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Novinky v pokladní službě na Městské úřadě Žatec
Městský úřad Žatec zavedl od
01.04.2008 možnost zaplatit jakékoliv
poplatky na svých pokladnách prostřednictvím platebních karet. Tyto platby jsou
přijímány pokladnou na radnici (nám.
Svobody 1) a pokladnou v Obránců
míru 295. Zavedení možnosti zaplatit
platební kartou mělo několik důvodů.
Bylo to zejména vyslyšení žádostí ze
strany občanů a dále běžný komfort pro
klienty. Tyto platby jsou samozřejmě
výhodnější i pro Městský úřad.
Další novinkou v této oblasti je

Žatec - 19. 3. 2008 proběhlo mimo
obvyklý termín jednání rady města. Na
programu byl důležitý bod: „Výběrové řízení – areál koupaliště – dotační služby“.
Protože v případě vyřizování dotačních
titulů a souvisejících činností může být
každý den ztráty času fatální, rozhodla
se rada již na svém řádném zasedání pro
tento termín jednání. Z výběrového řízení
vzejde specializovaná firma projektových
manažérů, kteří zadministrují celý proces
žádosti o dotaci a připraví dokumentaci
do příslušné nejbližší výzvy.
(ml)

Počty

Stalo se místním zvykem Bratrstva
kočičí pracky oslňovat čtenáře „vyšší“
matematikou. Jistě si všichni vzpomeneme na otáčení starostou o 360° do protisměru nebo na skutečně složitý vzorec
pro vypočítání daru nemocnici, kde byl
ovšem jeden z činitelů nahrazen chybnou
proměnnou (odběratel vs. domácnost),
a to v řádu tisíců. Nepřekvapí mě potom
chybné porovnání nájmů, které se objevilo v posledním čísle novin p. Hladkého.
Zkusíme tedy pouze konstatovat fakta
v příkladech. Nájem tehdejší firmy Likor
v areálu technických služeb: 2,-Kč/m2 za
venkovní prostory. TS se poté do vlastního
areálu nevejdou a sjednají si nájem jinde
za cca 20,-Kč/m2. Nájem za uložení
optického rozvodu v kolektorech Žatecké
teplárenské, a.s. o délce 1400m a možnosti připojení všech domácností sídliště JIH
I. 2000,-Kč/měsíc. Uložení optického kabelu do výkopů Žatecké teplárenské, a.s.,
které byly realizovány milionovými částkami zcela zdarma! Nájem za nebytové
prostory v č.p.49 (Libočanská branka) cca
65,-Kč/m a měsíc včetně služeb pro Ohře
media. Nájem za nebytové prostory č.p.
123 (zmiňováno v článku p. Urmy) cca
91,80,-Kč/m a měsíc včetně služeb. Rozdíl pro město v posledním příkladu = cca
26 200,-Kč za rok bez služeb. Všechny
tyto nájemní smlouvy se uzavřely za minulého vedení města. Rovnice je pak jednoduchá. Buď má tyto prostředky ten, kdo
využívá nájmů, a nebo je má město, tzn.
my všichni. Současné vedení města chce
získávat nájemné takové, jako kdyby ony
prostory patřily jednomu každému z vás
spoluobčanů. Jaký nájem byste chtěli vy,
v případě, že byste byli vlastníky těchto
nemovitostí a věděli byste, že můžete získat více? Nebo si zkuste představit, že si
vlastními prostředky vykopete vodovodní
přípojku na zahradu a soused vám tam
zcela zdarma přes noc přihodí vlastní
trubku. I město se musí chovat k podnikatelským subjektům tržně a „charita“ je
přípustná pouze u nevýdělečných veřejně
prospěšných projektů. Není možné si
myslet, že majetek nás všech může být
jen některými dále „ždímán“. Na druhou
stranu je potřeba informovat o tom, že
se v současné době zpracovávají dodatky
smluv, kde bude u nájemců, kteří provozují živnosti v nebytových prostorech města
a jde o prodejny nebo podobné provozovny
vypuštěna pasáž o meziročním nárůstu
nájmu o inflaci. Tímto krokem bychom
chtěli podpořit živnostníky a podnikatele
v těžké konkurenci s hypermarkety. O tom
se ovšem v ŽN nedočtete. A nebo se na
tomto kroku najde také něco negativního.
(ml)

Další pracovní sobota

Žatec – V sobotu 5. dubna se opět
otevřou obě pracoviště Městského úřadu Žatec. Uřední hodiny jsou tradiční
– od 8 do 12h.

možnost provedení úhrady za služby
poskytované Infocentrem Městského
úřadu přímo na tomto pracovišti. Jedná se zejména o poplatky spojené se
službou Czech Point a dále poplatky za
ověřování listin a podpisů. Na pracovišti informací je zatím možné provést
platbu pouze v hotovosti. Domníváme
se, že tato novinka urychlí odbavení
našich občanů a tím přispěje k jejich
i naší spokojenosti.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Změna trvalého bydliště

