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Zprávy z radnice
♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 13. 12. 2012
schválilo vyrovnaný rozpočet
města na rok 2013. Výdaje a příjmy jsou ve výši 173 060 000,Kč.

územního plánu města Štětí.

♦ I. etapa rekonstrukce městského koupaliště ve Štětí byla
ukončena. Koupaliště je zkolaudováno. Na jaře 2013 budou
v rámci II. etapy osazeny vodní
atrakce.

♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 13. 12. 2012
schválilo vyhlášku o likvidaci
odpadu na rok 2013. Poplatek
na osobu zůstává nezměněn 500,- Kč za osobu. Děti do 4 let
jsou od poplatků osvobozeny.

♦ Zastupitelstvo města Štětí na
svém zasedání 13. 12. 2012
schválilo pořízení nového

♦ V lednu 2013 bude vypsáno
výběrové řízení na správce koupaliště.

♦ V Lidické ulici bylo dokončeno rozšíření parkovacích
míst. Počet míst je nyní 32 + 2
stání pro handicapované. Cena
rozšíření parkoviště byla 1,4
milionů korun.
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Štětí opět soutěžilo o nejhezčí vánoční strom

V modrobílé. Vánoční strom ve Štětí měl v roce 2012 symbolicky městské barvy. Foto: R. Kulhánek

Ani v loňském roce nechyběl štětský vánoční strom v anketě o nejhezčí vánoční strom Litoměřicka,
kterou pořádá Litoměřický Deník. Po vítězství v roce 2009 zbyla
tentokrát na Štětí bronzová příčka. Vítěz byl letos ze sousední
Hoštky, druhý nejhezčí vánoční
strom měli podle čtenářů Deníku
v Úštěku. Ankety se zúčastnilo
deset měst a do hlasování se zapojilo krátce před jeho vypršením
jedenáct tisíc lidí. Štětský stromek si připsal přes dva tisíce hlasů, to vítězný hoštecký jich nasbíral přes čtyři tisícovky (článek
vznikl dva dny před vypršením
soutěže - pozn. aut.). Stejně jako
každý rok, se štětský vánoční
strom rozsvěcel 1. prosince. Na
Novém náměstí slavnostní akci
předcházely farmářské slavnosti.
Své výrobky přišly ukázat i děti
ze štětských
mateřských a
základních škol, děti z mateřského centra i ze základní umělecké
školy - všechny s jedním tématem
- sněhová vločka. K poslechu
hrálo převážně vánoční melodie
plzeňské hudební uskupení
Plzeňský MLS, Podřipský žesťový kvintet a koledy zazněly i v
podání štětského pěveckého
sboru Kouzelná flinta.
(hoz)
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Štětští asistenti prevence kriminality byli oceněni ministerstvem
Celkem 87 asistentů prevence
kriminality působících ve 26
městech České republiky se
setkalo ve středu 12. prosince
2012 v budově Ministerstva
vnitra s pracovníky odboru
prevence kriminality, aby
diskutovali o své práci a sdíleli
své zkušenosti. Nechyběli mezi
nimi ani dva štětští zástupci.
Zúčastnili se také zástupci
městských policií, Police ČR a
samospráv měst, kde se projekt
Asistent prevence kriminality
realizuje. Na závěr setkání
dostali přítomní pamětní listy
oceňující jejich práci.
„Projekt Asistent prevence kriminality považuji za jeden z nejúspěšnějších programů, který
jsme za posledních 17 let v
oblasti prevence kriminality
spustili,“ konstatovala ředitelka odboru prevence kriminality
MV Jitka Gjuričová a ocenila
dosavadní práci, kterou asistenti vykonávají. „Asistenti ve
Štětí jsou navíc jedni z nejlépe
hodnocených v rámci všech
měst kde tento projekt probíhá,“ uvedla Jitka Gjuričová při
letní návštěvě Štětí.

