápolili v jedenácti
kategoriích od dorostenců až po
veterány. Novinkou sportovního
klání byl nový vložený závod.
„Do tohoto závodu, který organizuje Český veslařský svaz,
jsme vložili závod žáků ze
základních škol ze Štětí, které se
s námi podílejí na vzniku Sportcentra Labe. Byli tady dnes žáci
6. a 7. tříd a odjeli tři krásné závody,“ vysvětluje člen vedení
Klubu vodních sportů Michal
Kurfirst. S výsledkem svých svěřenců v závodě žáků byla spoko-
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jená i Alena Francová, učitelka
ze Základní školy Ostrovní:
„Naše svěřenkyně byly úžasné,
Monika Mertlová vyhrála v kategorii šestých tříd a Terezka Srbová byla třetí v kategorii sedmých
tříd. A první místo máme i mezi
chlapci šestých tříd - Michala
Zahrádku,“ a dodává: „My jsme
právě teď od září začali se Spor-

tovními družinami, máme možnost chodit do Klubu vodních
sportů tady ve Štětí a je vidět, že
to děti nadchlo.“ „Závody na veslařských trenažérech jsou letos
ve Štětí již podruhé, což je
výsledkem spolupráce s veslařským svazem na projektu Labe
aréna Ústeckého kraje” dodává
Michal Kurfirst.

některé kompenzační pomůcky
pro hendikepované a seznámit
se s činností zdejšího Svazu
tělesně postižených. Své aktivity představil rovněž denní stacionář při Roudnické poliklinice, který nabídl i některé výrobky ze své dílny.
Nechyběli ani informace o prevenci onkologického onemocnění.
Český červený kříž
zájemce seznámil s tím, co
nesmí scházet v domácí lékárně
a autolékárničce. Pro děti byl
připraven dětský koutek pod
vedením Skautského střediska
Štětí. Cílem akce bylo informovat občany o tom, jak správně
pečovat o své zdraví a motivovat je k dlouhodobému zájmu o
zdravý životní styl.
(mm)

něna. Všechny čtyři zúčastněné
celky dostaly diplomy, sladkosti a vítězné družstvo si dokonce
odvezlo pohár. Z herního systému „každý s každým“ vzešly
nakonec tyto výsledky:
1. místo - Štětí A, 2. místo - Štětí
B, 3. místo Roudnice nad
Labem a 4. místo Dlažkovice.
Akce opět potvrdila, že žáci
mají sportovní akce rádi, a to
nejen kvůli možnosti soupeření, ale i pro opětovné setkání se
žáky z jiných škol.
Mgr. Simona Schmidtová

Skauti zvou na
výstup na Špičák
I Skautské středisko Štětí si Vás
dovoluje pozvat na tradiční
Novoroční výstup na Špičák.
Akce se uskuteční dne 1. 1.
2015. Sraz účastníků je v 10:00
u restaurace Gerla (u věžáků),
odkud společně vyrazíme na
Špičák. Každý účastník obdrží
pamětní list a malý dáreček.
Nezapomeňte si vzít něco na
zahřátí s sebou. Na všechny
účastníky se velice těšíme.

Poděkování

Klání na trenažérech. Závodníci z celé České republiky se sjeli k závodům na veslařských
trenažérech, které se konaly v tělocvičně ZŠ v Ostrovní ulici. Foto: KVS Štětí.

I Děkujeme partě, která hlídá
přechod u Městské knihovny a
pomáhá dětem a občanům Štětí. Za pomoc při obchůzkách a
udržování pořádku ve Štětí,
děkujeme, E. Drahošová.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na prosinec 2014

