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Prvňáčci ve
školních lavicích

Prvňáčky ve školních lavicích přivítali
v pondělí 3. září i zástupci města. Do
všech prvních tříd zavítali starosta města
E. Knoblauch, místostarosta A. Kassal,
radní R. Růžička, M. Legutko a zastupitelé J. Novotný a M. Pipal. Prvňáčci
obdrželi od zástupců upomínkové tašky,
učitelky květiny a všem popřáli hodně
štěstí a úspěchů ve školním roce. Celkem
do 1. tříd žateckých škol nastoupilo 227
prvňáčků.
(red)

Pohled na zcela zaplněné náměstí vystihuje jaký byl zájem o vystoupení K.Gotta, a o nic méně německé popové legendy Alphavill. Žatecké slavnosti
chmele přilákali desetitisíce návštěvníků.

Legendární Karel Gott zahájil výstavu svých
obrazů a poté zpíval nadšenému publiku
grafii a podepsal desítky fotografií a CD
disků. Za první dva dny výstavy přišlo na
Gottovy obrazy zhruba dvě stě lidí.
V 16 hodin vystoupil na hlavním pódiu před naprosto zaplněným náměstím
a zazpíval své největší hity. Velké pocty

Žatec – V černém mercedesu a ve výborné náladě dorazil 1. září do Žatce Karel Gott. Krátce po 14.30 v Křížově vile před mnoha fotoaparáty, televizními
kamerami a návštěvníky zahájil výstavu svých obrazů.
„První jsem namaloval v deseti letech, z nich,“ uvedl Karel Gott. Jako naprood té doby jich postupně vznikla celá stý profesionál poté pózoval se zájemci
řada. Tady můžete vidět kolekci třiceti a hlavně zájemkyněmi o společnou foto-

se dostalo ztracenému chlapci, kterého
přímo na scéně uklidňoval písní Včelka
Mája. Následně převzal květiny od místostarosty Aleše Kassala a ihned poté
se odebral do Německa, kde měl další
vystoupení.
(st)

Poděkování - Přispěli na krásu
MISS Zlatého moku ČR 2007,která
se konala v rámci 50. Jubilejní Dočesné
v Žatci, je soutěž nejen pivovarů, ale
i krásných dívek, které tyto pivovary reprezentují. Soutěž proběhla v Městském
divadle pod záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Jiřího Šulce a Garantem soutěže
byla agentura Gejzír. Hlavními partnery
bylo Město Žatec v čele se starostou E.
Knoblauchem, Městské divadlo Žatec,
Svaz rodáků a přátel města Žatce, Greisiger Trade company, Koito Czech, IZOS,
MVS Františkovy Lázně, IPS Alpha
Technology Europe. Dalšími sponzory
byly: Foto A. Svoboda, DAMM reklama,
Penzion U divadla Žatec, BUSMAT, Sa-

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Oznámení - přerušení
dodávky pitné vody

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice oznamují, že v pátek dne
7. 9. 2007 od 6.00 hod do 20.00 hod bude v důsledku výměny části vodovodního
potrubí přerušena dodávka pitné vody v Žatci v následujících ulicích:
Dvořákova, Čeradická, Lučanská, Kunětická, Kadaňská, Zeyerova, Kovářská, P. Malého, Vol. Čechů, Masarykova, Alšova, Karla IV., Nákladní, Obránců Míru, Klášterní, Tyršova, U Odborů, Fügnerova, Poděbradova, Dlouhá,
Oblouková, J. Hory, Žižkova, Jakubská, Libočanská cesta, Chmelová, Pod
Známkovnou, Studentská, Nádražní Schody, Červenka a náměstí Žižkovo,
Nerudovo, Chelčického, Hošťálkovo, Kruhové, Smetanovo, Svobody, Chmelařské a v obci Libočany.
Mobilní cisterny s pitnou vodou budou umístěny na náměstí Svobody,
Žižkově nám., v ulici Zeyerova a Smetanově nám. před finančním úřadem.
Všem spotřebitelům se za způsobené problémy omlouváme a žádáme je, aby
se pitnou vodou dostatečně předzásobili.

lon Moravec, Salon Paris – kosmetika
a kadeřnictví, Restaurace Václavka a jídelna Růžek, CK Jarotour, REKL – ovoce
a zelenina, Žatecká teplárenská, Květiny
Ledvinová a Slunečnice, Instalant spol.
s r. o. Žatec, hotel U Sládka Chodová
Planá, hotel Kamenný dům Frant. Lázně,
Chmelařský Institut Žatec, zahradnictví
Jursík Těm všem patří poděkování za finanční a sponzorské přispění, díky nim
se tato soutěž může řadit mezi ojedinělé
soutěže krásy, mládí, šarmu a půvabu.
Poděkování patří hlavně organizátorům
v čele s J. Kopřivou a ostatním, kteří na
zdárném průběhu soutěže a samotného
galavečera spoluopracovali.
(žit)

Natáčení
Nemocnice
na kraji města
pokračuje

Žatec – Plejáda známých českých herců se v příštích dnech bude pohybovat
v Žatci. Vrátí se sem kvůli natáčení
dalších záběrů pro třetí řadu seriálu
Nemocnice na kraji města.
Samotné natáčení bude probíhat ve
dnech 9. a 18. září. V neděli 9. září se
budou filmaři a herci činit na náměstí
Svobody a v prostorách radnice, kde se
bude odehrávat vůbec největší scéna
seriálu za účasti všech hlavních představitelů. Osmnáctého září bude štáb
pokračovat opět v samotném centru
města a také na autobusovém nádraží.
Do Žatce se pak filmaři na jeden den
vrátí v předvánočním období.
Kvůli natáčení se do města mj. vrátí
některé již viděné kulisy: u sloupu
Nejsvětější trojice na náměstí Svobody
vyroste lešení, oplocení a vrátí se tam
i maringotka Polánkova muzea.
(st)