Ocenění. Asistenti prevence kriminality si za svou práci převzali na Ministerstvu vnitra
ČR ocenění. Foto: P. Hoznédl

Připomněla, že cílem projektu
je nejenom snížení počtu spáchaných trestných činů - přestupků v sociálně vyloučených
lokalitách, ale i udržování
veřejného pořádku a prevence
sousedských sporů. „Záměrem
také je, aby asistenti prevence
kriminality získali nové dovednosti a zkušenosti a zvýšili tak
své šance na pracovním trhu,“
vysvětlila ředitelka Gjuričová.
Po ukončení projektu mohou

podle ní najít uplatnění například u obecní policie i u
komerčních bezpečnostních
subjektů.
To, že se projekt Asistentů prevence kriminality ve Štětí
vyplácí, hovoří i konkrétní čísla. Během roku 2011, tedy v
době kdy asistenti u městské
policie nebyli, řešili strážníci
77 přestupků ohledně porušování vyhlášky o pití alkoholu na
veřejnosti. Od června 2012,

kdy jsou ve štětských ulicích
asistenti k vidění, tento přestupek řešili pouze ve 39 případech.
„Jedním z hlavních úkolů při
rozjíždění tohoto projektu bylo
zlepšit situaci v centru města
ohledně popíjení alkoholu a k
tomu přidaných přestupků.
„Myslím, že snížení těchto přestupků hovoří velmi kladně o
práci asistentů, tak i samotných
strážníků,“ zhodnotil práci
městské policie pověřený strážník Milan Novák.
Podlé šéfa štětské městské policie se plánuje od nového roku
posílit tým asistentů prevence
kriminality. „Během ledna by
měl proběhnout nábor dalších
asistentů. Je možné na ně čerpat
dotace z Ministerstva vnitra,“
uvedl Milan Novák.
Projekt Asistent prevence kriminality běží po dvou liniích.
První, “evropská“ linie, je
financována z evropských
fondů (OPLZZ) a v jejím rámci
je od 1. července 2012 zaměstnáno po dobu dvou let 50 asistentů prevence kriminality v 11
lokalitách a třech krajích.
(hoz)

Noviny městské policie
13. 12. - Součinnost hlídek MP a
PČR v zahrádkářské kolonii v
blízkosti ČD Štětí.
12. 12. - Zásah hlídky ve Sportbaru 68.
12. 12. - V prodejně Tesco zjištěn zloděj (28).
11. 12. - V prostoru autobusového nádraží byla v součinnosti
strážníků a asistentů prevence
kriminality vyřešena situace,
kdy byl okraden chlapec (12) o
čepici mužem (24).
11. 12. - Hlídka pomohla v ul.
ČSA nemohoucí osobě.
6. 12. - V prodejně Tesco zjištěn
zloděj (19). Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu
bylo vše předáno PČR.
5. 12. - Výjezd hlídky do prostoru Husova náměstí, kde byla hlídkou řešena hlučící skupina osob.
5. 12. - Součinnost hlídky MP s
hlídkou PČR v ul. Pivovarská.
4. 12. - V ul. Školní zjištěny
strážníkem MP 3 osoby
(15,15,16) znečišťující veřejné
prostranství, ty následně místo
uklidily a opustily.
3. 12. - V prodejně Tesco zjištěn
zloděj (44).
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1. 12. - Na služebnu MP byl přiveden nalezený pes.
30. 11. - Na služebnu MP byla
telefonicky oznámena krádež
kovových podlahových roštů.
Hlídka MP ihned vyjela zkontrolovat místní sběrné suroviny.
V jedné z místních provozoven
byl přestupce (19) dopaden.
25. 11.- Hlídka MP v ul. Školní
pomohla muži (36), který ležel
na zemi a nemohl vstát.
24. 11.- Hlídka MP v ul. Palackého poskytla první pomoc muži
(52), který měl v oblasti hrudníku zabodnutý nůž. Následně přivolána RZS, které byla strážníky
poskytnuta součinnost.
23. 11. - Nález injekční stříkačky
v ul. Kostelní.
20. 11. - Hlídkou MP v ul. Ostrovní zjištěn pokus o vloupání
do jedné z provozoven. Na místo
přivolána PČR.

