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Otevřený dopis – Kulturní dům Střelnice

Vážení občané,

Pane Kassale,
před sebou mám „Otevřený dopis“,
který Vám 6.listopadu psal pan Dongres. Ale to je již asi uzavřená kapitola
a mne se jedná o jinou záležitost, ale
související s tím.
I já, stejně jako pan Dongres, jsem
člověk, kterému nesmírně záleží na
svém rodném městě - Žatci.
Když jsem letos 28.června četl v „Žateckém týdeníku“ Váš článek o budově
Střelnice u autobusového nádraží, velmi mne to potěšilo.
Tato budova je velmi stará, tuším, že
byla postavena už v 19. století. Mám
dojem, že tak 90% občanů Žatce k ní
má vztah. Ať tak, že tam třeba chodili
do tanečních, na plesy, nebo třeba na
různé schůze, nebo jejich rodiče, prarodiče, sourozenci. Moji rodiče se tam
například seznámili. Bohužel se stejně
dostala do stavu v jakém je/byla.
Proto jsem měl opravdu nesmírnou
radost, když jsem četl Váš článek jménem „Nový majitel se chystá na opravu
a oživení Střelnice“. Z něhož Vás cituji:
„Pro obyvatele města je ale také důležité, aby ubývalo zchátralých objektů
a lokalit. Proto je nutné fandit společnosti VHS a jejímu záměru. V současné
době ﬁrma provádí přípravy na opravu
Střelnice a její oživení. Při prvním jednání s představiteli města zaznělo, že

dne 31. prosince 2007 bude Městský úřad Žatec otevřen pro veřejnost pouze do 11 hodin

První obec už má
svůj osadní výbor

FOTO: (ŽIT)

Žatec – Zastupitelstvo města Žatce zřídilo osadní výbor místní části
Radíčeves. Jeho členy jsou Bedřiška
Davidíková, Alois Hruza, Marie Kunešová, Vladimír Vostřel a Jindřich
Kolouch, který bude podle ostatních
členů působit jako předseda osadního
výboru. Tento orgán má oporu v zákoně o obcích, který mu také svěřuje některá práva: například předkládat radě
a zastupitelstvu své návrhy týkající se „Tak milé děti zase za rok…“
rozvoje obce apod.
(st)

Vánoční jarmark
přilákal stovky lidí
Žatec – Během soboty a neděle
ožilo náměstí Svobody vánočním jarmarkem. Během něj si
návštěvníci všech věkových kategorií prohlédli ukázky řemesel, například kováře či tesaře,
mohli si ale také nakoupit celou
řadu věcí.
Velký zájem byl o adventní věnce, svícny, pletené a další výrobky
z dílny zdravotně či mentálně
postižených. Své výrobky nabízeli
i producenti dalších uměleckých
předmětů, objevilo se ale také
jmelí, cínoví vojáčci, sklo ve stylu
středověku či výrobky brašnáře.
Jarmark zpestřila vystoupení
kejklíře a hudebníků opět ve středověkém stylu.
Akce uzavřela týdenní program,
který začal rozsvícením stromu
a pokračoval mikulášskou nadílkou. Na náměstí se vánoční
jarmark vrátí ještě 15. prosince,
tentokrát ovšem výhradně pro
kamery České televize. Ta bude
ve zmíněný den pořizovat další
záběry pro seriál Nemocnice na
kraji města.
(st)

Dobrý den, pane Vonko,

Chystají se opravy ulic, stavby zastávek i hřišť
Žatec – Rozpočet města na rok 2008 schválilo zastupitelstvo na čtvrtečním jednání. Je koncipován jako vyrovnaný s částkou 424 milionů
korun na straně příjmů i výdajů. Na investice do komunikací, škol apod.
je počítáno se sumou kolem jednoho sta milionů korun.
Finanční prostředky zamíří napří- nyní počítá nejen se zastávkami,
klad na opravu Hájkovy ulice (6,4 ale i chodníkem směrem k bytovým
milionu korun), na autobusové za- domům.
stávky a úpravu prostranství kolem
Několik milionů korun půjde do
nich v prostoru u Moskvy (2,5 mili- škol a školek na opravy a vylepšení
onu korun), jak si už delší dobu žá- podmínek, nejvíce směřuje do budají tamní obyvatelé a cestující MHD. dovy ZŠ praktické, speciální a loTotéž se bude realizovat v Radíčevsi gopedické (1,2 milionu korun) a do
(1,6 milionu korun), kde je situace gymnázia – 1 milion korun.
o to horší, že zastávky jsou tam v těsSe dvěma miliony korun se počítá
né blízkosti frekventované silnice; na zahájení postupné opravy cest
v rámci celkových nákladů se tam na hřbitově. Osm set tisíc korun je

bude naslouchat také přáním města
co se týká budoucí skladby prostor
objektu. Každopádně půjde o posílení
občanské vybavenosti.“
Bohužel jsem netušil, že Vámi použité slovo „oživení“ znamená demolice.
A že „posílení občanské vybavenosti“
je pohled na rypadlo bourající zbytky
dříve nádherné budovy, jejíž opravy
se již občané nedočkají. Mohu Vás
ujistit, že když jsem to 28.11. viděl,
tak mi lezly slzy do očí. A nebyl jsem
určitě sám...
Myslím, že jako člověk, který nepochází ze Žatce, k němu nemáte asi
takový vztah. Ale jako jeho místostarosta jste měl alespoň plnit to, co jste
vzkázal občanům.
Opravdu asi jednáte stylem „po nás
potopa“ a veřejně obelháváte občany
Žatce. Rozhodně já se tak cítím. Nebo
to „přání města“, kterým ﬁrma VHS
naslouchá je tyto historické budovy
bourat?
Pochybuji, že stav věci ještě napravíte, nebo změníte a tak stejně jako pan
Donges i já Vám vzkazuji přání abyste
rezignoval, stejně tak starosta města.
Jelikož jestliže budete tímto způsobem
„oživovat“ naše město, tak nám tady
toho moc nezbude.
Ondřej Vonka
V Žatci 1.12.2007