FOTO: SVOBODA

Jedním z nejčastějších nešvarů,
na který obyvatelé Žatce poukazují, je nepořádek v ulicích, především
u kontejnerů. Ty stojí i před Vašimi
domy a předpokládáme, že zájem
nás i Vás je společný – aby se kolem nich nepovalovaly hromady
nepořádku, často i nebezpečného,
zvlášť pro děti.
Problémy s nepořádkem nevyřeší
ani městská policie, ani technické
služby. Tyto organizační složky
města jen řeší situaci, která už
nastala. Jedině společný a neustálý
dohled nás všech nad tím, aby
někteří spoluobčané nezakládali
přímo v ulicích nelegální skládky,
může vést k eliminaci tohoto setrvalého problému.
Apelujeme proto na Vás, abyste
byli v maximální možné míře nápomocní a v blízkosti svých domů
nedovolili, aby nepořádek neustále
vznikal. Obyvatelům města je šest
dní v týdnu k dispozici sběrný dvůr,
kam mohou objemné i nebezpečné
odpady zdarma odevzdávat, konají
se i sběrové soboty.
Pevně věříme, že naše společná
snaha přinese pozitivní výsledek
a ulice města přestanou být odkládacími plochami pro některé
jedince, kterým je jedno, v jakém
(ne)pořádku žijí.

FOTO: SVOBODA

Vážení
spoluobčané,

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz

Zleva: Daniela Pešanová, Eliška Dlouhá a Michaela Rozenská.

Miss zlatého moku ČR 2007
Součástí letošního bohatého programu 50. žatecké jubilejní Dočesné byla
také volba Miss zlatého moku ČR. Na
pátečním galavečeru v Městském divadle v Žatci se finalistky představily přítomným 350 divákům a hostům v čele
s hejtmanem Ústeckého kraje, který nad
akcí převzal záštitu. Pivní a chmelovou
kráskou se stala Eliška Dlouhá (19)
z Mladé Boleslavi, která reprezentovala pivovar Bernard. Titulem vicemiss
se může pyšnit Daniela Pešanová (18)
z Mostu soutěžící za Zámecký pivovar
Chyše a bronzovou korunku si odnesla
Michaela Rozenská (18) z Kladna, reprezentující ústecký Zlatopramen. Ředitel soutěže Petr Šimáček pak v sobotu
vítězné dívky představil s moderátorem
Vladimírem Hronem na hlavní scéně Dočesné na centrálním žateckém náměstí
tisícům návštěvníků i hostů, mj. ministrovi zemědělství Petrovi Gandalovičovi
a místopředsedovi vlády a ministru pro
evropské záležitosti Alexandru Vondrovi.

„K městu Žatec, které patří k pokladům
našeho Ústeckého kraje, právem patří
i tato na světě jedinečná soutěž. Rád
podpořím její další ročník“ - nechal se
slyšet hejtman Jiří Šulc. Královna piva
a chmele Eliška Dlouhá na pódiu prohlásila, že „se bude starat o to, aby měli její
poddaní vždy správnou míru, aby nikdo
nelil do piva vodu a bude prý přebírat
chmel, aby všichni dostávali jen ty nejlepší suroviny“. Jak se později ukázalo,
titul zřejmě skončil ve správných rukou.
Vítězka totiž hned po slavnostním dekorování spěchala do stánku s pivem. S korunkou královny pak chodila po náměstí
a v ruce neustále třímala kelímek jako své
pomyslné žezlo. „Patriotismus a hrdost
na naše pivo a chmel to jsou pravé důvody, proč vznikla soutěž Miss zlatého
moku. K tomuto ušlechtilému nápoji
jsme ještě přidali dívčí krásu a půvab,
což ve spojitosti tvoří velké neodolatelné bohatství“ – uvedl za organizátory
viditelně spokojený Petr Šimáček. (ku)
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

se nachází nedaleko centra města.
Kupní cena : 2.618.720,- Kč

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

vše v k.ú. Žatec.

Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře 3933 m 2, zahradou p.p.č. 492
o výměře 1979 m2 a zahradou p.p.č.
1009 o výměře 459 m2 v k.ú. Trnovany.
Kupní cena: 913.250,- Kč
Zveřejněno:
od 29. 8. 2007 do 27. 9. 2007

Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
07.12.2005, 27.11.2006, 2.4.2007
a 16.04.2007
n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná
se o řadový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům postavený v roce 1938 se
6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Kupní cena: 2. 433. 480,-Kč

n čp. 685 nám. Prokopa Malého v Žatci se st.p.č. 899 o výměře 252 m2. Jedná
se řadový dvoupodlažní nepodsklepený
obytný dům v městské památkové rezervaci se 2 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 820.670,- Kč

n čp. 1067 ul. Osvoboditelů v Žatci
se st.p.č. 1277 o výměře 669m2, p.p.č.
1755/8 o výměře 29 m2 a p.p.č 1755/9
o výměře 29 m 2. Jedná se o rohový
dvoupodlažní podsklepený obytný dům
s vedlejšími stavbami (3garáže, kolna)
ve dvoře se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 1. 552. 330,- Kč

n čp. 575 ul. Jungmannova v Žatci
se st.p.č. 110 o výměře 404m2, p.p.č.
7096/1 o výměře 64 m2
Jedná se o rohový dvoupodlažní podsklepený obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Dům se
nachází nedaleko centra města
Kupní cena : 2. 230. 810,- Kč

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 25.6.2007
n čp. 524 ul. Žižkova v Žatci se st.p.č.
32/1 o výměře 317 m2. Jedná se o třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 1.530.060,- Kč