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR,
a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci
a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Občan hlásí změnu místa trvalého užívat byt, obytnou místnost (například
pobytu ohlašovně v místě nového tr- nájemní smlouva), anebo pokud doklad
valého pobytu. V Žatci je to v přízemí nevlastníte, úředně ověřené písemné
budovy Městského úřadu Žatec, nám. potvrzení oprávněné osoby o souhlasu
Svobody 1, odbor vnitřních věcí – evi- s ohlášením změny místa trvalého podence obyvatel.
bytu – takové potvrzení se nevyžaduje
Úřední
hodiny
v případě, že oprávněná osoba potvrdí
Starosta Erich Knoblauch a místostarosta Aleš Kassal s dokumentem,
pondělí 8 – 11.45 12.45 – 17.00 souhlas na přihlašovacím tiskopisu
stvrzujícím udělení ceny pro město Žatec.
středa
8 – 11.45 12.45 – 17.00. k trvalému pobytu před zaměstnancem
Při přihlašování je nutné vyplnit ohlašovny.
přihlašovací lístek k trvalému pobySprávní poplatek za změnu trvalého
tu, který je možno vyzvednout na bydliště je 50,-- Kč, u občanů do 15-ti
ohlašovně nebo v informacích. Dále let je změna provedena zdarma.
je nutné mít s sebou platný občanský
Občan je povinen ode dne provedení
průkaz, doklad o vlastnictví domu změny místa trvalého pobytu zažádat do
Praha – Společnost Westminster a Asociace komunikačních agentur udělily
nebo bytu (například výpis z katastru 15 ti pracovních dnů o vydání nového
městu Žatec Čestné uznání EMGC 2008: Komunikační projekt roku. Cenu
nemovitostí ) nebo doklad o oprávnění občanského průkazu.
převzali v pondělí na pražském magistrátu starosta Erich Knoblauch a místostarosta Aleš Kassal.
Zkratka EMGC označuje European
„Dosažení takového uznání je potvrZajímají vás sociální, sociálně – zdravotní a související služby
Monitor of Government Communicati- zením toho, že jsme se vydali správnou
a jejich nabídka ve městě Žatci? Nyní máte možnost zúčastnit
ons, což je sociologické šetření mapující cestou. Zatímco vydávání radničního
se rozhodování o jejich rozvoji v příštích letech. Sdělte co vám
úroveň komunikace ministerstev, krajů, týdeníku, informace formou SMS, ale
zde chybí, nevyhovuje, co byste chtěli změnit.
měst, obcí a institucí s občany.
i třeba úřední pracovní soboty jedenkrát
Žatec získal čestné uznání díky vy- v měsíci považujeme za samozřejmé zvydávání Žateckého týdeníku, komuni- šování kvality služeb pro naše občany,
kaci úřadu s občany formou SMS a za naopak vysokou kvalitu úrovně Infokvalitu infocentra.
centra považujeme za životně důležitý
Žatecký týdeník je vydáván v nákladu nadstandard pro návštěvníky z pohledu
8 tisíc kusů už více než rok a občané ho kandidatury našeho města do ochrany
dostávají zdarma do schránek (cena je objektů organizace UNESCO. Naštěstí
tak nejlepší odpovědí pro ty, kteří máme vize a před sebou zcela konkrétMateriál, který byste mohli obohatit svými nápady a názory je NÁVRH KOMUvydávání týdeníku vytrvale kritizují). ní cíle pro zajištění rozvoje města. Tato
NITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽATCI (dále jen KP).
SMS zprávy rozesílají úředníci občanům zkvalitňující opatření proto považujeme
NÁVRH KP byl zpracován pracovními skupinami pro tyto cílové skupiny: 1) Roa informují je v nich, že jejich doklady za jeden z prvních kroků k jejich splnědina, dítě a mládež; 2) Senioři; 3)Zdravotně postižení; 4)Občané v přechodné
a další dokumenty jsou již vyhotovené ní,“ řekl při přebírání ocenění starosta
sociální krizi. Členy pracovních skupiny jsou zástupci organizací působících v soa mohou si je vyzvednout. Infocentrum města Erich Knoblauch.
ciálních službách, zástupci veřejnosti, zástupci Města Žatec a dalších institucí.
bylo už loni oceněné celostátním dení„Čestné uznání je poděkováním všem

Žatec získal cenu za
komunikaci s občany

MĚSTO ŽATEC VYBÍZÍ OBČANY MĚSTA
K ÚČASTI NA KONZULTACI NÁVRHU
KOMUNITNÍHO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ROKY 2008 -2013

kem Mladá fronta Dnes jako nejlepší pracovníkům městského úřadu, kteří se
pracoviště svého druhu v Ústeckém na komunikaci s občany podílejí,“ doplkraji.
nil místostarosta Aleš Kassal.

Převzetí zdravotnické dokumentace
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
oznamuje, že dle § 67b, zákona č.
20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění pozdějších předpisů, KÚÚK
převzal dne 22. 2. 2008 zdravotnickou
dokumentaci pacientů ze zrušeného
nestátního zařízení: MUDr. Zdeněk
Hoblík, obor: zubní lékařství, místo
provozování: Chelčického náměstí
202, 438 01 Žatec.*
Krajský úřad dle § 67b, odst. 16
písm. d), zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů neprodleně předá

zdravotnickou dokumentaci na základě písemného vyžádání pacienta
nebo zdravotnického zařízení, tomuto nově zvolenému zdravotnickému
zařízení. V souladu s výše uvedeným
zákonem nelze předat zdravotnickou
dokumentaci pacientovi.
Žádosti zasílejte na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem Ing. Petr
Severa ved. odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Návrh KP obsahuje základní cíle pro uvedené cílové skupiny, které jsou rozpracovány do opatření, které by měly být nástroji k jejich realizaci.
Vaše připomínky můžete doručit na připomínkovacím formuláři poštou, e-mailem, osobně, popř. vám s jejich formulací pomůžeme na odboru sociálních věcí
MěÚ Žatec. Doručovací adresa: Městský úřad, Odbor sociálních věcí,Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, e-mail: antoni@mesto-zatec.cz .
Proces konzultací NÁVRHU KP probíhá od 1. dubna 2008 do 15. dubna 2008
(do 13.00 hod.) Po vypořádání připomínek bude NÁVRH KP zpracován do finální podoby a předložen Radě a Zastupitelstvu Města.
Všechny vznesené připomínky budou písemně vypořádány a stanou se součástí
písemné podoby KP.
Celý text NÁVRHU KP je k dispozici na adrese: http://www.mesto-zatec.cz/
mesto-a-okoli/socialni-oblast/komunitni-plan/2007-10-06.html, nebo k nahlédnutí
na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Žatci. Na stejných místech je
k dispozici i připomínkovací formulář a Pravidla pro uplatnění připomínek.
Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás na adrese, kde budou
připomínky shromažďovány: Odbor sociálních věcí, Městský úřad v Žatci, ulice
Obránců Míru 295, 1. patro., dveře č. 114, Mgr. Petr Antoni Tel. 415 736 400,
e-mail: antoni@mesto-zatec.cz
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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.