vyčleněno na opravu Dukelské ulice
v úseku od Pražské po Šafaříkovu.
Pět milionů korun půjde do dětských hřišť a 2,5 milionu se předpokládá uvolnit na opravu budovy
ústavu sociální péče kamarád Lorm
v Zeyerově ulici.
Připraveno je 17,5 milionu korun
pro zajištění dalších potřeb nemocnice.
Další významnou položkou v rozpočtu města jsou peníze určené na
spolufinancování projektů, realizovaných z operačních programů. Jde
o programy, do nichž vlívá značné
finance Evropská unie.
(mst)

v červnu jsem já ani řada dalších
představitelů města netušil, v jak špatném technickém stavu se objekt Střelnice nachází. Tehdy jsem se domníval,
že se zrenovuje původní stavba a takto
vyznělo i jednání, kterého se účastnil
majitel (soukromá společnost), památkáři, úředníci státní správy a městský
architekt.
Na stavu objektu se podepsali minulí
majitelé a fakt, že situace došla tak daleko, není vinou současných představitelů města a necítím ji ani já.
Pokud už by si někdo měl sypat popel
na hlavu za neutěšený stav Střelnice,
pak logicky asi ti, kteří měli objekt na
starosti v letech minulých. Nebo si
myslíte, že podle Vás „dříve nádherná
budova“ je výsledkem nečinnosti mé
osoby během rok trvajícího funkčního
období?
Těžko také lze očekávat - jak si
někdo myslí -, že po roce práce na
radnici budou zachráněny všechny
zchátralé objekty ve městě, nota bene
když celá řada z nich není vůbec majetkem města.
Vaše tvrzení, že někoho obelhávám,
není férové. Každá situace má svůj
vývoj a v červnu jsem netušil, že se

začnou bortit zdi a že na podzim se
zrodivší posudek statika označí stavbu přímo za nebezpečnou svému okolí.
Zeptejte se majitelů sousedních objektů, jak se jim žilo v blízkosti chátrající
a rozpadající se Střelnice, než odsoudíte úředníky a také mne či pana starostu
z toho, že je to naše vina a že někoho
obelháváme.
Ještě upozorním, že nařízení o neodkladném odstranění stavby vydal stavební úřad, což je orgán státní správy,
nikoli někdo z vedení města. Stavební
úřad tak učinil na základě posudku
statika a svých vlastních zjištění a se
zřetelem na ochranu okolí - občanů
i staveb - tedy z důvodu veřejného
zájmu.
Záměr na využití nové stavby Střelnice existuje a stejně tak majitel jedná
s městem o způsobu využití. V tomto
ohledu dál platí má informace z června a u majitele si ji můžete lehce ověřit.
V této souvislosti tvrdím: nelžu.
Nevím, jestli Vás moje odpověď dostatečně uspokojila. Jsou to ale fakta,
která znám a která v daném kontextu
plně respektují legislativu.
S pozdravem Aleš Kassal,
místostarosta

Podávání žádostí o ﬁnanční příspěvky na rok 2008
„MěÚ Žatec v rámci schváleného v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo
rozpočtu Města Žatce pro rok 2008 na finančním odboru MěÚ Žatec
přijímá žádosti sportovních a ostat- ing. Monice Naxerové„
ních organizací, sdružujících občany,
děti, důchodce a zdravotně postižené
Městská knihovna Žatec
občany v rámci žateckého regionu
oznamuje, že všechna oddělení
o ﬁnanční příspěvky pro rok 2008.
a pobočky knihovny budou uzaFormulář žádostí je možno vyzvedvřeny pro veřejnost v době od 22.
nout na informacích MěÚ Žatec, na
prosince 2007 do 1. ledna 2008
finančním odboru MěÚ Žatec nebo
z důvodu vánočních svátků. Všem
pořídit na internetových stránkách
čtenářům přejeme příjemné prožiMěsta Žatce.
tí vánočních svátků a hezký Nový
Řádně vyplněné žádosti odevzdejrok.
(fr)
te nejpozději do pátku 29.2.2008
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m 2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508
m2, p.p.č. 4646/26 o výměře 10160
m2a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2
v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
hřiště, napojení na inž.sítě) - graﬁcká
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby

Zveřejněno : od 15. 11.2007 do 12. 02.
2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
Projednáno Radou Města Žatec dne
26.11.2007.
Volnou bytovou jednotku:
n č. 2392/2 ul. Pekárenská v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 64,30 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2391, 2392 a podílem pozemku st.p.č.
2766 o výměře 476 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 643/14553 vzhledem k celku za
kupní cenu … 691.720,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 5.12.2007 do 3.1.2008
Za majetkový odbor

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
Projednáno RM dne 26.11.2007
n nebytový prostor v čp.137 na
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1.000,
- Kč/m2/rok, tj………. 9.733,- Kč měsíčně bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 5.12.2007 do 3.1.2008
Za majetkový odbor

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
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 6.12.2007 do 4.1.2008
Za majetkový odbor

Zveřejněno: od 31.10. do 2.1. 2008

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno Radou Města Žatec dne 29.10.2007
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu a pozemku další osobě a to:
č.p.

b.j.č.

ulice

vel.