SALUBRIUS

– elektronické cigarety
(k dostání ve vybraných pobočkách společnosti Tipsport)

Chcete kouřit zdravěji? Chcete na kouření ušetřit?
Řešením je elektronická cigareta!
U nás v prodeji
- nejnovější model eGO - U
- náplně: 10ml, 30ml, 6 příchutí
- síla tabáku: 8mg, 16 mg, 24mg
- doplňky a náhradní součásti

Neváhejte a přijďte zakoupit
Tel.: 416 810 900
Email: mestska.policie@steti.cz

na pobočku Štětí, Krátká 161
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Foto-expedice Kamčatka
Ráda se dívám na svět přes
objektiv, a i když zrovna
nemám můj fotoaparát po ruce,
často se přistihnu, že se okolí
snažím vměstnat do formátu
fotografie s lítostí, že jsem
právě prošvihla parádní snímek.
Asi to byl i hlavní důvod, proč
jsem začala uvažovat o účasti v
nějaké foto-expedici. Prostě
jsem potřebovala vylepšit
bilanci ztracených příležitostí,
a když už, tak ať to stojí zato.
Expedice Kamčatka, vypsaná
mezinárodně uznávaným fotografem volně žijících zvířat
Petrem Slavíkem, takový zážitek slibovala.
A tak se stalo, že po více jak
půlroční teoretické a praktické
přípravě naše čtyřčlenná česká
výprava vyrazila z Vídně přes
Moskvu do Petropavlovsku
Kamčatského, aby se tam připojila k další skupině fotografů
z Holandska, Belgie a Itálie.
Naším cílem byla návštěva chráněné krajinné oblasti, zapsané v
roce 1996 do seznamu
UNESCO pod názvem
„Vulkány Kamčatky“.
Hned druhý den ráno nás čekal
transport upraveným Kamazem do říčního údolí na úpatí
sopek Mutnovskaja (2323 m) a
Gorelaja (1829 m), stavba stanového tábora, první procházka
po okolí a první setkání se stopami medvěda ve vzdálenosti
pár set metrů od tábora. Také
první fotografický úlovek sviště, který nám po nekonečně
dlouhém plížení a schovávání
se za kameny milostivě zapózoval.Výstup na sopku Mutnovskaja s fotografickou výbavou
na zádech byl první zkouškou
fyzické kondice. Ne všichni členové výpravy obstáli. Málem
jsme ztratili holandskou kolegyni, která se zátěží uklouzla na
úbočí na rozměklém ledu a bez
bleskového zásahu Petra Slavíka by skončila 200 m pod námi,
na úbočí bahnitého svahu.
Vrchol sopky mě zaskočil.
Žádný pohled do kulatého hlubokého kráteru, ale spousta
sopečné aktivity v rozeklané
barevné krajině. Dým stoupající z pukliny ve skále, sirné
sopouchy s dusivým, štiplavým
kouřem, divoká kalná říčka a
bublající jezírko s šedivou kyselou tekutinou. Nádherná přírodní scenérie.

Musím se ale přiznat, že pro mě
nejsilnějším zážitkem z prvního
setkání s aktivní sopkou nebyla
sopka samotná. Bylo to poznání, když jsem v noci ležela ve
stanu a poslouchala noční zvuky, že ten neustálý hluk na pozadí není ani silný vítr, ani v dáli
rychle jedoucí vlak, ale že to
vychází z nitra pode mnou, ta
obrovská energie deroucí se na
povrch.
A pak následoval přesun vrtulníkem na základnu Kurilského
jezera. Měli jsme štěstí na počasí, takže to bylo i s mezipřistáním a koupáním v jezírku Chodutka, ve vodě teplé 45 st. C, a
se zvýšeným obsahem arzénu,
prospívajícím údajně hlavně
mužské populaci. Piloti využili
přestávky ke sběru hub v nedalekém březovém lesíku. Vraceli
se obklopeni mračny komárů,
ale s plnou náručí oranžových
lišek.
Turistická základna u Kurilského jezera tvořila kulisu jako z

nie a Severní Irsko dohromady
pouze asi 300tis. obyvatel (převážně sídlících ve dvou velkých městech) a asi 10 000 medvědů, kteří obsadili 95 % zbývající plochy poloostrova. Koncem léta, kdy se lososi vracejí
do svého rodiště se vytřít, se
kolem jezera toulá více jak 200
medvědů.