1. 12. Nové náměstí - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoční koledy, výstava dětských prací na téma Zimní
pohádka, punč, stánky s dobrotami, soutěže pro děti apod., účinkují: Pozdní sběr, Karmína, Podřipský žesťový kvintet a Kouzelná flinta. Začátek v 15.00, vstup
zdarma.
1. 12. Nové náměstí - FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI
začátek v 9.00
1. 12. Informační centrum VÝSTAVA PLÁTEN – MALÁ
GALERIE MARIE KUBÁNKOVÉ
výstava obrazů, vstup zdarma.
3. 12. kino Štětí - LUBOMÍR
BRABEC
Vánoční koncert vynikajícího
kytaristy s Jitkou Hosprovou (viola), začátek v 19.00, vstupné:
120,- Kč.
4. 12. sál KS - MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
Diskotéka pro děti a mládež ve
spolupráci s DDM Štětí, začátek
v 15.00, vstupné: 40,- Kč.
6. 12. sál KS - 50 LET BIGBÍTU – ZIMNÍ KONCERT
účinkují: Zappas & Pappaz,
Mother´s Milk, Ďolíček, Wrong
Face, Angora Rabbit
začátek ve 20.00, vstupné: 100,Kč.
10. 12. kino Štětí - VÁNOČNÍ
BETLÉM
Pohádka pro nejmenší, účinkuje
Liduščino divadlo, začátek v
9.00 a 10.30, vstupné: 20,- Kč.
10. 12. malý sál KS - VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ ŠTĚTÍ
začátek v 17.00, vstup dobrovolný.
11. 12. sál KS - ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠTĚTÍ
začátek v 17.00
14. 12. Nové náměstí VÁNOČNÍ MELODIE U
KAŠNY
účinkují: Podřipský žesťový
kvintet, začátek v 10.00, vstup
zdarma.
14. 12. kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
Loutková pohádka Jak pejsek a
kočička slavili Vánoce, začátek
v 15.30, vstupné: 20,- Kč.
15. 12. sál KS - SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO
DŮCHODCE
účinkuje: Vivasong, začátek ve
14.00, vstup zdarma.
16. 12. sál KS - VÁNOČNÍ

KONCERT SEVEROČESKÉ HARMONIE ŠTĚTÍ A
MAŽORETEK DDM ŠTĚTÍ
Dirigent: Karel Tesařík, vedoucí
mažoretek: L. Svobodová a E.
Holešínská, začátek v 18.00,
vstupné: 40,-Kč.
18. 12. malý sál KS - VÁCLAV
POSTRÁNECKÝ
posezení s populárním hercem
uvádí M. Čmejla, začátek v
18.00, vstupné: 80,- Kč.
21. 12. Nové náměstí VÁNOČNÍ MELODIE U
VÁNOČNÍHO STROMU
účinkují: Podřipský žesťový
kvintet, začátek v 10.00, vstup
zdarma.
25. 12. sál KS- ŠTĚPÁNSKÁ
ZÁBAVA
účinkují:
Baťa & Kalábůf
něžný beat, začátek ve 20.00,
vstupné: 70,- Kč.
27. 12. Zimní stadion v Roudnici
n/L - HOKEJOVÝ TURNAJ
O POHÁR MĚSTA ŠTĚTÍ
Turnaj čtyř štětských hokejových klubů, začátek v 9.00,
vstup zdarma.
31. 12. Nové náměstí - SILV E S T R O V S K Ý
OHŇOSTROJ
začátek v 18.00
31. 12. sál KS - SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
účinkují: Rhodesia, začátek ve
20.00, vstupné: 150,- Kč, (v
ceně vstupného je lahvička šampaňského se skleničkou).
Připravujeme na měsíc leden
2015 :
4. 1. Sváťovo loutkové dividlo
– Madlenka a skřítkové
17. 1. Společenský ples města
Štětí
19. 1. Společenské odpoledne
pro důchodce
1. 2. Sváťova diskotéka v pohádkových maskách

Městská knihovna děkuje za podporu
I Děkujeme sponzorům a našim
stálým příznivcům, kteří v loňském roce podpořili nejen materiálně, ale i finančně aktivity
knihovny a pomohli zrealizovat řadu projektů zaměřených
na podporu a rozvoj četby.
Vážíme si každého, i malého
daru, ale hlavně samotného dárce, který nám pomohl v naší
smysluplné práci. Touto cestou
děkujeme Mírovi Plačkovi a firmám LP SUPPORT F.R.E.,
s.r.o. Štětí, Průmstav a.s. Štětí,
Valmet, s.r.o.,Štětí, Papírnictví
Linhart Štětí, LUNA Čermák
Štětí, Pekařství M. Marešová,
Řeznictví Novák Štětí, Cukrárna Monika Štětí, Bytový textil
E. Vinklerová Štětí, lékárny U

Slunce a Pod Lipami, nakladatelství Fragment a Euromedia
Praha, Knihkupectví Pařízek,
Česká spořitelna a.s. Štětí, pracovníkům CŠJ Štětí a nejmenované dopravní firmě z nedaleké
obce. Věříme, že sponzoři
budou dětským čtenářům
nakloněni i v příštím roce, protože v pořádání akcí a soutěží
budeme i nadále pokračovat.
Ještě jednou děkujeme a přejeme nejen sponzorům, čtenářům, ale i všem občanům
radostné vánoční svátky, dny
naplněné láskou, štěstím a spokojenosti. Nezapomeňte však,
že pod krásně ozdobeným stromečkem by neměla chybět knížka.
Ivana Roubíčková