2720
767
2651

41
1
1

Javorová
Hošťálkovo n.
Osvoboditelů

1+3
1+1
1+3

m2 st.p.č. o výměře

vel. podílu

KC

488 m2
914 m2
174 m2

729/29562
432/12614
652/3940

308 596 Kč
170 924 Kč
277 508 Kč

72,9
43,2
65,2

Zveřejněno: od 31.10.2007 do 28.1.2008

Žatecký
týdeník

3572
175/1
4109

Žatecký týdeník

Hlas Potrefené(ho) husy:
Toto lidové pořekadlo vztahuji na sebe,
předsedu sociálně – zdravotní komise.
Zároveň mu plně dávám za pravdu: Když
vás totiž někdo trefí do zad kamenem,
nedá se dost dobře mlčet.
V Žateckých novinách č. 48 ze dne
27.11.2007 byl zveřejněn rozhovor
s paní Světlanou Smočekovou, ve kterém, mimo jiné je veřejnosti předkládán
poněkud svérázný pohled na přidělování
příspěvků organizací působícím v oblasti
sociální.
Proto se domnívám, že jako člen
komise, které mám tu čest předsedat
a jejíž činnosti se uvedená pasáž bezesporu týká, mám povinnost a snad
i právo informovat veřejnost o skutečném stavu věci.
Příspěvek o kterém se zmiňuje paní
Smočeková poskytuje město ze svých
prostředků z vlastní vůle, není součástí
nebo položkou žádného zákona o ﬁnancování poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, tudíž nepodléhá žádné
zákonné předloze. Pravidla pro poskytování tohoto příspěvku si stanovuje samo
město interními pravidly, schvalovanými
městskou radou.
Z uvedeného vyplývá, že na tento
příspěvek a jeho výši nevzniká automaticky žádný nárok. Pravidla platná
na rok 2007 neomezila okruh možných příjemců pouze na registrované
subjekty. Proto se dostalo příspěvku
i například Klubu seniorů. Ale to věděla
i paní Smočeková, takže tajuplný náznak
něčeho nečestného formulovaný v jejím
vyjádření mnohoslibným „údajně“ nebyl
vůbec v této souvislosti příhodným.
Prostě to dostali i neregistrovaní, protože to bylo možné. K tomu si dovolím
i osobní poznámku. Mně osobně by byla
hanba, kdybych, maje tu možnost, jen na
okamžik vážně zvažovat zda máme přispět Klubu seniorů 3 tisíce. K takovému
způsobu uvažování mne nemůže donutit
sebevětší posedlost této civilizace řešit
jako existenční otázku č.1 ekonomickou
rovnici o poměrech ceny práce k míře
zisku. K pohledu paní Smočekové na objektivitu rozdělování přidělené částky 90
tisíc na jednotlivé žadatele.
V předcházejících letech jak lze z dochovaných materiálů dovodit, byly vždy
nejvíce naplněny požadavky „Handicapu“.
Současná komise přijala názor, že je

nutno podpořit pokud možno všechny
žadatele o tento příspěvek, protože to
je jedna z mála možností města vyjádřit uznání a povzbuzení pro všechny,
kteří se snaží v této složité a společensky nedoceňované oblasti dělat něco
pro ostatní.
I přes výše uvedené obdržel „Handicap“ na návrh této „podezřelé“ komise
příspěvek na rok 2007 30 tisíc, což byla
opět absolutně nejvyšší částka z výše
uvedené celkové sumy. Zároveň se zvýšil počet žadatelů, kterým byl příspěvek
rovněž přidělen.
V této souvislosti si dovolím druhou
osobní poznámku. Od příjemce tohoto
příspěvku bych očekával spíše poděkování než denunciaci v tisku
K druhému „problému“ vytýkanému
komisi a městské radě – poskytnutí
příspěvku 10 tisíc Společnosti pro
ranou péči se sídlem v Praze. Ani tuto
možnost pravidla nezakazovala. Za
sebe zde prohlašuji, že za rozhodnutí
přispět poprvé v historii na léčbu vážných zrakových onemocnění dětí a to
i ze Žatce, byť v této chvíli jde „pouze“
o tři, necítím sebemenší důvod se před
veřejností stydět nebo se kát.
K třetímu konkrétnímu „problému“vytýkanému komisi a městské radě
– příspěvek Centru služeb pro zdravotně
postižené Žatec. Zde zřejmě došlo k informačnímu omylu neboť výše příspěvku
této organizaci byla ve skutečnosti 22
tisíc. Samotný obsah sdělení, prezentovaného paní Smočekovou je natolik
denunciační, že vyzývám dotyčnou organizaci, aby sama v tisku odpověděla,
aby veřejnosti představila celý rozsah
své činnosti ve prospěch zdravotně
postižených občanů. Jsem přesvědčen,
že si veřejnost uvědomí co všechno
zahrnuje pojem sféra sociálních služeb,
že je naprosto nemožné a nemorální
pokoušet se tyto služby známkovat na
nějaké pomyslné stupnici potřebnosti
či nepotřebnosti. Podle mého názoru
jsou všechny stejně důležité a potřebné,
protože všichni jsme jejich potencionální
klienti. I ti, kteří o tom v této chvíli neví.
Protože v této oblasti člověčího života
platí to co v politice: „Nikdy neříkej
nikdy“.
Na závěr pak vyjadřuji jeden souhlas
s názorem paní Smočekové a to s názorem na nedostatečnou výši celkového