• převzetí a zachování pracovního místa - součástí kupní smlouvy bude odsouhlastávajícího zaměstnance PO Městské
sená zastavovací studie architektem
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
města
po dobu jednoho roku pod smluvní se žádostí o koupi je nutné předložit:
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
dvoupodlažní
právo případně odmítnout všechny
harmonogram výstavby se zahájením výpředložené nabídky v souladu se zástavby max. do jednoho roku od podpisu
konem o obcích.
kupní smlouvy pod podmínkou odstoupřípadně další informace a soupisy po- pení od smlouvy a smluvní pokutou ve
zemků poskytne majetkový odbor MÚ výši 2,000.000,- Kč
Žatec tel. 415736220, email: eiserto- dokončení výstavby kolaudací a zahájení
va@mesto-zatec.cz
provozu max. do dvou let od vydání staLHP a Lesní hospodářské osnovy jsou vebního povolení pod smluvní pokutou
k nahlédnutí na odboru životního pro- 2,000.000,- Kč
stření MÚ Žatec tel.415736450, email: u právnických osob nutno doložit ověřejanda@mesto-zatec.cz
nou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Předpokládaný termín uzavření nájemní
smlouvy od 1.7.2008
(po skončení výpovědní lhůty stávajícího
nájemce)
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 20.3.2008 do
18.4.2008

Pohádková noc
v knihovně

Žatec, 31.3.2008: Pohádková noc
v knihovně se konala v noci z pátku
28.3. na sobotu 29.3.2008. V Městské
knihovně Žatec nocovalo 21 dětí ve věku
od 6 do 10 let a 4 knihovnice. Během
pohádkového večera rytíři a princezny
plnili řadu úkolů a získávali řády Pohádkového krále. Mezi rytířskými úkoly
nechyběly noční výstup na hradní věž
a procházka nočním městem, královská
zkouška odvahy, zkouška zručnosti
nebo přesné mušky a prověřování znalostí z pohádkového království. Na závěr
večera jsme si četli pohádku na dobrou
noc a než zazněla poslední slova, většina princátek si již nechala o pohádkách
zdát. Za splnění úkolů čekaly na děti
odměny, kterými přispěly formou sponzorského daru firmy Cukrárna Květa,
Rekl a Pero Market. Všem sponzorům
akce patří touto cestou poděkování ze
věcné dary. Naše poděkování patří též
paní Věře Kawanové za umožnění nočního výstupu na radniční věž.
(FR)

Opakovaný záměr Města
Úspěšná reprezentace školy
Žatec prodat ze svého
na Olympiádě v cizím jazyce
majetku pozemky

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406 na
st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 363,-Kč
měsíčně.
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 28.3.2008 do
28.4.2008

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:

Žatecký
týdeník

Projednáno RM dne 26.11.2007
n trvalé travní porosty p.p.č. 853/4
o výměře 14380 m 2 a p.p.č. 853/26
o výměře 584 m2 a podle GP č. 27171646/2002 ostatní plochy p.p.č. 833/5
o výměře 290 m2 a p.p.č. 833/2 o výměře 3006 m2 ul. Chomutovská v Žatci,
a to vše jako jeden celek za minimální
kupní cenu…100,- Kč/m2. Současně
upozorňujeme na omezený přístup
a problematiku napojení na inženýrské
sítě s podmínkou dokončení výstavby
do pěti let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 70,-Kč/m2 převáděného pozemku.
Zveřejněno: od 21.03. do 21.04. 2008

Zveřejněno od 11.03.2008 do
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 02.08.2005
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2
a p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
113.070,- Kč
n p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
129.763,- Kč.
Zveřejněno: od 20. 02. do 20. 03. 2008

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
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
a 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
Projednáno RM dne 05.02.2007
Zveřejněno : od 21.03.2008 do 21. 04.
n Pozemek pro výstavbu halových 2008
garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
již v první fázi byly vícepodlažní (min.
2 patra) a byla zachována možnost
zvýšení jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Dne 18. 3. 2008 proběhl na SOŠT
v Lounech již 3. ročník jazykové olympiády v anglickém a německém jazyce
pro střední odborné školy.
Za účasti 51 soutěžících ze 16 škol
získala naše studentka Kristýna Bothová z 1. ročníku Střední školy zemědělské
a ekologické v Žatci krásné 2. místo v kategorii německý jazyk.
Naši školu úspěšně reprezentovala
nejen Kristýna Bothová, ale i další studenti : za anglický jazyk Josef Richtr,
3.B - 10.místo, Libor Dejmek, 2.B - 13.
místo, za německý jazyk Jana Šnidlová,
3.B - 17. místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme další úspěchy ve studiu cizích
jazyků!
Mgr. Eva Dundeková
vyučující německého jazyka
na SŠZE v Žatci

ŠANCE 2008

Knihovna
regionu 2007

Žatec, 31.3.2008: Městská knihovna
Žatec a Městská knihovna Louny byly
hlavními organizátory soutěže neprofesionálních knihoven Knihovna regionu
za rok 2007, která byla pořádána ve
spolupráci se Sdružením knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP).
Cílem soutěže bylo porovnat úroveň
činnosti obecních knihoven v regionu
Chomutovska, Lounska, Mostecka
a Žatecka a podpořit je v další jejich
činnosti. Porota hodnotila estetickou
úroveň knihoven, velikost a složení
knihovního fondu a především kulturní
a vzdělávací činnost knihoven. Dne 28.
března 2008 se uskutečnilo v Městské
knihovně Louny slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže a předání cen. První
místo v soutěži získala Obecní knihovna
Staňkovice vedená paní Sylvií Jahelkovou, cenu za druhé místo převzala paní
Vladimíra Klímová za Místní lidovou
knihovnu Libčeves, třetí místo získaly
Místní lidová knihovna Liběšice (paní
Karla Mašková) a Obecní knihovna
v Údlicích (paní Stanislava Kochlöffelová). Sponzory akce byly společnost
ICOMP Louny, s.r.o., firma Libor Dongres - Telefónica O2 business partner,
Chmelařství, družstvo Žatec a Knihkupectví Tony Louny. Finančně byla akce
zajištěna také z prostředků sdružení
SKIP a Občanského sdružení Knihovna
třetího tisíciletí. Všem sponzorům akce
patří velké poděkování ze jejich finanční
a věcné dary.
(FR)

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.