Přichází finále Hobita
I V posledním měsíci letošního roku přichází do světových
kin impozantní finále hobití trilogie od režiséra Petera
Jacksona. Městské kino ve
Štětí vás na tuto největší filmovou událost roku, s názvem
HOBIT: Bitva pěti armád, zve
ve více obrazových i zvukových formátech. Ve čtvrtek a
pátek 11. – 12. 12. je pro vás
připravena úžasná 3D verze s

českým dabingem. V sobotu
13. 12. můžete navštívit klasickou 2D verzi s českým
dabingem a nakonec ve čtvrtek 18. 12. uvedeme verzi v klasickém 2D, ale v původním
znění s českými titulky. Začátky všech představení jsou díky
délce filmu od 18.00.
Nenechte si ujít tento jedinečný výlet do světa fantazie, těšíme se na vaší návštěvu.

Výherkyně fotografické soutěže "Voda - nezkrotný živel" vyhlášené MěK Štětí. Zleva p. Eva
Soudská, Eva Reifová a Libuše Bravencová.

Upozornění pro čtenáře
a návštěvníky knihovny
Městská knihovna ve Štětí
bude v době od 24. 12. 2014 do
1. 1. 2015 ZAVŘENA! Otevřeno bude opět od 2. 1. 2015.
Děkujeme za pochopení.

Výherkyně vědomostní soutěže Dvojice, vyhlášené Městskou knihovnou Štětí. Zleva p.
Vlaďka Beránková, Jaroslava Jančová a Miluše Kučerová.
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Měsíc listopad byl ve znamení florbalu
I I letos probíhalo ve Štětí Okrskové kolo ve florbalu v kategoriích mladších a starších žáků a
žákyň. Motivací pro nejlepší
mužstvo byl postup do Okresního kola v Lovosicích, které se
koná na začátku prosince. Jako
první se utkali ve středu 5. 11.
starší žáci ze všech tří základních
škol. Zápasy probíhaly v hale na
SOŠ a bylo se na co dívat. Šťastní nakonec byli žáci z
„Masaryčky“, kteří si vybojovali
postup do Lovosic. Nejlepší
hráči turnaje: Franta (TGM),
Pešek (Školní), Fleischmann

(Ostrovní). Pořadí: 1. ZŠ TGM,
2. ZŠ Školní, 3. ZŠ Ostrovní
O týden později se na stejném
místě utkaly o postup žákyně stejných škol. V jejich kategorii si
okresní finále zahrají děvčata ze
ZŠ Ostrovní. Nejlepší hráčky:
Doskočilová, Kabelková (Ostrovní), Krolopová, Kolariková
(TGM). Pořadí: 1. ZŠ Ostrovní,
3. ZŠ TGM, 3. ZŠ Školní. V
pátek 14. listopadu probíhaly
poslední dva turnaje v tělocvičně
ZŠ Ostrovní. Od dvanácti hodin
byla plná tělocvična mladších
žáků a žákyň. I tady se hrálo o

postup do okresního finále. To si
v žácích vybojovali chlapci ze
ZŠ TGM a děvčata ze ZŠ Ostrovní. Nejlepší hráčky: Jantulová, Hacklová (TGM), Sárová,
Sládková (Ostrovní), Nosková
(Školní). Nejlepší hráči:
Čichovský, Šrotýř (Školní),
Netolický, Fleischmann (Ostrovní), Špaček, Luňák, Landa
(TGM). Pořadí (ml. žákyně): 1.
ZŠ Ostrovní, 2. ZŠ TGM, 3. ZŠ
Školní. Pořadí (ml. žáci.): 1. ZŠ
TGM, 2. ZŠ Školní, 3. ZŠ Ostrovní. O mužstva se starali tělocvikáři ze všech zúčastněných

škol. Poděkování patří SOŠ a ZŠ
Ostrovní za přípravu zázemí pro
turnaje. Rovněž florbalistům ve
Štětí, kteří odpískali starší žáky a
žákyně a poskytli mantinely. Turnaje se zúčastnilo přes stovku
hráčů a hráček. Hrálo se v duchu
Fair play. Na všech turnajích
povzbuzovali svá mužstva spolužáci, kterých bylo také kolem
stopadesáti. Pochvalu zaslouží
všechny celky. Atmosféra byla
velmi příjemná. Popřejme našim
zástupcům v okrese co nejlepší
úspěchy.
(ln)

Sběr starých autolékárníček

Zápal. Aktérům turnaje nechyběla během zápasů bojovnost a chuť po vítězství. Z každé
kategorie, tedy starších a mladších žáků a žákyň, postupoval vždy jeden tým do okresního
finále. Foto: ZŠ TGM.