Hurá na Evropský parlament
Je 14. listopadu ráno a čtyři desítky
studentů z celého Ústeckého kraje, kteří prošli sítem písemného testu a vyhráli
třídenní pobyt ve Štrasburku s návštěvou
Evropského parlamentu (EP), čekají na
předem určených místech, aby mohli
nastoupit do autobusu, který je odveze
do Štrasburku, pro někoho překvapivě
francouzského města. Počasí si chtělo
nejspíše dokázat, že ještě může vytvořit
„ladovskou“ zimu, jinak se nedá totiž
vysvětlit sněžení. Ještě notnou chvilku
trvalo, i přes pekelně vyhřátý autobus,
než někteří dosáhli opět normální tělesné teploty. Nutno dodat, že někteří mládežníci se nezahřívali jen dechem z úst,
ale pomohli si i něčím ostřejším. V deset
hodin jsme překročili hranici a uháněli si
to už již celkem monotónně po německých dálnicích do Štrasburku.
Štrasburk má docela zajímavou historii. Celkem osmkrát se vystřídalo jeho
vlastnictví mezi Německem a Francií.
Pod Německo patřil ještě v roce 1890
a je to vidět jak na architektuře, tak i na
řeči místních domorodců, kteří vám sice
tvrdí, že mluví francouzky, leč každé třetí
slůvko je německé. Hlavní dominantou
je místní katedrála, která je ojedinělá
tím, že má pouze jednu věž, druhá
zůstala nedostavěná a dokončená už
nikdy nebude.
Po příjezdu nás čekal první bod programu, kterým byla oficiální večeře
s europoslanci

Dr. Liborem Roučkem a JUDr. Richardem Falbrem, jejichž hosty jsme se na
tři dny stali.
Možná lecjakého Čecha, který vyrostl
na maminčině bramboračce, překvapí,
že Francouzi si na polévku nepotrpí,
to si raději dají předkrm. Po večeři
jsme mohli jet buď do hotelu, nebo
dobrovolníci si ještě mohli prohlédnout
noční Štrasburk. Já se přidal ke druhé
skupině „účastníků zájezdu“. Bohužel
jedinci, kteří tvrdili, že GPS je jejich
šestým smyslem, zklamali a my ostatní
důvěřivci bloudili spolu s nimi o půlnoci
po Štrasburku a nemohli najít tu „správnou“ cestu domů. Je až neuvěřitelné, jak
se Štrasburčané k nám zachovali. Když
viděli, že jsme se ocitli na druhém konci
města a nejsme schopni se dostat zpět,
naložili nás, třináct osob, do čtyř aut
a odvezli k našemu hotelu. Dovedete si
toto představit v Česku?
Druhý den jsme vyrazili již do Europarlamentu. Je to obrovská, prosklená
budova. Nejednou nám řidič autobusu
zopakoval hlášku z ﬁlmu Slunce, seno,
erotika: „Když se chcete divit, tak aspoň
zavřete tu h***!“ Po bezpečnostní prohlídce již následovala krátká prohlídka
budovy a přesně o poledni jsme šli na
plenární zasedání Europarlamentu.
Naštěstí bylo vše tlumočeno do češtiny.
Z odlišností od našeho parlamentu bych
u nás uplatnil dvě: Každý poslanec může
pronést pouze tříminutový příspěvek,

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.