Víte že:
- Medvěd kamčatský je jedním z nejmohutnějších poddruhů medvěda hnědého. Dospělý samec váží až 600 kg.
- Medvědi na Kamčatce se dožívají asi 25 let.
- Koncem října se ukládají v brlohu ke spánku, v průměru spí 6 – 7
měsíců. Nejdelší zaznamenaný spánek trval 8 měsíců a jeden
týden.
- Během spánku ztratí medvěd 30 – 40 % svých tukových zásob;
ve spánku mu srůstají zlomené kosti a hojí se hluboké rány.
- Při spánku klesá teplota těla na 3 – 8 st. C, tep se snižuje na max.
10 tepů/min., po pěti cyklech srdce na 4 minuty vynechá.
- Medvědi jsou samotáři, páry se tvoří pouze na několik hodin až
dní, samice mohou mít v jednom vrhu mláďata od několika samců.
- Mláďata se rodí v lednu-únoru, slepá a hluchá, s řídkou srstí.
Okamžitě se vydávají na cestu ke zdroji potravy. Při narození váží
pouze 0,3 – 0,6 kg.
- Porod se odehrává ve spánku, samice se neprobudí ani při krmení mláďat, které probíhá každou třetí hodinu. Mláďata upozorňují
na svou přítomnost hlasitými hrdelními zvuky.
- Medvědi mají schopnost učit se na základě osobní zkušenosti.
pohádky. Na sytě zeleném
pahorku vybíhajícím do jezera
stálo několik dřevěných srubů,
obehnaných elektrickým
ohradníkem. To bylo veškeré
území vyhrazené pánu tvorstva.
Zbytek jezera patřil medvědům,
orlům, rosomákům, liškám,
rysům, sněžným ovcím, sobolům a norkům a také lososům.
Vstup za ohradník byl povolen
jen v doprovodu ozbrojeného
strážce. A byl k tomu dobrý
důvod. Kamčatku obývá na
území větším než Velká Britá-

Naše první setkání s medvědem
bylo skutečně adrenalinové. Šli
jsme mlčky husím pochodem
po břehu jezera k vyhlídkové
věži, první v řadě ozbrojený
strážce, poslední náš ruský průvodce. Najednou mi někdo
zezadu cloumá batohem a něco
rychle italsky drmolí. Ohlédnu
se a spatřím ve vzdálenosti asi 7
m od nás velkou medvědí hlavu
vyčuhující z trávy, se zájmem
sledující naši skupinu. Prý se
medvědi setkání s lidmi raději
vyhnou, ale tenhle se evidentně

rozhodl jinak. Vystoupil z trávy
a ve vzdálenosti asi 15 m se za
nás zařadil. Rychle jsem počítala, kolikátá že to od konce v
řadě vlastně jsem. Nejhůř na
tom byl náš ruský průvodce,
který v rozrušení dokonce upustil brašnu se svými věcmi. Ani
se neodvážil se pro ni sehnout.
A to nakonec medvěda zdrželo.
Začal zkoumat tu neznámou
věc a my jsme ho přestali zajímat. Ten den jsme se nechali
bez odporu zavřít do vyhlídkové věže a přicházející medvědy
fotili pouze skrz mříže klece.
Naše předsevzetí nám ale dlouho nevydrželo. Hned následující den jsme zůstali ležet v písku
přímo na břehu jezera a měli tak
možnost fotografovat tyto
obrovské šelmy při lovu i odpočinku z úrovně vodní hladiny.
Fotografické úlovky v nás vzbuzovaly euforii. Pomalu jsme
ztráceli před medvědy respekt.
Ale příroda takové chování
nepromíjí. Smutným svědectvím toho byl pomník japonského světoznámého fotografa
Michio Hoshina, který začal
věřit, že medvědi jsou jeho přátelé. Ve čtyři hodiny v noci ho
ze stanu, několik metrů od srubu, vytáhnul obrovský medvěd
a než se lovci, vzbuzeni ve
srubu křikem nešťastného fotografa zmohli na obranu, zmizel
medvěd i se svojí kořistí v nedaleké tundře.
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Kulturní středisko města Štětí
Program na leden 2013