Žatecký
týdeník

Letošní vydařená Dočesná s „monstrprogramem“ udělala městu Žatec velkou
propagaci a doufejme, že návštěvníci,
kteří zde byli možná právě poprvé, se
do našeho královského města opět vrátí
a nejen zase na Dočesnou, ale jako turisté. Kolik práce, zajišťování, vyřizování
a starostí za takovým programem stojí,
nemá laik ani ponětí. Pro zaměstnance
divadla to znamená několik měsíců
příprav, a to za běžného provozu divadla, letního a digitálního kina. Skloubit
a zajistit program ve čtyřech lidech je
obdivuhodný výkon. Organizátoři nezapomněli na nikoho, program byl natolik
vyvážený, že si vybrala každá věková
kategorie a v žánrovém spektru taktéž.
Aby, ale takový kvalitní program mohl
být realizován, je samozřejmě nutné
mít k dispozici nemalý finanční obnos.
A v tomto případě jsou tu sponzoři, kteří
svým vstřícným přístupem přispěli, ať už
větším či menším obnosem.
Generálním partnerem slavností
byla společnost HITACHI, partnerem
piva na Dočesné bylo pivo Louny
a projekt byl podporování Ústeckým
krajem.
Hlavními partnery akce byly: Rema
– realitní kancelář, TESCO – Obchodní

dům, Skupina ČEZ, Energizer Czech
Wilkinson, Silnice Žatec, Ekostavby
Louny, Severočeská plynárenská – RWE
Group, Foto Star, Foto Spoušť, Cestovní
kancelář FIRO TOUR, IPS Alpha
Technology Europe s. r. o., Chmelařství
Žatec, HP Pelzer, Koito Czech, Prefa
Žatec, Likor CZ – Marius Pedersen
Group, Žatecká teplárenská a. s.
Společnosti: Agroslužby Žatec. Auto
Kopta, Klemo Bezděkov, Pojišťovna
Kooperativa,
Chmel-stav
Žatec.
Zemědělské zásobování a nákup Louny,
Alumil CZ. Arix EU s. r.o., Rekos Žatec,
IZOS Žatec, Komerční banka, Jatky Žatec,
Concrete Libočany, Metal Quatro Vysoká
pec, VHS Teplice, PSP Instalatérství,
Uhelné sklady Coufal a Floriánová,
Autoškola Janouš, PINELLI spol. s r. o.,
GAMA Gastro s. r. o, Loundromat
– provoz Žatec, Papírnictví Hassman
Žatec, Svaz pěstitelů chmele ČR, Stadak
Optik, Aqua Metal Žatec, Gardinie,
Zahradnictví Cinke, Topenářství Štrébl s. r.
o., Coca Cola, Elektro Jarolímek Žatec, IP
Stavby, Emil Bureš – Hop Servis, Top Hop
Company, Žatec Hop Company, Instalant
Žatec s. r. o., Extreme Cinemas, Lahůdky
a potraviny Brandejský, Elektro Jarolímek
Žatec, Chmelařský Institut Žatec, Secom

Sponzoři přispívají
dětem na tábory

n čp. 20 ul. Dvořákova v Žatci se st.p.č.
304/1 o výměře 238 m2, st.p.č.302/3
o výměře 7 m2. Jedná se o řadový třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jed- Letošní prázdniny, až na některé „výpadky“ počasí, si většina dětí, pokud
notkami obsazenými nájemníky.
trávila čas pouze v tuzemsku, určitě měla možnost dostatečně užít. Mnozí
Kupní cena: 2.299.140,- Kč z nás, ať už z dětských let, či později z rodičovských zkušeností známe náplň
prázdnin. Výlety a dovolená s rodiči, pobyt u babiček, soustředění a tábory. Dát
své dítě na tábor, či nedat?
Zastánci i odpůrci táborů byli, jsou přispění, kdy Dětský domov hradil poua vždy budou. Někteří vzpomínáme na ze dopravu. Některé děti měly i to štěstí,
pobyty v dobrém, jiní nechtějí vzpo- že se dostaly na tzv. „koňský tábor“ ve
mínkami ani slyšet. Asi všude se najde Slapcích u Rakovníka, a to díky p. Jiřímu
nějaká záporná situace, nebo příhoda, Brabcovi, který sponzoruje tábory, ale
ale věřím, že ty kladné a hezké vzpo- domovu ochotně přispívá i na vánoční
mínky budou vždy převládat. Pravdou dárky. Pravděpodobně nejatraktivnější
je, že pro některé rodiče jsou náklady zážitky si přivezly děti ze zahraničního
vše v k.ú. Žatec.
na tábor,nad jejich možnosti, a ne pobytu v Tunisu, kam s nimi vyjelo také
Zveřejněno: od 29. 8. 2007 do 27. 9. 2007 vždy mohou své dítko na takový pobyt šest vychovatelek. A nelze nezmínit, že
poslat. Což potom děti z Dětských tento tábor se mohl uskutečnit díky
domovů, kde rovněž rozpočty nestačí sponzorskému daru paní Zuzany Paa hledají se cesty, jak dětem ještě více roubkové. Pražská společnost, která je
zpříjemnit pobyt v nich a hlavně v ob- též dlouhodobým sponzorem, umožnila
dobí prázdnin.
dalším 3 dětem a jedné vychovatelce
Projednáno RM dne 22.1.2007 a dne
A tak i děti ze žateckého Dětského pobyt v Turecku. Město Žatec finančním
16.4.2007
domova, budou vzpomínat na zážitky příspěvkem umožnilo pobyt v Chorvatn č.p. 2549 ul. Dukelská v Žatci - původ- a příběhy, které je na táborech potkaly. sku chlapci (i s vychovatelkou), který si
ně kotelna a výměníková stanice se st.p.č. Ne všechny měly možnost se během zároveň snad trochu vylepší stav svého
3174 o výměře 1069 m2 v Žatci (část pro- prázdnin dostat z prostředí, ve kterém onemocnění lupénkou. V době, kdy děti
stor využita pro parkovací stání)
žijí, do svých rodin. Přispěním spon- netrávily čas zrovna na táboře, vyjížděly
za minimální kupní cenu … zorů se ale prostřídaly tak, že každé s vychovatelkami na výlety do okolí, do
1,565.510,-Kč z dětí alespoň jednou na táboře bylo. přírody, na Milešovku a velice často
K žádosti o je nutno doložit podnika- Pravděpodobně nejvíce najednou jich trávily volné chvilky v oblíbeném „ráji“.
telský záměr včetně návrhu časového bylo na táboře ve Zlonicích u Černčan, Letošní absence koupaliště dětem z doharmonogramu rekonstrukce.
kde měly ubytování v hotelu Hláska mova také chyběla.
Zveřejněno: od 29. 8. 2007 do 27. 9. 2007 a počet 40 dětí, byl určitě pro doprovod
Čas prázdnin odzvonil a naopak zavelkým soustem. Řád sv. Václava svým znělo školní zvonění. I když pro některé
přispěním umožnil tábor pro 10 dětí z dětí, byl jistě tábor nezapomenutelným
v Hamru na Jezeře, kam odjely děti zážitkem, čekají je opět běžné dny, které
také s doprovodem. I tábor ve Sluneční jsou spojeny už zase se školními povinPasece se uskutečnil díky sponzorskému nostmi.
(žit)