příspěvku. Ano, byl opravdu malý. Jenže
toto prohlášení paní Smočekové v tisku
je v jejím případě o 8 let opožděno. Ona
přece byla 8 let předsedkyní této komise
jako poradní orgán městské rady. Mne
osobně nejsou známy oﬁciální písemná
doporučení a návrhy komise z let nedávno minulých na zásadní změny, po
kterých dnes volá v tisku.
Za komisi, které předsedám mohu
veřejnosti sdělit toto:
Neuspokojivý stav, tak jak jej popisuje paní Smočeková konstatovala
komise již po 3 měsících své činnosti.
V tomto smyslu jsem z pověření komise
jednal přímo s radou města, dosáhli
jsme toho, že již na rok 2008 bude výše
příspěvku do sociálně – zdravotní sféry
navýšena o 100%. Tento stav však není
komisí ani městskou radou pokládán za
konečný. Jednáme dále v souladu s městskou radou tak, aby se konečná výše
ročního příspěvku dostala někam na
úroveň 500 tisíc do koncepce připravovaného komunitního plánu města Žatce,
což bude trvale platný systém zabezpečení rozsahu a financování sociálních
služeb města a spádové oblasti. Takto
ukotvený příspěvek bude poskytován pro
sféru registrovaných i neregistrovaných
organizací formou grantu.
To vše již probíhá v logice postavení
komise, jako poradního orgánu městské
rady, kdy spolu navzájem komunikujeme, nasloucháme si a řešíme. K tomu
jsme nepotřebovali dosud žádnou zprostředkující úlohu tisku.
Na úplný závěr si dovolím nabídnout
veřejnosti jednu osobní zkušenost s poučením, jak pracovat se skandaliozními
výroky ve sdělovacích prostředcích.
Kdysi jsem poslouchal rádio „Jerevan“. Když jsem uslyšel zprávu, že do
našich kin přijde Švédský pornograﬁcký ﬁlm „Baba dala vojákovi“ byl jsem
(omluvte mé tehdejší mládí) nadšen.
Pak však přišla sprcha. Ve večerním
zpravodajství byla omluva. Nebude
to Švédský ale Sovětský ﬁlm, už vůbec
ne pornograﬁcký ale pouze panoramatický a žádná baba vojákovi nedala. Byla
to Balada o vojákovi.
Takže přátelé! Až se někde zase bude
mluvit o tom, že baba dala vojákovi, neshánějte hned adresu dotyčné. Vyčkejte
s odsouzením její mravní zvrhlosti, protože ono může jít zas o nějakou baladu.
Milan Získal v.r.
předseda sociálně – zdravotní
komise městské rady Žatec
potom je mu vypnut mikrofon. Druhou
odlišností je povinné hlasování, pokud
europoslanec nehlasuje, je mu úměrně
krácen plat. Konečně by potom náš občan nemohl mít při občasném sledování
přenosu ze Sněmovny dojem, že se tam
šli poslanci pouze vyspat, přečíst si noviny a levně se najíst do kantýny.
Po skončení zasedání jsme popojeli
autobusem do centra a „naskládali“
jsme se do loďky, která byla příjemně
vytopená, a my mohli opět nerušeně
„rozmrzat“. Vidět Štrasburk z lodi patří
opravdu k zážitkům, na které se nezapomíná. Následoval už jen odpolední
rozchod na nákup dárků, sýrů a posílání
pohledů zpět do vlasti.
Třetí den ráno jsme opět nastoupili do
autobusu a vyrazili na východ. Poslední
zastávkou bylo technické muzeum
v Sinsheimu. Nejviditelnějším a nejznámějším exponátem je zde jediné osobní
nadzvukové letadlo Concorde, do kterého se můžete klidně jít podívat. Zahrnuje
i sbírky osobních automobilů, monopostů F1, válečnou techniku, atd…
Závěrem chci poděkovat již zmíněným
europoslancům, kteří nás do Štrasburku
pozvali, dále asistentce pana Roučka,
Mgr. Zuzaně Stöcklové, která nad námi
držela celé tři dny ochrannou ruku a byla nám vzornou průvodkyní. A nakonec
našim řidičům, kteří nás všude dovezli
a byli skvělými společníky při cestě, na
kterou se nikdy nezapomíná…
David Šebesta
Obchodní akademie, 4. B

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.
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n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkónem v Žatci nebo Lounech. Tel.: 604 371 163
n Dlouhodobě pronajmu pěkný
zrekonstruovaný byt 2 + 1 v Žatci,
V Zahradách. K nastěhování od 12/
07. Nájemné 4.500 + služby + vratná
kauce. Volejte po 18.00 hod. na tel.:
721 181 431
n Pronajmu v Žatci byt 1 + 1, nově
PROSINEC 2007
zrekonstruovaný, nadstandardně vyba13.12. ČTVRTEK VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
17,00
vený. Tel. 602 360 325.
Pestrý program žáků všech oborů Základní umělecké školy v Žatci
n Pronajmu nebytové prostory vhodMimo předplatné. Akce ZUŠ
né na kanceláře v centru města, vchod
14.12. PÁTEK HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ
8:15, 10:15
z ulice. Tel. 602 219 147.
Vánoční pořadt pro děti. Zpívání a povídání o tom, o čem vlastně jsou krásné
n Pronajmu garáž za kotelnou – Podvánoce. Scénář, režie, hraje a zpívá : Michaela Novozámská
Pro I st. školy. Vstupné : 40,- Kč.
městí. Tel. 739 023 984
17.12. PONDĚLÍ ZASNĚŽENÁ ROMANCE
19:30
n Prodám velmi levně pěkné kuchyňAgentura Marcus uvede swingový muzikál Gllena Millera.
ské linky – 1,9 – 2,4 m. Cena od 5.500
Hrají: Pavel Trávníček, Rudolf Kubík, Jaroslava Obermanová, Marcel Vašinka,
–
10.500 Kč. Více info na: www.stavbyJan Přeučil a další. Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
naklic.estranky.cz, tel. 608 722 909
Vstupné: I.místa 200,II.místa 190,- III.místa 180,n Koupím pozemek, možno i se
18.12. ÚTERÝ VÁNOČNÍ SEMAFORSKÁ INSPIRACE
19:30
Večer inspirovaný divadlem Semafor má netradiční koncertní kompozici. starším, ale v kvalitním stavu domkem
Spojují se v něm prvky hudební i divadelní.
v Žatci. Pouze od přímých majitelů,
Hrají a zpívají: Žatecký rodák Jiří Pazour a Kamila Barochová
kdekoliv – rozhoduje cena. Kontakt:
mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 100,608 722 909
19.12. STŘEDA POJĎME SLAVIT VÁNOCE
17:00
n Prodám byt 3 + 1 v Žatci – JIH, cena
Vánoční dárek žáků Základní školy 28. Října nejen rodičům
1,200.000 Kč. Tel.: 777 047 534
Mimo předplatné. Akce ZŠ 28. Října
20.12. STŘEDA VÁNOČNÍ KONCERT – RADOST SVĚTU