Projekt Šance je prvním preventivním
a humanitárním programem pro komerčně zneužívané děti a mládež žijící
v ČR v zapomenutí, realizuje se již od
roku 1995.
Součástí projektu je celonárodní sbírka ve prospěch Pracovní dílny pro ,,Děti
ulice‘‘ v Domě Šance, kterou opakovaně
podporuje i Střední škola zemědělská
a ekologická v Žatci.
Dne 26. 3. 2008 se prodeje benefičních
předmětů ( propisovací tužky ) zúčastnila třída 1. B v počtu 22 žáků rozdělených do dvojic. Žáci vybaveni zapečetěnými pokladničkami, balónky s logem
Šance, průkazkami a letáčky prodávali
propisovací tužky sestavené v Pracovní
dílně Domu Šance v doporučené ceně
20 Kč po celém městě. Žáci přistoupili
ke sbírce zodpovědně, prodejem většiny
předmětů získali odhadem od veřejnosti
5 000 Kč. Vyhodnocení sbírky proběhne
v červnu 2008. Mgr. Eva Dundeková

Exkurze do PS
Parlamentu ČR

Co je legislativní proces ? Jak vypadá
v praxi? Tak to byly otázky, které zajímaly studenty druhého ročníku státní
Obchodní Akademie v Žatci. Studenti
vyjeli do Prahy přímo na zasedání dolní
komory Parlamentu ČR – Poslanecké
sněmovny.
Studenti sledovali jednání sněmovny
s velkým zájmem a potichu diskutovali
o rozmístění politických stran a průběhu jednání. Studenti tak přímo pochopili činnost vlády a zákonodárných sborů
a i když o politiku v běžném životě zájem
příliš nejeví tak zde byli opravdu aktivní.
Po skončení sledování jednání sněmovny
následoval vědomostní kvíz, ve kterém
studenti potvrdili zájem a většina dostala
jedničku! Na závěr bych rád poděkoval
studentům za slušné a kultivované vystupování a jejich zájem.
Jiří Karas vedoucí akce.

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám menší rodinný dům
nebo byt na Lounsku nebo Žatecku.
Děkuji za nabídky, tel. 604 371 163.

BŘEZEN 2008
6.4. Neděle

O KOUZELNÉ KULIČCE

15:00

15.4. Úterý

RED HOT CHILLI PEPPERS REVIVAL

19:30

Připravujeme:

VÝSTAVA:

Zbrusu nová pohádka, která navazuje na tradici jarmarečních divadelníků
a kejklířů. Příběh vypráví o chlapci prostém, jednoduchém a nešikovném,
který dokáže řešit díky své vytrvalosti a trpělivosti různé zapeklité problémy.
V Žatci uvede divadelní společnost Kejklíř.
Mimo předplatné
Vstupné: 50,Revivalové seskupení s největšími hity od oblíbené kapely.
V Žatci zahrají ve složení: Michal Pavlíček - bubeník, Jiří (kulich) Novotný
– kytara, Roman (kuna) Koucký – basa, Roman Říčař – zpěv
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné 100,- Kč
Koncert: Pavlína Jíšová s kapelou,
Činohra: Růže pro Algernon
Chvála bláznovství
Manžel pro Opalu

Fotografie Pepy Štrose

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
5.4. SOBOTA

Giacomo Puccini | LA BOHE`ME (Bohéma)

19:30

7.4. PONDÉLÍ

OBČAN HAVEL

19:30

Přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku
Příběh lásky chudého básníka Rudolfa a mladičké švadlenky Mimi` dojímá
diváky snad všech světových operních domů již desítky let.
V MET nyní opět ožívá v legendární inscenaci Franca Zeffirelliho s hvězdným
pěveckým obsazením ústřední dvojice – famózní sopranistkou Angelou Gheorghiu a vynikajícím tenoristou Ramónem Vargasem.
Účinkují Angela Gheorghiu (Mimi`), Ainhoa Arteta (Musetta), Ramón Vargas (Rodolfo), Ludovic Tézier (Marcello) a další Dirigent Nicola Luisotti Režie
Franco Zeffirelli
Nastudování v italském jazyce - + české titulky
Přístupné od 12. let
SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 200,METROPOLITNÍ OPERA
Dokumentární / Česko, 2007, 155 min
POZOR: Režisérská verze filmu o délce 155 minut, tedy o celou půl hodinu
natočeného materiálu delší!
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě
českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají,
že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku.
Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat
na špatně ušité košile. Ve filmu bude také konečně rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak se podařilo Václavu Klausovi proniknout
do jazzového klubu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy.
Režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek. Hrají: Václav Havel, Bill Clinton, Jan
Tříska, Václav Klaus, Dagmar Havlová - Veškrnová, George W. Bush, Miloš
Zeman, Ladislav Smoljak, Mick Jagger, Taťána Fischerová, Keith Richards,
Mejla Hlavsa, Eva Holubová, Barbora Hrzánová
Přístupné od 12. let
DVD
Vstupné: 50,Aerofilms
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Křížova vila - Mýty a legendy
„Mýty a legendy“ to je téma nové výstavy v Křížově vile, která od poloviny
dubna vystřídá výstavu digitálních
fotograií. Výše uvedené téma výstavy
budou prezentovat žáci výtvarného
oboru Základní umělecké školy v Žatci. Návštěvníci budou mít možnost
vidět, jak si děti představují různé
postavy z egyptské a řecké mytologie,

ale také postavy z afrických pohádek.
Jak je známo Africké pohádky, jsou
převážně zaměřené na příběhy o zvířatech. Práce dětí jsou jak plošné, tak
prostorové.
Výstava na toto téma bude zahájena
vernisáží ve středu 16. dubna v 16.30
hodin. Výstava potrvá do 18. května
2008.
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Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

Odborné vedení • Individuální přístup
Poradenské místo:
Volyňských Čechů 2662, Žatec
Provozní doba:
Pondělí od 15.30 – 18.00 hod.
Nebo na objednání: Tel. 724 218 647
e-mail: pruvodcevjj@email.cz

25. 3.
26. 3.
27. 3.