2. 1. Informační centrum - HISTORIE ŠTĚTÍ VE FOTOGRAFII Historické fotografie
města ze sbírky Z. Fořta. Vstup
zdarma.
11. 1. kostel sv. Šimona a Judy,
Štětí - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT koncert chlapeckého
sboru Páni kluci, začátek v 18.00,
vstupné dobrovolné
12. 1. sál KS - SPOLEČENSKÝ
PLES MĚSTA ŠTĚTÍ
účinkují: Originál Havlovka,
Mažoretky města Štětí, TK Rytmus Roudnice n.L. host večera:
Kamélie, moderuje Tomáš
Mikulský, začátek ve 20.00,
vstupné: 120,- Kč
13. 1. kino Štětí - SVÁŤOVO
LOUTKOVÉ DIVIDLO
Pohádka O Sněhurce, začátek v
15.30, vstupné: 20,- Kč
17. 1. malý sál KS - TURECKO
NEZNÁMÉ Zážitky a fotografie Jana Tomana z cest a míst kam
turisté běžně nejezdí, začátek v
19.00, vstupné dobrovolné.
21. 1. sál KS - SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE PRO

DŮCHODCE, účinkuje: J.Kačanyi, začátek ve 14.00
27. 1. sál KS - SVÁŤOVA DISKOTÉKA V POHÁDKOVÝCH MASKÁCH
účinkuje: Sváťovo loutkové dividlo s pohádkou a soutěží o nejhezčí masky a spoustou písniček
nejen k tanci. Začátek v 15.00,
vstupné: 30,- Kč
Připravujeme na měsíc únor:
4. 2. Zamilovat se - Divadlo Kalich, hrají J. Paulová a P. Zedníček kino
(předprodej bude zahájen 3. 1.
2013)
9. 2. Masopust
10. 2. Sváťovo loutkové dividlo Míša Kulička -kino
14. 2. Beseda o cestě stopem
do Vladivostoku - malý sál KS
15. 2. Dětský karneval DDM
Štětí - KS
18. 2. Společenské odpoledne pro
důchodce - KS
26. 2. O princezně, Luciášovi a
makových buchtách - pohádka
pro MŠ a ZŠ - kino
Plesová sezóna v KS Štětí:
12. 1. Společenský ples města
Štětí
19. 1.Ples fotbalistů
25. 1.Myslivecký ples Radouň

Památky ve Štětí a okolí prošly opravami Prosincové tradice na ZŠ T. G. Masaryka
Štětí se i v loňském roce postaralo o opravu kulturních a sakrálních památek. S pomocí dotace z
„Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje“ byla v celkové
výši 201 tis. Kč opravena střecha
kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí,
dle letopočtu na štítě z roku
1818. Dotace činila 100 tis. Kč.
Staré střešní latě, tašky a části
krovů byly vyměněny za nové,
věžička byla oplechována a
natřena novým ochranným nátěrem. 1. července pak byl do
věžičky slavnostně pověšen
nový zvon od zvonařského mistra Petra R. Manouška. Po zářijové vichřici se v Počeplicích zřítila stará lípa na kapli Narození
sv. Jana Křtitele. Strom poškodil
střešní sloupek, část omítky a
dveře kaple. Opravy vyšly na 25
tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu
obce. V Počeplicích též došlo k
fixaci padající omítky z barokní
brány. Opraven byl také kříž
poničených Božích muk u mostku Na Jordáně. Neznámý vandal
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rozlomil litinový kříž na tři části.
Oprava přišla město Štětí na 14
tis. Kč. Restaurování se dočkaly
sochy z radouňské kaple sv. Floriána. Sochy sv. Barborky a sv.
Václava byly očištěny, doplněny
o chybějící části a nakonzervovány. Poté z nich byly vyrobeny
formy pro jejich kopie, které
jsou od 22. listopadu opět na
svém místě. Tyto práce byly
uskutečněny za pomoci neinvestiční dotace z „Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje“.
Ústecký kraj na opravu poskytl
127 tis. Kč, město Štětí 55 tis.
Kč. Socha sv. Floriána, která
stojí na římse uprostřed kaple,
byla očištěna, doplněna a nakonzervována. Oprava byla financována z rozpočtu města ve výši
95 tis. Kč. V příštím roce se plánuje oprava brány v Počeplicích,
oprava Božích muk mezi Chcebuzí a Brocnem. V plánu je také
oprava Božích muk u cesty do
Stračí a oprava kulturní památky
– Božích muk v Čakovicích.
rk