19:30

Hudební pořad ve kterém uslyšíte v podání skupin Gospel Singers, G.O.D.,
Vyznání a Salvádor, písně Gloria, Oh Happy Day, Já malý přicházím, La Cucaracha, La Bamba a další.
Mimo předplatné. Vstupné volné

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
15.12. SOBOTA KRÁLOVÉ RO(C)KU

19:30

Komedie / Hudební, USA, 2006, 93 min
Staňte se svědky zrození Králů ro(c)ku, nejúžasnější – a nejpraštěnější – rockové skupiny „ve ﬁlmu, jehož osudem je stát se nejslavnějším hudebním počinem
od This is Spinal Tap ” (Pete Hammond, Maxim). Uvidíte spoustu ﬁlmových
i rockových hvězd a určitě budete na konci prosit o přídavek. Onoho osudného
dne se ve Venice Beach setkali JB (Jack Black) a KG (Kyle Gass) a uvědomili
si, že spojením svých geniálních talentů se zapíší do historie. Když se okamžitý
úspěch záhadně nedostaví, rozhodnou se ukrást legendární „Trsátko osudu”,
které udělá rockovou legendu i z toho nejhoršího brnkala.
Režie: Liam Lynch. Hrají: Jack Black, Tim Robbins, Ben Stiller, Colin Hanks,
David Krumholtz, David Koechner, Meat Loaf
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 40,-, Warner Bros

16.12. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky. Přístupné. Vstupné: 20 ,-

22.12. SOBOTA MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI 19:30
Komedie / Drama / Válečný, Německo, 2007, 89 min
Píše se prosinec 1944. TotalKrieg je prakticky skoro prohranou záležitostí, ale
Goebbels se nechce jen tak lehce vzdát. Na Nový rok má vůdce pronést k lidu
další bojovnou řeč. Celé to má jen malý háček - vůdce toho není schopen. Nemocný a deprimovaný se vyhýbá společnosti. Teď už pomůže jen jeden - jeho
bývalý dvorní herec Adolf Grünbaum, který je ale žid. Goebbels ho nechává
i s celou rodinou přivézt z koncentračního tábora Sachsenhausen rovnou do
vůdcovy kanceláře. Čas běží a vůdce musí být do pěti dnů zpátky ve formě.
Režie: Dani Levy. Hrají: Helge Schneider, Ulrich Mühe, Wolfgang Becker
Přístupné od 12. let. E- CINEMA
Vstupné: 60,-. Bonton Film
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Městské divadlo
Návštěvníci divadelních představení mohou využít rozšířené služby
občerstvení v atriu prvního patra divadla
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n Nehtová modeláž LENKA
rozšiřuje služby nabídek k objednání. Na krásné nehty nemusíte čekat
dlouho. Zavolejte a využijte našich
služeb. Masarykova 949, Žatec – tel.
606 303 243
n Pronajmu byt 2 +1 – pěkný. V Žatci
– Podměstí. Kontakt – tel. 777 660 020
n Pronajmu byt 3 + 1 a 1kk v Žatci. Volný ihned – tel. 724 122 177,
608 071 094.
n Prodám domácí vykrmené prase,
- tel. 604 413 238
n Chcete se bezplatně informovat
o možnosti zabezpečení na stáří či
jiných životních událostí? Pak volejte
– 724 122 177 nebo 608 071 094.

PRÁCE
n AD Severotrans přijme řidiče na
noční rozvoz novin. Prac. doba od 3.00
do 7.00 hod. Pouze vážní zájemci – tel.
724 605 61

VZPOMÍNKA
n „Odešla tiše noční tmou, odešla tiše
s bolestí svou, odešla
jak osud si přál, ale
v našich srdcích žije
dál.“ Dne 15. 12. 2007
vzpomeneme 5. výročí
úmrtí paní Jaroslavy
Maršíkové. Stále vzpomíná manžel
a synové s rodinami
n Se zármutkem oznamujeme, že
nás dne 8. 12. 2007 opustil pan Josef
Aschenbrenner. Poslední rozloučení
se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2007 ve
14.30 hod. ve smuteční síni v Žatci.

MEMPHIS – módní salon
Šití pánských, dámských a dětských
oděvů. Opravy všeho druhu, včetně
kůže, šití závěsů a záclon, velký výběr
látek. Najdete nás na nám. Svobody
149 (u chmelničky).

Volejte:
603 157 746 nebo 415 710 298.

PŘIŠLI NA SVĚT
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n Prodejce nových vozů
n Prodejce náhradních
dílů a příslušenství

Tel.: 415 652 360

8. 12.
10. 12.

Beneš Dominik
Novotná Nela
Diepoldová Vanesa
Darvas Martin
Kotnerová Valerie
Unger Jakub
Lojda Patrik
Dvořák Martin
Kináč Jan

ROZLOUČENÍ
28. 11.
3. 12.
6. 12.
8. 12.