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

První školní zvonění

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

n čp. 1978 ul. Arbesova v Žatci se
st.p.č. 2072 o výměře 648 m2, se zahradou p.p.č. 4408/13 o výměře 612
m2. Jedná se o dvoupodlažní částečně
podsklepený dům se 3 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Dům

Poděkování sponzorům

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (bývalá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská
v Žatci za minimální měsíční nájemné
ve výši 500, - Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno:
od 31. 8. 2007 do 14. 9. 2007

Školní rok 2007/2008 zaznamenal nástup 227 prvňáčků. Také ve škole 28.
října byly dvě třídy zvlášť vyzdobené 1. A. a 1. B. Tyto dvě třídy přivítaly do
svých lavic okolo 30 žáčků.
Nejen prvňáčky, ale i ostatní školáky pomalu rozdávala úkoly. Prvňáčci dostapřivítala školním rozhlasem ředitelka li za úkol omalovánky doma domalovat
školy J. Krákorová. Jak jinak, než přáním – první velký domácí úkol….
hodně spokojenosti, mnoho úspěchů
Jako pravděpodobně všude na školách
a zdárné vykročení k dobrým znám- i ve zdejší škole bylo naklizeno, čisto
kám. Do školní lavice zde také usedla – vygruntováno, a i vymalováno. I když
malá slečna, dnes již „velká školačka“ jen šatny, ale o to víc obdivuhodné. Ti
Kristýnka Kolářová. Dozvěděla jsem se, malí mají na zdech krásná barevná zvíže se ji ve škole líbí, že zná už některá řátka, kytičky, mašinky, autíčka. Ty větpísmenka a „umím počítat do šedesáti“ ší přivítaly na zdech nápisy věhlasných
pochlubila se. Při prvním usednutí do herců, zpěváků, skupin, automobilových
lavic, dostaly děti pexesa, omalovánky, závodníků a filmů. A tak jsem si přečetla
pastelky a již zmíněné dárkové tašky od nápisy např. – SHAKIRA, Robbie Willizástupců města. Paní učitelka po přivítá- ams, Keira Knightley, Brad Pitt.
ní dětí a seznámení rodičů s řádem školy
S. Žitníková

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Žatecký týdeník

Milfait, Truhlářství TIN, Astra Servis Žatec, Drinks Union.
Mediálními partnery akce byly:
Rádio Frekvence 1, Rádio Evropa
2, Žatecký a Lounský deník, inzertní
noviny Tip Servis, Televize OK Plus
Žatec, Žatecký týdeník, Televize DAKR
Most, Žatecké noviny, Lounský Press,
E Region, Svobodný Hlas, Grand
Expres, Ústecké přehledy, ČRo Sever,
ČRo Radiožurnál, Tip týdne Kaufland,
IN REPORT. cz , Týdeník Aplaus Chomutov, Týdeník Nástup Chomutov.
Ale je nutné poděkovat i dalším,
kteří se podíleli na zdárném průběhu
Dočesné: firmě Likor Žatec, Sboru
dobrovolných hasičů a Sboru dobrovolných záchranářů, Technickým službám
(zde patří jmenovitě velké poděkování
p. Mangové a p. Volfovi) a Městské
policii. Všem těm, kteří se podíleli na
zajištění odběrných míst elektrické
energie, zvláště firmě Hanzal, panu J.
Vodňanskému a J. Cibulkovi. Velký dík
a úcta patří všem pomocníkům, externím
brigádníkům a hlavně organizátorům.
Všem těmto vyjmenovaným patří velké
poděkování, neboť ti všichni přispěli k tomu, že mohu ukončit tento sloupek slovy:
„Dočesná se vydařila“!!!
(žit)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si…
Holcová, Milena
Babky na divoko
Dvě přítelkyně středního věku se
rozhodnou řešit své konflikty v rodině
společným cestováním po Krétě bez
střechy, průvodce a bez jistot.
Cummins, Denise D.
Záhady experimentální psychologie
Co psychologové zjistili o myšlení,
citech a chování člověka.
Daniels, Lucy
Kočka v hrobce
Školačka Mandy má ráda zvířata
a hodně o nich ví, vždyť její rodiče jsou
zvěrolékaři. Ať se ocitne v ohrožení jakýkoli živý tvor, Mandy podnikne vše pro
jeho záchranu!
Kukal, Petr
Povídání a hry s českými příslovími
Pokus přiblížit dětem ve věku 6-10
let zábavnou formou přísloví, doplněné
o říkanku a náměty činnosti, které smysl lidové slovesnosti malým čtenářům
osvětlují.