ZŠ T.G.M. Štětí. V prosinci se
škola snažila ctít kalendářní
dobu, tradice klasické i vlastní.
5. 12. proběhla školní Mikulášská nadílka, na jejíž realizaci se
kromě učitelů v rolích nadpozemských bytostí podílely i
dvě žákyně. Žáci toto vítají a
každoročně se na tento "zvláštní" den těší.
21. prosince se konalo vánoční

představení pro žáky, rodiče i
veřejnost. Netradiční detektivní komedií tak byl ukončen
kalendářní rok. Na celé akci se
rovněž kromě učitelů podíleli
žáci současní i bývalí. Celý
dopolední program byl ukončen vystoupením žáků devátého ročníku, kteří se tímto symbolicky rozloučili se ZŠ.
Mgr. Jiří Kozák
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Inzerce

Vzpomínáme
♦ Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 29. ledna 2013 uplyne 7
smutných let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Vladimír
Cihlář z Brocna. S láskou vzpomínají manželka Jaroslava,
synové Vladimír a Martin s
rodinou.
♦ Čas neúprosně plyne a v srdci
bolest zůstává. Slzy v očích Tě
neprobudí a domov prázdný
zůstává. Dne 5.1. 2013 tomu
bude 9 smutných let, kdy nás
opustila naše dcera, manželka,
maminka a sestra, paní Marie
Guzyová z Újezda. Stále vzpomíná celá rodina a nikdy nezapomeneme.
♦ Jen větřík nad tvým hrobem
tiše šumí, jen ten kdo měl Tě

rád porozumí, jak ta ztráta stále
bolí. Dne 5. 1. 2013 tomu byl 1
rok, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka a babička, paní Milena Sýkorová ze Chcebuze.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel Antonín,
dcera Erika, vnučka Anetka a
ostatní příbuzní.
♦ Dne 7. 12. 2012 to bylo 8 let,
co nás opustila naše drahá
maminka, babička, paní Jana
Kačírková. S láskou vzpomínají děti s rodinami.
♦ Dne 20. 1. 2013 uplyne dlouhých 15 let, kdy nás bez jediného slůvka rozloučení a nečekaně opustil p. Stanislav Vrabec.
Stále vzpomínají manželka
Lenka a dcera Martina s rodinou.

CELOROČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

8.00 – 16.30 h
8.00 – 16.30 h
8.00 – 16.30 h
8.00 – 16.30 h

PÁTEK
8.00 – 16.30 h
SOBOTA 8.00 – 14.00 h
NEDĚLE ZAVŘENO

První podzimní tréninkové soustředění
optimistů YCSOS
Ve dnech 19. až 28. listopadu
proběhlo na naší přímořské
základně v Igrane na pobřeží
Střední Dalmácie (Chorvatsko)
letošní první podzimní tréninkové soustředění štětského
družstva optimistů (YachtClub
Štětí Optimist Squad, YCSOS),
které je součástí našeho projektu CZECH OPTIMIST (CO).
Po velmi úspěšném letním soustředění YCSOS na stejném
místě jsme se sem vrátili v
době, kdy ve střední Evropě již
podmínky pro dětský jachting
nejsou příznivé. Na Jadranu
denní teploty dosahovaly 22 26°C (děti plachtily jen v tričkách a bermudách), teplota
vody v moři byla ještě 20°C
(což umožňovalo rozcvičky i
koupání v moři) a po celou
dobu soustředění nám přál i
vítr. Trénovali jsme ve slabém
mistrálu o rychlosti 5 - 10 uzlů
nebo v silnějším jugu o rychlosti o rychlosti 10 - 17 uzlů, což
umožnilo zejména skvělý technický trénink. Podmínky pro