28. 3.
�����

29. 3.
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Poradna

PŘIŠLI NA SVĚT
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n Pronajmu zrekonstruovaný byt 2
+ 1, 60m2. Jen pracujícím, nutná kauce,
K doptání na tel. : 777 295 000
n Pronajmu byt 1 + 1 (42 m2) v Podměstí. Jen pracujícím lidem, pro max. 2
osoby. Vratná kauce 7.000 Kč. Celkový
nájem včetně energií a služeb 7.200 Kč
měsíčně. První smlouva na 6 měsíců
s možností prodloužení, kauce a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy. Tel.
777 634 051
n Prodej: RD Žatec za 3,5 mil.Kč,
za 2,9 mil.Kč, za 2,75 mil.Kč, chata
Vikleticeza 0,8 mil.Kč Žatec, V zahradách – byt 1 + 3 v osobním vlastnictví
za 1 050 000,- Kč, Žatec – parcela
určená k výstavbě – 2 100m 2, cena
490,-Kč/m2. Žatec – pronájem kanceláří a garáží v budově České pojišťovny.
RK – Krčmárik, Žatec, Obr. míru
3, tel. 415 711 429, 603 529 361-2,
www.reals.cz/kama
n Montáže a opravy ELEKTRO 775 977 748
n Pozor rozšíření sortimentu - Chov.
Potřeby – Jiráskova ul. (k Nádr. Schodům).
n Módní doplňky u Synagogy Vás
zvou na nákupy.
n Pronajmu byt po celkové rekonstrukci 1 + 1 od 1. 4. 2008. Cena
7.000 Kč včetně poplatků. Telefon.:
732 141 351, 731 809 925
n Pronajmu byt 3 + 1 v rodinném
domě v Žatci. Cena dohodou, možné
k nastěhování ihned. Dále pronajmu byt
2 + 1 v panelovém domě v Žatci – oba
dlouhodobě. Tel.: 728 602 652
n Prodej slepiček. Výkrmna Kuřat
Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových materiálů Hisex
hnědý, Moravia kropenatá, žíhaná
a černá. Slepičky jsou 4x vakcinovány
a pod stálou veterinární kontrolou.
Vysoká užitkovost a kvalita peří je
u našich slepiček samozřejmá. Stáří při
prodeji – 17 týdnů – těsně přes snáškou
– cena 138,- Kč/ks.. Prodej se uskuteční
ve čtvrtek 10. dubna 2008 ve 14.30 hod.
Prodejní místo: Žatec u Západního nádraží. Případné bližší informace: Tel.:
415 714 575, 415 740 719, 728 605 840
n Prodám byt 4 + 1 v OV v Žatci
– Červený hrádek, po rekonstrukci.
Cena dohodou. Tel.: 737 214 227
n Pronajmu byt 1 + 1 v Žatci. Tel.:
724 122 177, 608 071 094
n Prodám zahradu o výměře 408 m2
s chatkou (18m2) u řeky Ohře v kolonii
Draguš u Postoloprt. Ovocné stromy,
užitková voda, elektřina. V současné
době nepoužívané. Informace na tel.:
724 193 216, cena: 150.000,-Kč
n Hledám starší a osamělou paní,
která by spolehlivě a obětavě pohlídala
ve všední dny 4leté děcko. Volejte na tel.:
728 644 628

30. 3.
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21. 3.
22. 3.
26. 3.

Zoubková Věra
Neužil Milan
Filová Marie
Vans Vitalij
Hrádelová Emilie

Městské divadlo a Digitální kino v Žatci si i v měsíci dubnu připravilo dva přímé
přenosy z Metropolitní opery v New yorku.
Tentokrát se mohou návštěvníci těšit jež byla loni v zimě označena za operní
zejména na opery Bohéma a Dcera událost sezóny v Královské opeře Covent
pluku. První jmenovaná opera, kterou Garden v Londýně. Nechte se nyní také
napsal Giacomo Puccini, bude živě Vy oslnit brilantními koloraturami a fapřenášena v sobotu 5. dubna od 19:30 mózním herectvím Natalie Dessay v roli
hod. Příběh lásky chudého básníka Ru- markytánky Marie a rovněž výjimečnou
dolfa a mladičké švadlenky Mim? dojímá muzikalitou Juana Diega Flóreze
diváky snad všech světových operních korunovanou suverénně zazpívaným
domů již desítky let. V MET nyní opět slavným sledem vysokých “C” v roli
ožívá v legendární inscenaci Franca jejího milého Tonia. Opera je tentokrát
Zeffirelliho s hvězdným pěveckým rovněž nastudována v italském jazyce
obsazením ústřední dvojice – famózní s anglickými i českými titulky.
sopranistkou Angelou Gheorghiu a vyniPředprodej lístků na oba přenosy
kajícím tenoristou Ramónem Vargasem. byl zahájen 20. března. Opery jsou
Opera je nastudována v italském jazyce v žateckém divadle přenášeny na
a diváci si mohou během přenosu přečíst plátno ve formátu 16/9 a ve vysokém
text v anglickém, ale také českém jazyce. rozlišení. Navíc je dojem z opery
Druhý přímý přenos v nadcházejícím obohacen o prostorový zvuk Dolby
měsíci začne 16. dubna od 19:30 hod. Digital 5.1. Kompletní informace pak
Zhlédnout tentokrát můžete inscenaci naleznete na www.divadlozatec.cz nebo
La Fille Du Régiment (Dcera pluku), na www.metinhd.cz.

Věřte, nevěřte „Večer pro
všechny“ je opět tady

Když jsme loni, koncem září psali o tom, že všechno jednou začíná a někdy
končí, byla řeč o žatecké skupině Aquarius. O její 12leté šňůře „Večerů pro
všechny“, kde na začátku této šňůry bylo datum 20. 10. 1995.
Jejich motto: „Chceme hrát standardTato akce se koná v sobotu 19. dubně a pobavit každou generaci“, se po na 2008 v Kulturním domě Moskva od
celých 12 let naplňovalo do slova a do 20.00 hodin. Repertoár účinkujících:
písmene. Skupina Aquarius rozjela Aquarius Žatec, Ilona Czáková, Markolotoč koncertů, plesů a tanečních zá- tin Šimůnek – mistr světa v cyklotrialu
bav. Nechyběla ani na mnoha rodinných a Jiří Formánek z Evropy 2. Nejen zpěv
oslavách a společenských večírcích. Vždy a tanec Vás bude večerem provázet,
pobavila publikum se skvělou zábavou ale na programu budou opět tradiční
a kvalitním programem. Na podiu, pod soutěže, kromě „Caruso show“, která
taktovkou skupiny se vystřídaly hvězdy byla pro nezájem „zpěváků“ zrušena.
pěveckého nebe jako M. Holanová, M. Tento večer, tak jako všechny minulé
Rottrová, V.Špinarová, L. Machálková, ročníky, pořádá agentura Patrik, pod
M. Žbirka a další slavné osobnosti. vedením Petra Brehma. A protože 19.
XXV. ročník s datumem 20. 10. 2007 dubna je svátek Rostislava a pranostiměl být na konci této koncertní šňůry. ka říká, že „ten, kdo rostí, rozmnožuje
Ano, měl…, ale skvělé žatecké publikum slávu“, věřme, že skupina Aquarius,
nedalo skupině Aquarius spát. Přestože která se před lety vydala dobývat
kapelník neobdržel „okolkovanou“ hudební nebe, rozmnoží další řadu
žádost, přesto právě na žádost a zájem večerů a koncertů, a hvězdný pěvecký
široké veřejnosti je tu datum 19. 4. 2008 trůn posune ještě výše.
a s ním „XXVI. Večer pro všechny“.
S. Žitníková

CK PALMERA – Jiří Harajda
Obránců míru 1924, 438 01 Žatec
tel.: 415 749 858 • www.palmera.cz • email: info@palmera.cz
nabízí:

„Západním pobřežím USA trochu jinak“ – 14 denní poznávací zájezd .....