CENÍK INZERCE

PLOŠNÁ
INZERCE:

17,- Kč /cm2
Slevy za opakování:
při 2. a 3.
12 %
4. až 6.
15 %
7. a více
20 %

ŘÁDKOVÁ
INZERCE:
Firemní:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč

Soukromá:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek) 100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění rámečkem 60,- Kč,

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník
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Křížova vila
Zeyerova 344, Žatec
Vás srdečně zve na

„Obrazy Karla Gotta“
Výstava je otevřena od 1. září do 28. září 2007 v reprezentativních
prostorách Křížovy vily

„Barevně (ne)vidíme všichni“

Výstava Martina Olšana je retrospektivou klasických černobílých fotografií.
Výstava je otevřena do 9. října 2007

Regionální muzeum
K. A. Polánka
Husova 678, Žatec

Vás srdečně zve na výstavu

„TUŽKY“

Sběratel
Emanuel Petráň představí svou
sbírku dřevěných tužek
Vernisáž výstavy 9. září 2007
od 14.00 hodin
Výstava potrvá do 18. listopadu 2007

Firma
REKL Žatec, s. r. o.
přijme

Hooks – Twines, s. r. o.
Jakubská 3052, Žatec

Přijme zaměstnankyně

asistentku
pro zpracování
ekonomických dat na PC.

Obsluha
navíjecích strojů

Vhodné pro absolventy SŠ.
Info: tel. 415 710 439

Tel.: 739 290 089

na třísměnný provoz

Firma „IZOS s. r. o.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkonem v Žatci nebo Lounech. Tel. 776 129 953
n Hledám rod. dům nebo chalupu – Lounsko – Žatecko. Tel.
737 074 496
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474
n Hledám prostory (400m2). Kontakt:
724 009 081
n Pronajmu byt v Žatci 1 + 2 v rodinném domě se zahradou (zrekonstruovaný, částečně zaříízený). Nájemné
6.000 Kč + poplatky (kauce). Tel.
605 022 568.
n V nově zrekonstruované vile se zahradou pronajmeme podkrovní byt 1
+ 2. Dále pro tento komplex hledáme
správce (vhodné pro důchodce). Byt
k dispozici za zvýhodněné nájemné.
Kontakt: 606 284 839. Zn.: Nadstandardní bydlení v Žatci.
n Pronajmu 1 + 1 kompletně zařízený
a po rekonstrukci. Tel. 606 284 839
n Prodám starý kompletní obývací
pokoj – tm. dřevo, nízká stěna, bílý dřevěný stůl 120x80 + 5 židlí. Dále prodám
boudu pro menšího psa – palubkovou,
zateplená sedlová střecha + proutěný
košík. Vše levně. Tel. 723 577 134
n Prodám elektrický boiler – kombinovaný – 120 l, nový, nepoužitý. Cena
dohodou (původní cena 7.800 Kč). Tel
606 324 580
n Hledám práci administrativního
charakteru domů nebo na VPP, tel.
607 844 407
n Čtyřicátnice hledá spřízněnou duši
na trávení volných chvil, na kolo, na
zábavu i kulturu, e-mail –h.hovca@seznam.cz
n Pronajmu pěkný slunný byt 1 + 1
+ S. Nová linka, plastová okna. Volný
ihned. Nájemné 3.000 Kč + služby.
Vratná kauce. Volejte po 18 hodině na
tel. 721 181 431.
n Koupím dům nebo pozemek k výstavbě RD v horní části města Žatce.
Tel. 602 111 641
n Přijmeme kuchaře/ku do zavedené
restaurace v centru Žatce. Praxe vítána,
nástup ihned. Tel. 606 847 666.

Nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 665, nebo osobně na adrese Velichov 42, Žatec.

Firma M.A.T. Group s.r.o.
železářství a domácí potřeby

hledá do nové prodejny v Žatci
l vedoucí(ho) prodejny (plat 19000,-)
l zástupce ved., požadavky: vyučen, praxe v oboru, bezúhonnost
l prodavače(ku)- praxe v oboru, bezúhonnost
Doba otevření prodejny plánován na 4q/2007
Volejte: 377540990, 605229312.

Značková prodejna a servis
Barum-Dongres Pneu
Masarykova 1300 Žatec, přijme:

1. pracovníka vyučeného v technickém oboru
2. automechanika, popř. pracovníka vyučeného v příbuzném oboru
Nabízíme zajímavou práci u franschizového partnera společnosti
Barum Continental.
Očekáváme chuť učit se novým věcem a pracovní flexibilitu.
Informace na tel.: 415 711 378 p. Kopecký, nebo kopecky@dongres.com

Regionální muzeum
K. A. Polánka

Žatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2007
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n Neděle 9. září 2007 – 14.00 hod.: vernisáž výstavy „TUŽKY“, ve které sběratel Emanuel Petráň představí svou sbírku dřevěných tužek. Výstava potrvá do
18. listopadu 2007.
n Sobota 15. září 2007 – 10.15 hod.: vernisáž výstavy „PO STOPÁCH STARÝCH ŘEMESEL NEJEN V ŽATCI“, která přiblíží svět středověkých řemesel
a počátky průmyslu v Žatci. Připravena u příležitosti Dnů evropského dědictví.
Výstava bude probíhat do 31. prosince 2007.
n „Co květiny šeptají“ - květinové ubrousky ze své sbírky představuje pomocí
květomluvy, básniček, říkadel, hádanek a pohádek Jitka Krouzová. Výstava prodloužena do 2. září 2007.
n „Kde se pivo vaří...“ – výstava, která je připravena ve spolupráci s Národním
zemědělským muzeem v Praze, popisuje technologii vaření piva v širších historických a kulturních souvislostech. Výstava prodloužena do 2. září 2007.
Jiná akce:
n Sobota 15. září 2007 – 10.00-18.00 hod.: „DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽATCI“
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
n Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Žatecké obrázky (ikonografie města)
NÁVŠTĚVNÍ DOBA:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 15.30 hod., středa, neděle: 9.00 – 17.30,
(polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.), sobota: zavřeno. Pro hromadné, předem
ohlášené návštěvy lze dohodnout i jiný termín prohlídky.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n Sobota 15. září 2007 – 10.00-18.00 hod.: „DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽATCI“
NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY:
Úterý – pátek od 8.00 do 17.00 hod., sobota a neděle od 13.00 do 18.00 hod.
(pondělí – zavírací den).
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.acein.cz/
muzeumzatec

Motoservis
Bittermann
Dukelská 1093, Žatec
Tel. 608 033 275
Opravy motocyků
Prodej skútrů

PŘIŠLI NA SVĚT
20. 8.
22. 8.
24. 8.