Žďárský Rostislav
Jarolímková Anežka
Winter František
Aschenbrenner Josef
Holub Pavel

61 let
89 let
71 let
75 let

Tři desítky návštěvníků přišlo v pátek 7. 12. v podvečer do městského divadla
na vernisáž výstavy Petry Vidlákové autorského cyklu „Monotypy a Počítačová
graﬁka“. Vlastní tvorba je součástí diplomové práce na ukončení studia na
UJEP v Ústí nad. Labem. Text:/Foto: (žit)

Vyšla kniha básní žateckého
rodáka Miroslava Baštýře
Začátkem listopadu 2007 spatřila konečně světlo světa básnická sbírka žateckého rodáka Miroslava Baštýře. Půvabná knížečka ilustrovaná pacovským
výtvarníkem Jiřím Duffkem podává svědectví o velké básnické imaginaci a talentu předčasně zemřelého tvůrce.
Kniha nese název Dopis na zeď a je sbírku Dopis na zeď vydalo brněnské
vlastně spojením dvou básnických sbí- studio Blueart ve spolupráci s Hradem
rek Nesmělé lásky a Láska na konci léta. Kámen.
Projevíte-li o knihu zájem, můžete si ji
Rozhodně potěší ty, kteří mají v oblibě
srozumitelnou milostnou a krajinářskou objednat na e-mailové adrese: hrad.kalyriku 20. století, nic nepředstírající a ne- men@quick.cz nebo na telefonním čísle
komplikující, a snad vzbudí vzpomínku 565 426 609. Vyšla v omezeném nákladu
(jt)
u někdejších přátel autora. Básnickou a její cena je 100,-Kč.
Galina Egerová
a Björn Römeut
při vernisáži zahájení společné
výstavy. Umění
G. Egerové si našlo cestu také do
Křížovy vily, kde
vystavuje své obrazy. Inspiraci, tato
vyníkající malířka
bere z vlastního
života, literatury
či divadla. Jinak
řečeno, co ji osloví
a zasáhne, pak cítí potřebu se vyslovit. „Sochy v oceli“, které doplňují výstavu
jsou dílem dlouholetého přítele B. Römeuta. Text:/Foto: (žit)

Zasněžená romance
s Pavlem Trávníčkem
Městské Divadlo Žatec uvede v pondělí
17.12. další zajímavé představení. Diváci
uvidí novou verzi swingového muzikálu
Glenna Millera v úpravě G. Oplustila,
kterou tentokrát nastudovalo divadlo
Skelet. Režie a ztvárnění hlavní role se
ujal známý český herec Pavel Trávníček.
V uvedeném muzikálu dále hrají Rudolf
Kubík, Jaroslava Obermaierová, Marcel

Vašinka, Jan Přeučil, Libor Zýdek, Martina Hudečková a další. Pořad je určen
zejména pro předplatitele abonentních
vstupenek skupiny „A“, ale samozřejmě
i pro ostatní návštěvníky Městského
divadla v Žatci.
Pořad začíná již tradičně v 19:30
hod. Více informací pak naleznete na
www.divadlozatec.cz.

Gymnázium, Žatec,
Studentská 1075, příspěvková organizace
pořádá

Den otevřených dveří 9.1.2008
hlavní program od 14,00 – 17,00 hodin
více informací na tel. 415740592
nebo
web: gymnaziumzatec.cz
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Předvánoční noc
v knihovně

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 21. 11. 2007 výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka:

Městská knihovna Žatec připravila pro
registrované čtenáře dětského oddělení
knihovny ve věku od 6 do 10 let Předvánoční noc v knihovně. Začátek akce
je v pátek 21. prosince v 19 hodin, konec
v sobotu 22. prosince v 9 hodin. Program
s vánoční tématikou – výroba vánočních
ozdob a přání, zdobení perníčků… a vánoční překvapení. Přihlášky na akci do
středy 19. prosince, počet účastníků
je kapacitně omezen. Bližší informace
v knihovně (tel. 415710203).
(fr)

Vedoucí
odboru rozvoje města

Ředitel SDZ S. Jurnečka ukazuje možnost transportu pacienta na laně v horizontální poloze.

Záchranáři absolvovali výcvik
se speciálními nosítky

Dům dětí
a mládeže Žatec
V pondělí 3.12. a v úterý 4.12. Dům
dětí a mládeže Žatec pořádal Mikulášskou nadílku pro mateřské školy. Děti
s napětím očekávaly příchod Mikuláše
a čerta. Všechny děti měly připraveny písničky a básničky, některé si i zaskotačily
i s čertíkem. Mikuláš všechny spravedlivě
odměnil.
Ludmila Mašková

Do vybavení Sdružení dobrovolných
záchranářů Žatec (SDZ) nedávno přibyla
speciální nosítka typu sked. „Jde o skladná
svinovací nosítka, která lze použít na mnoho způsobů,“ vysvětlil ředitel SDZ Slavomil Jurnečka. „Jsou vyrobena z pásu velmi
odolného plastu, který vydrží i vlečení po
ostrých kamenech, tažení po schodech
a s použitím originální vakuové matrace
dokážou dokonce i plavat. Lze v nich bez
obtíží transportovat i obézního pacienta,
a to nejen nesením či vlečením v obtížném
terénu, ale také zavěsit nosítka na lano ve

vertikální poloze či transportovat pacienta
v podvěsu pod vrtulníkem.“
Práci s nosítky si během nedělního
odpoledne vyzkoušelo třináct dospělých
i mladých členů sdružení. „Asi největší potěšení z výcviku měli ﬁguranti z řad naší
záchranářské mládeže, kteří si vyzkoušeli
roli pacienta. Musím ocenit jejich statečnost, při výcviku jsme také zkoušeli, co
všechno nosítka vydrží. I když se to na
první pohled nezdá, jsou nosítka velmi
odolná a bezpečná,“ dodal S. Jurnečka.
Zdenka Uďanová, člen SDZ Žatec