Los Angeles – Hollywood – Santa Monica – Las Vegas – Grand Canyon – Sequoia NP – San
Francisco
2. 4. - 15. 4. 2008
VYPRODÁNO!!!
26. 9. - 9. 10. 2008
Cena: 39 990,-Kč
Cena zahrnuje: letenku, ubytování v hotelech ***, dopravu po USA, delegáta, vstupné do NP,
a další.

Krejčí Eliška
Fejfárek Petr
Hofmann Štěpán
Struhovský Josef
Schwarz Vladimír
Rampasová Barbora
Žiga Gabriel
Fajkas Matěj
Kastlová Kateřina
Hlaváč Radek
Měkinová Magdalena
Stojka Josef
Hamacek Patrik

NOVINKA!! Řím letecky

4 plné dny (odlet 6.50 a návrat 00.15), hotel **** se snídaní a bazénem
22. - 25. 8. 2008
Bezkonkurenční cena: 9 990,- vč. tax
Cena zahrnuje: letenku, let. a bezp. taxy, ubytování se snídaní, delegáta, prohlídku města a další.
Vozíme naše klienty na letiště!
NIKDO VÁM NEZAŘÍDÍ DOVOLENOU LÉPE!

Firma „IZOS s.r.o.“

ROZLOUČENÍ
������
���
�������

Přímé přenosy z Metropolitní
opery opět v Žatci

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

l výrobní dělníky do třísměnného provozu
85 let
62 let
84 let
62 let
84 let

Požadujeme vyučení. Nástup možný ihned.

l zaměstnance do výdejny obědů

zkrácený pracovní úvazek, vhodné pro uchazeče s bydlištěm na Velichově nebo v Žiželicích.

Kontakt: 415 728 666, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz nebo osobně na adrese firmy.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Další fotbalové týmy žateckého Slavoje
se zapojily do jarních částí o mistrovské
body. První tým dospělých měl na dosah dokonce tři body na hřišti soupeře
v Soběchlebech. „B“ tým mužů svedl
první jarní úspěšnou bitvu s vedoucími
Postoloprty. Úspěch zaznamenali starší
žáci a bez bodu vyšli ze svých utkání oba
dorostenecké týmy.
n TJ Soběchleby – FK Slavoj Žatec
A 2 – 2/pol. 1 – 2/

Sestava: Číž - Zlatohlávek - Uhliár
- Dykas -Škréta - Jindra - Vrábík - Šidlo
- Podroužek -Baierl - Klíma. Náhradníci:
Baštýř, Marcínek
Očekávané utkání mezi týmy, které jsou
na konci tabulky krajského přeboru, bylo
očekáváno zejména ze strany Slavoje v naději na první jarní body. Určitým povzbuzením, bylo pro hráče zařazení do sestavy
Podroužka po dořešení jeho příchodu na
hostování ze sousedních Blšan. A byl
to právě on, který ve 4 minutě pěknou
střelou k tyči z 20 metrů stanovil vedení
hostů. Za velké podpory větru a vydatné
dešťové přeháňky se ve 30 minutě podařilo zvýšit skóre Škrétovi dokonce na 0
– 2. Déšť a vítr ovlivňoval každou chvíli
vývoj utkání na obou stranách. Pak přišly
některé promarněné šance hráčů Slavoje a hlavně potrestání nedůsledné obrany
ve 44 minutě prvního poločasu a snížení
domácích na 1 – 2. Po změně stran se dal
očekávat velký nápor domácích, kteří měli
navíc podporu v pokračujícím větru, ale
také určité toleranci k domácím vyhodám a posuzování situací. Vše rovněž
ztížilo velice přísné vyloučení žateckého
Šidlofa po druhé, zbytečné žluté kartě za
řečnění. Vyvrcholením domácího snažení
byla naštěstí už jen vyrovnávací branka na
konečných 2 – 2. K velké škodě, že hráči
vedení neudrželi, ale je nutné bojovat
a dál se pokusit zopakovat lepšící se výkon v dalším kole na domácím trávníku
u Ohře proti FK SIAD Souš.

3. dubna 2008

Žatecký týdeník

Plzeňský vytrvalec

O víkendu 22.-23.3.2008 se v plzeňském bazénu konal 20.ročník mezinárodních
plaveckých závodů Plzeňský vytrvalec. Mimo plavců z České republiky se ho zúčastnili i závodníci ze Slovinska, Německa a Francie.
Z našeho oddílu se kvalifikovali 4 plavci volným způsobem skončila na 4.místě
- Kateřina Iblová, David Urban, Kristýna a stejné umístění přidala ještě na 100m
Štrancová a Lucie Urbanová. V sobotu motýlek.
dopoledne se plavaly nejprve disciplíny
David Urban (1995) se opět prosadil
200m polohový závod a 50m volným na svých oblíbených kraulových tratích
způsobem. Odpoledne to byly hlavní a obsadil 5.místo na 100m a 6.místo na
disciplíny Plzeňského vytrvalce 800m 50m volným způsobem. Potěšitelným
a 1500m volným způsobem. V neděli faktem je, že se před ním umístili jen plavci
se plavci utkali na stometrových tratích ročníku 1994. Poslední nominovanou do
všech stylů.
závodu byla Kristýna Štrancová (1996).
Nejvíce se v Plzni dařilo Kateřině Iblová Ta se v poslední době začíná čím dál více
(1994), která se 2x umístila na vynikajícím prosazovat v závodech volným způsobem
3. místě na tratích 50m volným způsobem a v Plzni to také potvrdila. Na trati 50m
a 100m znak. K těmto skvělým umístěním volným způsobem obsadila pěkné 8.místo.
ještě přidala 5.místo na 100m motýlkem.
Vzhledem k faktu, že se závodu zúčastPodobně se dařilo i Lucii Urbanové nili plavci z Německa, Francie, Slovinska
(1996), která získala bronzovou medaili a ČR lze umístění našich plavců považona trati 100m volným způsobem. Další vat za úspěch. Přivezli jsme 3 medaile
umístění mezi nejlepšími třemi ji uniklo a z 24 startů jsme se 11x umístili v první
o pouhých 7 setin, když na trati 50m desítce.