25. 8.

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec zaměstnance

obsluhu výrobní linky – třísměnný provoz
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27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
2. 9.
3. 9.

Vokrouhlík Aleš
Uyanga Chingun
Štelcíková Kateřina
Mankovický Marek
Balážová Alžběta
Tatárová Jaroslava
Čížková Tereza
Městecká Barbora
Ondová Karolina
Danková Veronika
Štipáková Valentýna
Vaňková Markéta
Muchová Marie
Pabiánová Adéla
Haišman Filip
Hradec Patrik
Perglová Marie
Malý Jakub
Kohoutová Nela a Nikola
Utendorský Štěpán

ROZLOUČENÍ
18. 8.
20. 8.
23. 8.
25. 8.
26. 8.
29. 8.
30. 8.
1. 9.

Chupáňová Marie
Jánský František
Laštovková Anna
Camprová Anastázie
Bohačiková Anna
Maulisová Marie
Krob Zdeňko
Filip Karel
Nachtigalová Miluše
Kanči Michal

81 let
81 let
95 let
75 let
80 let
82 let
64 let
78 let
85 let
32 let

Vítejte u nás
Jinam už nemusíte
Je tu pro Vás

první úvěrový
HYPERMARKET!
Půjčíme všem!
Na cokoli, bez příjmů, do registru
nehledíme, oddlužíme, přeúvěrujeme.

Tel.. 731 468 764

Žatecká teplárenská, a.s.
Svatováclavská 1020, 438 34 Žatec
tel. 415 735 851, fax 415 727 299, http://www.ztas.cz/

Přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici

Vedoucího směny
Požadujeme: ÚSO nejlépe technického směru (elektro, strojní),
flexibilitu, pracovitost, ochotu k dalšímu vzdělávání, ŘP sk. „B“,
výhodou je ŘP sk. „T“ a TP III. tř.
Nabízíme:

Ohodnocení úměrné pracovnímu nasazení a výsledkům společnosti,
práci v perspektivní firmě.

Nástup:

Září 2007.

Zájemci se mohou hlásit na výše uvedené adrese u ředitele společnosti.
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Kajmaní dovádění

INFORMUJEME
Club NATURA
Zahajuje pravidelná setkání seminářů,
přednášek, léčení různými metodami, cvičení, meditace, ale i přijemné posezení při
šálku čaje.