Místní skupina Českého červeného
kříže ve Štětí prosí řidiče, kteří si
budou k novému roku pořizovat
novou autolékárničku, aby tu
starou nevyhazovali a poskytli ji
ČČK k dalšímu využití. Odevzdat ji
mohou v Infocentru na pěší zóně, nebo poslat
po dětech do některé ze štětských základních škol.

Loupežník hodnotil soutěž. Od dubna do října trvala naučná hra s názvem Zlatý kompas
loupežníka Štětky. Děti na ní mohly společně s rodiči pomocí kompasů putovat od nápovědy k
nápovědě, až došly do samotného cíle hry, kde je čekal nejdříve malý dárek v podobě
památečního loupežnického kompasu a poté losování o další zajímavé ceny. Vylosovaní si
nakonec odnesli tablet, mobilní telefon nebo foťák. I na příští rok chystá loupežnická banda
soutěž, o které se víc dozvíte v následující turistické sezoně. Foto: R. Kulhánek.

6

ZPRAVODAJ města Štětí 12/14

Inzerce
železniční stanice Štětí o rozloze
200 m². Objekt je vhodný pro
skladování zboží. Přípojka elektrické energie a vody v budově.
Cena dohodou.
♦Pronajmu byt v Obchodní ulici
ve Štětí za účelem podnikání –
manikúra, pedikúra, modeláž
nehtů, kosmetika. Kontakt: 604
472 097.
♦Přijmu několik spolupracovníků pro zahraniční firmu. Vzdělání výhodou. Pro cílevědomé
zájemce. Přijmu asistentku ředitele výběrovým řízením. Kontak-

t: zdenek.hradecky@ext-es.com,
tel.: 777 847 230.
♦Prodám ornou půdu v katastru
obce Ješovice o celkové výměře
12 450m². Cena dohodou. Info na
tel.: 721 456 715.
♦Pronajmu garáž u „Svazarmu“.
Zn. Dohoda. Tel.: 728 652 324.
♦Ekologická likvidace vozidel
ve Štětí. Kde: sběrna Hakl, Papírenská ul., info na tel.: 723 198
872, kdy: po – pá 8.00 – 16.00, so
9.00 – 12.00. Vykoupíme, přivezeme a vystavíme doklad pro
odhlášení na odboru dopravy bez
poplatku.
♦Prodám nový dům v Hoštce.
Tel.: 724 155 361.

nikdy zapomenut. Dne 20. 12.
2014 by se dožil náš milovaný
syn Honzík Kratochvíl 24 let,
ale před sedmi lety svůj život
tragicky ukončil. Nikdy na
něj nezapomeneme. Rodina
Kohoutova a Kratochvílova.
♦ Dne 18. 12. 2014 uplynou 4
roky od úmrtí pana Josefa Vinše. Stále na tebe vzpomínáme.
Manželka, syn a dcery s rodinami.
♦ Dne 5. 12. 2014 tomu bude
5 let, co nás navždy opustila
naše maminka Růžena Ulrychová. S láskou vzpomínají

dcery a syn s rodinami. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s
námi.
♦ Dne 15. 11. 2014 to bude 5
let, co nás nečekaně navždy
opustil manžel, taťka a děda
pan Jiří Satran ze Štětí. Za
tichou vzpomínku děkuje manželka, syn Jiří a vnučka Blanka. Kdo v srdci žije, neumírá.
♦ Děkujeme tímto všem přátelům a známým za projevy soustrasti a květinové dary při
úmrtí našeho syna Josefa Kejíka. Zarmoucená rodina Kejíkova.

♦Prodáme dřevěný, bývalý sklad

Vzpomínáme
♦ Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout to, že
čas rány hojí, je jenom pouhé
zdání, stále je v našem srdci
velká bolest a tiché vzpomínání. 6. 12. 2014 uplynou již 3
roky od úmrtí paní HEDVIKY KONČÍNSKÉ a 12. 9.
uplynulo 23 let od úmrtí pana
ALEXANDRA KONČÍNSKÉHO. Kdo jste je měli
rádi, věnujte jim, prosím,
spolu s námi, tichou vzpomínku. Děkují Iva Končínská se

synem Jirkou.

♦ 31. 12. 2014 uplyne 16 let
od úmrtí paní Jaroslavy Kratochvílové. Stále vzpomínají
dcery Zdena a Drahuš a syn
Josef s rodinami.
♦ Čas plyne jako voda v řece,
ale vzpomínky zůstávají stále. Dne 5. 12. 2014 uplyne 17
let, co nás navždy opustil náš
tatínek pan Josef Kohout z
Radouně. Stále vzpomínají
děti Josef, Stanislav, Dana a
Václav s rodinami a sestra
Marie s rodinou.
♦ Kdo byl milován, nebude
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