Obchodní akademie úspěšná
Obchodní akademie Žatec na Krajské
uspěla.
18. března 2008 se do Chomutova sjeli
zástupci středních škol z celého Ústeckého kraje. OA SOŠG a SOU Chomutov
uspořádala letošní ročník „Krajské soutěže v grafických disciplinách“.
Studentky a studenti státní Obchodní
akademie Žatec na ní opět uspěli. Zopakovali tak svůj skvělý loňský výsledek, kdy na půdě Obchodní akademie
v Rumburku získali cenné kovy ve
všech diciplinách. Letos se v kategorii

soutěži v grafických předmětech opět
„psaní na klávesnici“ umístila Pavla
Kudláčková na druhém místě s 3 182
úhozy. A to v konkurenci čtyřicetidvou
soutěžících.
V „korektuře textu“ získal třetí místo
Jan Puchart. V kategorii „profesionální
zpracování textu čili wordprocessing“ vybojoval Milan Balon pomyslný bronz a na
čtvrtém a pátém místě skončili Žatečané
Petra Petrovová a Martin Štrojsa.
Alena Pavlasová, OA Žatec

n FK Slavoj Žatec B – FK Postolopryt A 2 – 1 /pol. 1 – 1/

Sestava: Baštýř - Vrábík - Vořechovský
- Zlatohlávek - Jarolím - Bodnár - Andrt
- Havelka - Podroužek - Baierl - Kouba.
Střídali: Schmidt, Bezstarosti
Rezerva žateckého Slavoje kterou posílili někteří hráči z A týmu se svým výkonem
vytáhla proti vedoucímu týmu soutěže 1.B
třídy a svedla nemilosrdné derby ze sousedními hráči z Postoloprt. Ti mají složený
velice mladý tým a po zásluze jsou určitě
na čele soutěže. Na dramatičnosti bylo přidáno i výkonem rozhodčího Hory který
pouštěl na obou stranách tvrdší souboje
a nedal nějakému předstírání faulu, simulování a podobně. Derby zvládl velice
dobře. První dvě branky utkání obstarali
ovšem bratři Frydrychové v dresu hostů.
Nejprve se hosté ujali vedení a následně
po skrumáži a vlastní teči bylo vyrovnáno.
V prvním poločase ovšem bylo k vidění
mnoho neproměněných šancí domácího
týmu, což by se mohlo v dalších utkáních
i vymstít. Po změně stran nedlouho po
zahájení se podařilo žateckému Koubovi
vstřelit vedoucí ale také zároveň vítěznou
branku. Do konce utkání jsme byly svědky
řady soubojů se snahou o další branky na
obou stranách. Nakonec šťastné vítězství
a první body trenéra domácích Martina
Bryndy a jeho kolektiv určitě povzbudí
do dalších bojů.
Výsledky mládeže:
n FK Slavoj Žatec st.žáci - SFK
Meziboří 7 - 0
n FK Slavoj Žatec B dorost - AFK
LoKo Chomutov B 2 - 3
n VČSA Ervěnice - FK Slavoj Žatec
A 3-1
Další program:

n Sobota 5.4. od 16.30 hod. Tatran
Podbořany - FK Slavoj Žatec B v Podbořanech
n Sobota 5.4. od 14.00 hod. Březenecká
CV - FK Slavoj Žatec B dorosty v Chomutově
n Neděle 6.4. od 16.30 hod. FK Slavoj
Žatec A - FK SIAD Souš v Žatci
n Neděle 6.4. od 14.00 hod. FK Slavoj
Žatec A - FK Klášterec v Žatci
n Neděle 6.4. od 10.15 hod. FK SIAD
Most D - FK Slavoj Žatec st.žáci v Mostě
P. Maňák

INFORMUJEME
n Pochod „Jesenicko“ se z důvodů
oslav 120. výročí KČT v Praze na Staroměstském náměstí přesouvá z termínu
14. 6. na 7. 6. 2008.
n Základní organizace SPCCH Žatec
pořádá nejen pro své členy, ale i pro
širokou veřejnost 27. 4. 2008 od 14 hodin „Jarní zábavu“ ve Chmelařském
Institutu. K tanci a poslechu zahraje
„Duo Tříska“. Případní zájemci si mohou vstupenky zakoupit ve středu 16. 4.
v kanceláři SPCCH ve Dvořákově ul. čp.
29. Zveme všechny, kteří mají dobrou
náladu a chtějí se pobavit.

Dům dětí a mládeže Žatec

V sobotu 22.3.2008 DDM pořádal již tradiční VELIKONOČNÍ POCHOD.
Děti společně se svými rodiči absolvovali trasu okolo řeky, kde na jednotlivých
stanovištích plnily úkoly. Po jejich splnění byly všechny děti odměněny. Letošní
počasí nám moc nepřálo, ale i přesto se pochod vydařil a všem se líbil. Na závěr
jsme se ohřáli u ohýnku a pochutnali si na opečených buřtíkách.
pedagogové DDM - L. Malá, L. Mašková, M. Kačenáková

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz
3.4. 2008

Koncert posluchačů Konzervatoře Plzeň

17.00 hod.

4.4. 2008

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle

8.4. 2008

Koncert žáků ze třídy J. Krandy a Mgr. R. Jambora

17.00 hod.

9.4. 2008

Soutěž kolektivů literárně dramatického oboru

7.00 hod.

10.4. 2008

Koncert žáků ze třídy E. Filippiové

aula Gymnázia
V podání Petry Sekretové, Lucie Chmelařové a Luďka Šabaky uslyšíme skladby
W. A. Mozarta, D. Camrosi a F. Matina.
Varnsdorf
Naši školu bude reprezentovat Ondřej Pohoriljak ze třídy Emilie Filippiové.
sál školy
Žáci předvedou své umění ve hře na zobcovou flétnu a trombon.

Chomutov
Soutěže se zúčastní žáci literárně dramatického oboru ze třídy MgA. Alžběty
Urbancové.

17.00 hod.

sál školy
Na koncertě si vyslechneme houslové skladby.

11.-13.4. 2008 Soustředění tanečního a hudebního oboru

16.00 hod.

Jesenice
Žáci tanečních souborů ze tříd Ivany Fábryové a Lenky Turkové se budou připravovat na soutěže společně s žáky dechového oddělení pana učitele Libora
Růžičky.