Obec Nové Sedlo a dálkoplaz Roman Daniš pořádají letos již 5. ročník setkání
obcí, které mají ve svém jménu slovo „ žába„. Tento rok se celá akce bude tak
trochu řídit svým podtitulem „ Žabokliky uvádí, jak kajmani dovádí „ a to i proto, že celým dnem bude slovem provádět oblíbený moderátor Radek „Kajman„
Komoráš . Akce probíhá, jako každoročně, v obci Žabokliky druhou sobotu
v měsíci září, tedy 8. 9. 2007.
Celý den začíná vlastně již v 9.00, kdy hrát country skupina Friends Aligátor.
v Žatci od radnice startuje již tradiční
S velkým napětím se očekává pokus
turistický pochod Žatec - Žabokliky.
o ustanovení českého rekordu v počtu
Program v Žaboklikách začne v 11 žabích skoků přes kajmana za jednu
hodin pásmem her a soutěží pro naše hodinu, na kterém se budou podílet
nejmenší s názvem „ Dětské hrátky všichni návštěvníci této výjimečné
s kajmaními drápky“ , v rámci které akce. O zápis do Knihy českých rebude volena tradičně Miss Žabka a Ža- kordů se postarají zástupci Agentury
bule. Korunku té nej předá Miss aerobic Dobrý den, se kterou na tomto pokusu
roku 1997 Petra Pěkná.
spolupracujeme.
Finalistky MISS Zlatého moku 2007 při prohlídce zámku Chyše.
A pak již začne pestré odpoledne naAni ve večerních hodinách však zábava
bité tradičně netradičními soutěžemi, nekončí. Tentokrát se o její pokračování
jako například Lov kajmana ve vodě, postará žatecká kapela Atlantis a DJ MajÚklid kajmaního vejce a mnohé jiné. kl, tedy opět záruka dobré zábavy, hudby
n Finalistky na zámku a v pivovaru krásu mládí ještě zdokonalily. Přestože si
A všem přitom k pohodě i tanci bude a tance pro všechny věkové kategorie.
Finalistky MISS Zlatého moku ČR se děvčata účesy chránila jako oko v hlavě,
sjely do Žatce den před samotnou soutěží. čekalo je nacvičování a to již přímo na
Odtud jejich cesta vedla do Zámeckého jevišti divadla. Zkouška volné discipliny
pivovaru Chyše, kde na ně čekaly nedo- a příprava na disciplinu v točení piva,
čkavé spouště novinářů a uskutečnila se pak vystřídala opět příjemnější chvíle,
zde i tisková konference. Za agenturu zkoušení a výběr šatů ze Salonu Moravec.
Gejzír informoval přítomné novináře Děvčata pookřála, neboť se již blížila chvíle
PROGRAM
předseda Svazu rodáků a přátel města před večerním finále a nervozita sem, tam
11,00 – ÚVOD moderátor Kajman
Žatec pan Petr Šimáček a o průběhu přeci jen byla znát.
11,10 – DĚTSKÉ HRÁTKYS KAJMANÍMI DRÁPKYPetra Pěkná + DJ Majcelé organizace příprav soutěže podal n Galavečer
kl. Dětské pásmo her a soutěží spojené s tradiční volbou „Miss Žabka a Žabuinformace pan Jiří Kopřiva. Tiskové
Chmelová scénka zahájila soutěžní
le„
konference byl přítomen také místosta- galavečer a pak už finalistky soutěže na13,00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍKajman + starosta obce + družstva
rosta města Aleš Kassal.
stoupily před diváky, porotce, zástupce
Přivítání, nástup a představení soutěžních družstev
Děvčata si prohlédla prostory místního pivovarů a sponzory ve večerních „ró1 SOUTĚŽ : ( průběžná ) Zrození kajmana
zámku a malého pivovaru. Pak už ale na bách“, aby svým šarmem a hlavně mládím
13,30 – FRIENDSALIGATORS – country music k poslechu i tanci
ně čekala práce – trénink. „Raz – dva okouzlily a posbíraly co nejvíce bodů. Na
14,15 -2 SOUTĚŽ: Lov kajmana ve vodě Kajman+ družstva
– tři, krok – dva – tři“, to znělo sálem, jevišti se střídal tanec, box, hospodská
FRIENDS ALIGATORS
kde si nacvičovala kroky, otočky, držení scénka, břišní tanec, malování, ale také
15,00 – ČS. REKORD Kajman + Roman
těla, úsměvy a nástup na podium. Bez hra na harmoniku a malý zásah policejní
Pokus o ustanovení čs. rekordu zapsaného v Knize českých rekordů II v počtu
propocených triček a někdy i puchýřů se příslušnice.Finalistky soutěže zaručeně
žabíchpřeskoků kajmana za jednu hodinu , za účasti zástupců Agentury Dobrý
neobejde dokonalost nácviku, který by měl nezklamaly, pro některé to byla otevřená
den.
být dobrým výsledkem před zraky přihlí- cesta k modelingu, focení, pro některé jen
FRIENDS ALIGATORS
žejících diváků. V konečné fázi dne byla zábava a zkusit si něco výjimečného.Po16,05 – 3 SOUTĚŽ : Tažení uloveného kajmanaKajman + družstva
děvčata ještě seznámena s podrobným kud zkušenost a cesta z této soutěž zavede
16,30 – VYHLÁŠENÍ REKORDU Kajman + rozhodčí ag. Dobrý den + starosta
scénářem galavečera a malá slavnostní děvčata ještě do vyšších soutěží, popřejobce
večeře ukončila den před samotným me jim úspěch. Zaslouží si i poděkování
17,00 – BASKET KAJMAN basketbalové družstvo Kajmani
finále, a následoval návrat do Žatce, kde a ocenění za jejich výkon, za trpělivost
17,15 – 4 SOUTĚŽ: Úklid kajmaního vejce Kajman + družstva
byla děvčata ubytována.
při zkouškách a mnohdy i zdravotní
17,45 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Kajman + Roman + starosta obce + družhandicapy, se kterými musely zkoušky,
n Finálový den
stva
Finálový den začal pro děvčata tou nebo samotná vystoupení absolvovat.
20,00 – NOČNÍ KAJMANÍ LOVENÍ Atlantis + DJ Majkl
S. Žitníková
příjemnější stránkou. V Salonu Paris
Taneční zábava střídavě se živou hudbou a DJ.
(O samotné soutěži přinášíme reportáž
se už kadeřnice s vizážistkou postaraly
o to, aby byla nalíčena, učesána a jejich na straně 1)

Kancelář SPCCH
Po prázdninové přestávce opět zahajuje
činnost pro své členy v kanceláři ve Dvořákově ul. u divadla, OV SPCCH - v úterý,
ZO SPCCH - ve středu.

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

Oznamujeme
Svaz postižených civilizačními chorobami oznamuje svým členům, že plánovaná
taneční zábava v měsíci záři se neuskuteční. Důvod: termíny volného sálu v Institutu Chmelařství nevyhovuji!

MISS Zlatého moku ČR

SOUTĚŽE
„ Kliky 2007 „

KLIKY 2007 - 8. 9. 2007

„Žabokliky uvádí, jak kajmani dovádí“

HRA č. 1 (průběžná)

ZROZENÍ KAJMANA
Tato hra probíhá celý den až do vyhlášení výsledků, tedy cca do 17,30 hod.
Každé družstvo má k výrobě shodné
množství jílu, použití jiných materiálů
není zakázané a je na fantazii soutěžících. Úkolem je vymodelování kajmana
a jeho vyzdobení. Při předávání kajmana
porotě má jeden z družstva výtvor popsat
v krátké básni.
Hodnotí se vizuální stránka výtvoru
a stejně tak i humornost básně a celkový
umělecký dojem.
HRA č. 2

LOV KAJMANA VE VODĚ
Přes rybník je natažené lano. Uprostřed
je přivázán kajman.
Úkolem je ulovení kajmana pomocí
provazu s okem – lasem, duralové tyče
a nafouknuté traktorové duše. Hráči
s cizího družstva „ škodí“ taháním za
lano, na kterém je kajman přivázaný,
tedy kajman plave.
Částečně se hodnotí rychlost ulovení
kajmana, ale též nápaditost při lovení.

Den evropského dědictví v Žatci

HRA č. 3

sobota 15. září 2007

TAŽENÍ ULOVENÉHO KAJMANA
Tentokrát kajmani ulovili kajmana.
Úkolem družstva je přetažení uloveného kajmana na laně po předem určené
trase. Tažení se provádí „ kajmaním
krokem“ , tedy na „čtyrech“ a leze se
vždy stejnou rukou i nohou. Lano hráči
drží v zubech.
I v této hře se hodnotí částečně rychlost, kvalita kajmaního kroku a celkový
umělecký dojem.