trénování byly ideální a děti
strávily na vodě denně v průměru 5 hodin. Zázemí jsme
měli v naší přímořské základně
na břehu zálivu Porat, kde bylo
v jednom objektu ubytování,
celodenní stravování (snídaně a
2 teplá jídla denně, hlavně ryby
a mořské plody) i klubové prostory pro denní teorii a video
rozbory. Soustředění se účastnilo sedm dětí z YachtClubu
Štětí ve věku od 6 do 14 roků se
sedmi loděmi třídy Optimist,
které trénovali tři licencovaní
trenéři z YachClubu Štětí. Na
vodě jsme měli k dispozici dva
motorové čluny a na bóji uvázaný další velký rychlý člun v
pohotovosti pro případ potřeby
záchrany na moři (který jsme
nemuseli využít). Tréninkový
plán se podařilo naplnit bez
kompromisů. "Igrane II" bylo
letos již 4. úspěšné tréninkové
soustředění YCSOS pořádané
v rámci projektu CZECH OPTIMIST YachtClubu Štětí.

♦ Vyměním dr. byt 100m² s vel.
lodžií po celkové rekonstrukci vhodný pro rodinu starající se o
další osobu - podrobnosti telefonem, za byt OV, DR 2+1 s
lodžií, ne ve věžáku. Případně
prodám - vyšší cena. Tel.: 732
644 990, 603 385 014.
♦ Sekáč - Bazar nad restuarací
Palermo. Prodej kočárků, autosedaček, kola, brusle - velký

výběr kojeneckého, dětského a
dospělého oblečení. Otevřeno
každý den od 9:30 - 12:00 a
14:00 - 16:30, So 9:00 - 11:00.
Tel.: 721 169 300.
♦ Vyměním, příp. prodám druž.
byt 2+1 100m s lodžií po celkové rekonstrukci - podrobnosti
telefonem. Tel.: 732 644 990,
603 385 014.

Skaut – Junák zve na Indiánské léto
Skaut – Junák Štětí zve všechny
děti a mládež ve věku 6- 18 let
na letní tábor – Indiánské léto.
Tábor se koná v krásné krajině
Českého Švýcarska u obce
Dolní Chřibská v termínu od
3.8. do 17.8. 2013 a jeho cena je
3 400 Kč. Co na Vás čeká?
Spousta her a soutěží, zajímavé
výlety, spaní v indiánském
stanu Tee-pee, večerní táboráky

Blahopřání
Naše drahá maminka a babička, paní Marie Jakšová ze Štětí,
se dne 27. ledna 2013 dožívá
významného životního jubilea.
Za její obětavost, lásku, péči a
veselou a milou povahu jí z celého srdce přejí všechno nejlepší
a hodně zdraví dcera Marcela,
syn František s rodinou a vnoučata František a Magdalénka.

a také bojové hry a celotáborovka. Tábor je vhodný i pro
táborníky začátečníky. Více
informací o táboře naleznete na
stránkách skautského střediska
Štětí www.skaut-steti.wbs.cz
nebo Vám je poskytneme na
telefonu 775681017 (Macková
Petra). Kapacita tábora je 20
účastníků. Přihlásit se můžete
do 31.5.2013.

Upozornění
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích
plánuje dobrovolné odběry
krve v příštím roce v těchto
termínech: 1. března, 31. května, 30. srpna a 29. listopadu.

Listopad a prosinec ve znamení florbalu
V listopadu probíhalo Okrskové
kolo ORION CUPU ve florbale
na ZŠ TGM Štětí. Celkem se ho
zúčastnili zástupci tří škol – ZŠ
TGM, ZŠ Ostrovní a ZŠ Hoštka.
Soutěžilo se v šesti kategoriích a
vítěz postupoval do Okresního
finále ORION CUPU a do Poháru florbalové unie, která proběhla v prosinci. Nejlépe se dařilo
ZŠ TGM Štětí, ze které do okresního finále postoupilo pět mužstev a jen v kategorii mladších
žáků byla úspěšnější
ZŠ

Hoštka. Nejprve se bojů zúčastnila mužstva I. stupně. V Poháru
florbalové unie děvčata v Litoměřicích obsadila 2. místo a
chlapci v Libochovicích 5. místo. V litoměřické Kalich Aréně
Štětí zastupovala děvčata ze ZŠ
TGM. Mladší obsadila krásné 2.
místo, starším patřilo 4. místo.
Starší chlapci postoupili ze
základní skupiny do bojů o
medaile. Bohužel se jim letos
pohár nepodařilo získat a obsadili v nabitém turnaji 4. místo.
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