Rozloučení
s podzimem v BUFU
Termín konání: sobota 8.12.2007,
14.30 – 16.30 hod., přírodní lokalita
BUFO, (nedaleko Domu s pečovatelskou
službou na Červeném Hrádku v Žatci)
Akci pořádalo: Turistické sdružení dětí
a mládeže – Šamani Žatec ve spolupráci
s Klubem deskových her Sisyfos
Zajímavosti: tradiční podzimní akce
i tentokrát místo slavení účastníci přispěli k vyčištění přírodní lokality BUFO
(celkem nasbírali asi 20 pytlů odpadků)
lokalita byla vyčištěna od odpadků, nejnáročnější bylo vyčištění bývalého jezírka od odpadků (pohozené zbytky křesla,
krabičky od cigaret, velké množství plastů
a rozbitých láhví, mikroténovými pytlíky
a další harampádí…). Jednalo se o tradiční akci dětí, mládeže ale i dospělých ( účast
asi 20 osob ) po práci následovalo drobné
občerstvení, čaj + opékání buřtů.
Ján Rybárik, vedoucí sdružení

Žatecký týdeník

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění.): platová třída 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na
území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou
stavební zaměření)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 137/
2006 Sb., o veřejných zakázkách
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 2. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb.
(negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
• životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 28.12. 2007 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru rozvoje města“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

Napětí a nedočkavost panovala v týdenním stacionáři Kamarád LORM před
příjezdem Mikulášské jízdy. I zde Mikuláš rozdával dárečky těm hodným, ale
ani ti malí zlobílkové nebyli ošizeni. Text:/Foto: (žit)

Urbanová a Štrancová uspěli na MČR v plavání
O víkendu 1.- 2.12.2007 proběhlo Mistrovství Čech pro ročníky 1996 pod názvenm
Zimní pohár ČR jedenáctiletých. Z našeho oddílu se kvaliﬁkovaly na tento závod
Lucie Urbanová a Kristýna Štrancová.
V sobotu 1.12.2007 začal boj o mistrovské představila i druhá naše závodnice
tituly v 15:30. Lucie Urbanová nastoupila Kristýna Štrancová. Ta si v něm zlepšila
hned k první disciplíně, kterou byl 100m osobní rekord o necelou vteřinu a obsadila
znak. V ní zaplavala na hranici osobního 12.místo. Do dalších dvou disciplín pak
rekordu a obsadila pěkné 6.místo. V ná- nastupovaly naše závodnice spolu. Nejsledujícím závodě 200m prsa se poprvé prve to bylo na 50m volným způsobem.
Kristýna sice plavala
až ve třetí nejrychlejší
rozplavbě, ale zabojovala a bylo z toho, pro
ni výborné, 8.místo, což
bylo nakonec i její nejlepší umístění. Lucka
startovala v nejrychlejší
rozplavbě na 50m VZ..
Hned po startu nasadila
vysoké tempo, na obrátce na 25 metrech byla na
3.místě. V druhé půlce
padesátimetrové tratě
dokázala své tempo ještě vystupňovat a s přehledem své fantastické
3.místo uhájila a získala
bronzovou medaily ! Na
konci prvního závodního
půldne přidala ještě Lucka další pěkné 6.místo na
100 polohový závod.
Druhý půlden - v ne-

děli 2.12.2007 plavala Kristýna jen jednu
disciplínu a tou bylo 100m prsa. Kristýna
opět zabojovala, zlepšila si osobní rekord
a obsadila 16.místo. Na Lucku čekaly,
stejně jako v sobotu, tři závody. Nejprve
to bylo 100m volným způsobem. Lucka
podala skvělý výkon, zlepšila si osobní
rekord o 1.70s a skončila na vynikajícím
4.místě. V následujím závodě 50m motýlek měla Lucka opět medailové ambice.
Závod se jí ovšem nezdařil dle vlastních
představ ale i tak, po drobné stylové chybě,
která se na krátké sprinterské trati těžko
napravuje, obsadila výborné 5.místo.
Posledním startem byl pro Lucku 200m
polohový závod. V něm byla po motýlku
čtvrtá, po znaku se posunula již na třetí
místo, po prsou, ale obracela až na pátem
místě a ani vynikající kraulový závěr neodvrátil opět umístění na neoblíbeném,
ale přesto parádním 4.místě.
Kristýna i Lucka beze zbytku splnily
naše očekávání před tímto Mistrovstvím Čech. Kristýna si ve všech svých
čtyřech startech zlepšila osobní rekord
a navíc se jí podařilo i umístit v první
desítce, když na 50VZ získala 8.místo.
Lucka se ve všech svých startech vešla
mezi šest nejlepších závodnic z celých
Čech a přivezla bronzovou medaily
z 50m VZ. Nezbývá než tedy oběma
pogratulovat k nádherným umístěním
a fantastickým výkonům !

Studenti v parlamentu
Studenti druhého ročníku OA Žatec navštívili v úterý 27.11. 2007 Parlament ČR.
Smyslem exkurze byla praktická zkušenost s legislativním procesem v ČR v rámci
studia občanské výchovy. Studenti vyslechli zajímavou přednášku Mgr. Voráčové
a zaměstnanců Parlamentu. Vrcholem exkurze bylo setkání s předními politiky,
kteří se připravovali na zasedání Poslanecké sněmovny PČR.