Téma: Památky, řemesla a lidová tradice
PROGRAM:
Regionální muzeum - Husova ul. 678
10.00
slavnostní zahájení
10.15
„Po stopách starých řemesel nejen v Žatci“ - vernisáž výstavy
o řemeslech a počátcích průmyslu
11.00 - 18.00 individuální prohlídky výstav a expozic
10.00 – 18.00 „Osm hodin v pravěku“ – ukázky pravěkých technik tkaní, ražby
mincí, výroby šperků a keramiky, opracování dřeva, rozdělávání ohně,
mletí mouky nebo pečení pravěkých placek v podání sdružení Keltoi
na zahradě muzea
pobočka muzea - Křížova vila
10.00 – 18.00 „Řemeslo má zlaté dno“ - v zahradě vily ukázky práce kováře, hrnčíře,
bednáře, tesaře, přadleny, krajkářky a dalších
10.00 - 18.00 prohlídky výstav a interiérů

ÚKLID KAJMANÍHO VEJCE

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

HRA č. 4
Každý člen družstva se nejprve 4x zatočí kolem kajmaního vejce . Podmínkou je
dotyk čela s vrcholem kajmanního vejce.
Poté se snaží trefit koš..
Sčítají se vhozené koše.

Žatecký týdeník

I takového návštěvníka jsme mohli potkat na žatecké Dočesné, na rozdíl
od pivařů si pochutnával na krajíci chleba – pozdrav všem žatečákům
„kozel Pepik“.

TJ SEVER ŽATEC zahajuje cvičení
Po prázdninové přestávce zahajuje opět od 6 září Tělovýchovná jednota Sever
Žatec cvičení pro širokou veřejnost v tělocvičně 3. ZŠ v Podměstí.
Každé pondělí a čtvrtek zde probíhá několik druhů cvičení, které vedou cvičitelky s odbornou kvalifikací.
Rodiče s dětmi - cvičí při hudbě, hrají si litační cvičení. Cvičí se při hudbě a na
s míči, tancují a závodí v různých hrách. podložkách, kde používají ke cvičení aeŽactvo - dívky a chlapci jsou rozděleny robní činky , tyčky, míče overball a gumy
podle věku do cvičebních skupin, kde cvi- na cvičení. Součástí cvičení bývají také
čí na nářadí, trampolině, švédské bedně, přednášky lékařů.
hrazdě, sportovní gymnastiku a šplh. DěvRozvrh cvičení od září 2007 v ZŠ
čata cvičí při hudbě aerobik. Pro žáky jsou
v Podměstí
připraveny také další sportovní hry jako
vybíjená, florball,softenis, plavání, lehká Pondělí:
17.00 – 18.00 Předškoláci a děti z 1.a2.
atletika a míčové hry. Každým rokem
v květnu pro ně pořádá TJ Sever velkou tříd
18.00 – 19.00 Žactvo ( děvčata a chlapci
soutěž jízdy na kolech a kolečkových bruslích. Konec roku pak zakončují akamedii z 2. až 7 tř
19.00 – 20.00 Zdravotní kondiční
pro rodiče a Mikuláše.
Ženy - kondiční, zdravotní a rehabi- cvičení (rehabilitace ženy)

20.00 – 21.00 Kondiční aerobik (dívky
a ženy)
Aerobik – moderní formy kondičního
aerobiku pro dívky a ženy všeho věku.
Na závěr každého cvičení strečink na
uvolnění svalů. V letošním roce se bude
nově cvičit i step aerobik.
Čtvrtek
17.00 – 18.00 Předškoláci a děti z 1.
a 2. tříd
18.00 -19.00 Žactvo( děvčata a chlapci
z 2.-7 tř.)
19.00 - 20.00 Zdravotní kondiční cvičení
(rehabilitace ženy)
20.00 – 21.00 Kondiční aerobik (dívky
a ženy)
Na pěkné cvičení se s Vámi se těší cvičitelky ASPV Sever Žatec

Další otevřené objekty:
Chmelařské muzeum, nám. Prokopa Velkého 1952
10.00 – 18.00 individuální návštěvy, poslední vstup v 17.30
Městská radnice – vyhlídková věž, nám. Svobody 1
10.00 – 18.00 individuální návštěvy, poslední vstup v 17.30
Renesanční sladovna, Masarykova 356
11.15 - 12.15, 15.15 - 16.15 vstup pouze s průvodcem
Další akce:
Za žateckými řemeslníky a živnostníky
Čtyři komentované procházky městem, při nichž bude podáván výklad o umístění
a provozování řemesel a živností v Žatci v 19. století. Představeni budou sladovníci,
pivovarníci, řezníci, hostinští, kováři, nejrůznější obchodníci, krejčí, obuvníci, sedláři,
koželuzi, zlatníci atd.
Začátky procházek:11.00, 11.30, 15.00, 15.30 hod. výchozí místo: Regionální muzeum,
Husova 678, Žatec
Akci finančně podporuje Město Žatec

Stará škola a její nové www stránky

„Hezký dobrý den. Jsem ráda, že jste zavítali na naše stránky, které mají nejen
novou adresu, ale i zcela nový kabát….“
Těmito úvodními slovy vítá paní ředi- nového školního roku, o Školské radě či
telka Mgr.Jana Krákorová návštěvníky žákovském parlamentu si tu můžete pronově upravených internetových stránek hlédnout i hezké fotografie, seznámit se
Základní školy Žatec, nám. 28. října se Školním vzdělávacím programem nebo
1019.
vyplnit anketu o …
Kromě informací o škole, o organizaci
Adresa stránek: www.zszatec.cz