Měcholupské děti v novém

� Í 2007
ZÁ2008
duben

V úterý 25. března na ZŠ v Měcholupech proběhlo slavnostní otevření školní
družiny v nových prostorách. Ředitel školy Ing. Dosedla za přítomnosti starostky
Černíkové (Dis) popřál dětem mnoho krásných a příjemných chvil v překrásně
vymalované družině. Děti si pod vedením paní vychovatelky Hynkové připravily
pásmo písní a říkanek. Na závěr si společně s dětmi z mateřské školy, které se
přišly na slavnost podívat, zazpívaly. Nechybělo ani malé občerstvení, které
dětem moc chutnalo!
Bc. H. Gondeková

4.24.. 9pátek
18 hod. Zpívánky
Posezení s kytarou pod taktovkou Petry Komoráové.
.

20 hod.

Milovnícizpívání
kytar, vyv�trejte
svéPazourem
kytarové milá�ky
a p�ij�te si zahrát a zazpívat.
ned�le
Tradiční
s Petrem
u klavíru.
Moderní zp�soby lé�ení civiliza�ních chorob
19 hod.
5. 9.
6.s4.
Nedělní
posezení
mantrami
a zenovými příběhy
10 hod.
Velmi zajímavé
povídáníspana
Zde�ka Jermá�e.
Vstup:
25 K�.
da
t�eneděle
ochranné a osvobozující písně... Vstup: 30 Kč.
y
20 hod. Magické,
Zpívánkléčebné,
7. 9.
Tradi�ní zpívání s Petrem Pazourem u klavíru.
11.pá4.tekpátek
Posezení
s kytarou pod taktovkou Petry Komorášové 20 hod.
árty a zpěvu, vyvětrejte své kytarové miláčky a přijďte si zahrát a za19 hod. Milovníci
Reggae pkytar
8. 9.
Zas je tu regoka a DJ Jahteckym. P�ikva�te si podupávat v rytmu reggae.
Vstup: 25 K�.
sobota
zpívat.
10 hod.
Ned�lní posezení s mantrami a zenovými p�íb�hy
9. 9.
ALTÁN,
Náměstí
Svobody
52, Žatec
734 30 K�.
Magické,
lé�ebné, ochranné
a osvobozující
písn�...438 01, +420 732 821Vstup:
�le
nedČajovna
19 hod.
Bubnování s Honzou
9. 9.
P�ij�te se p�idat a bubnovat z celého srdce.
ned�le
Meziprostorová diagnostika
12. 9. 19 hod.
Úvodní p�ednáka Václava Paura.
Vstup: 50 K�.
st�eda
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup: 40 K�.
pátek
Den otev�ených dve�í v �ajovn� Altán
15. 9. 9 hod.
Dny evropského d�dictví.
sobota
15. 9. 20 hod. Setkání s horoskopem: PANNY
V sobotu 19.4.2008
Žatec hl.nádraží – odjezd 8.05 hod. Setkání lidí narozených v tomto znamení a jejich p�átel. Dozvíte se mnoho zajímavého.
sobota
Louny město
hod.
Deskové hry
. 15 hod.
16-. 98.32
Zahrajte
si s námi
nehazardní deskové hry od firmy Albi.
Trasa 18 km: žst.Louny město - Dobroměřice – rozcestí ka, sasanka, pryskyřníky).
výborný
kruhový
ned�leZ vrcholu je
pod Červeňákem – vrchol Oblíku (509 n.m) – návrat stejnou rozhled.Návrat do Loun19je
na
karet
17 hod.cestou
Výklsadvýšlapem
. 9.stejnou
Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartá�ky paní Kristýny Folprechtové.
cestou se zacházkou na turistickou chatu Červeňák
Červený vrch za občerstvením.
st�eda
Dobroměřice – při silnici
gotický
ívánky z 2 pol.13
20 hod.
Zpkostel
21. 9. raně
Ze žst. Louny město jdeme po Č TZ na náměstí k roz- stol.Na návsi socha sv. Václava
z 19 stol. Z Loun směrem
pátek
cestníku TZ a vydáme se po Z TZ z města. Přejdeme po na Dobroměřice uvidíme
straně
20 hod.
Ú�ezáplavový
. 9. pravé
sová párty most
22na
Ve�er plný
roztodivných
ú�es� a bláznivého tance. K dispozici bude profesionální
mostě přes Ohři, odbočíme ze silnice vlevo na cestu mezi z 19 stol.(původně s 41sooblouky),na
svou
dobu
pozorubota

Klub českých turistů Žatec

Zve všechny turisty na výšlap za „Hlaváčkem jarním“
na České středohoří

zahrádky, která nás dovede do Dobroměřic. Projdeme
vesnicí a pokračujeme cestou podél nové silnice k rozc.
pod Červeným vrchem a k odpočivadlu. Zde přejdeme
cestu, můstek a dále kolem Dobroměřického rybníka
k usedlosti Oblík. Z TZ nás dovede až na vrchol kopce
Oblík 509 m.n.,který je domimantou Českého středohoří
na Lounsku.Právě v této době je zde k vidění velice vzácná
rostlina – Hlaváček jarní, který je v Česku chráněn jako
silně ohrožený druh naší květeny. Kopec Oblík je národní
přírodní rezervaci s bohatou květenou: (koniklec, podléš-

Zpáteční
doprava
vlakem:

Louny střed
Louny město
Postoloprty př.
Postoloprty odj.
Žatec hl.
Žatec záp.

15.32
15.45
16.01
16.20
16.23

i neprofesionální kade�nice. P�ij�te si nechat vytvo�it na hlav� originální dílo.
hodné technické dílo.
Vstup: 30 K�.
sezení s mantrami a zenovými p�íb�hy
Ned�lní pozalesněný,
10 hod.
23. 9. vrch
Oblík 509 m – čedičový
ze severu
�le s dubem, hlohem, javorem
nedháj
při úpatí hustá křoviska,
e r i menty
17 hod. lékařský,
�ajové exphluchavka
3. 9. plicník
a jasanem. V bylinném 2patře
Pro znalce i neznalce ochutnávky �ajových novinek.
ned�le a lilie zlatohlávek.
pitulník žlutý, jaternik podléška
Na jižních
a lé�ení bioenergií
do sv�tkoniklec
6. 9. 19 hod.
Úvodjarní,
svazích bohatá stepní 2květena:
hlaváček
První p�ednáka úsp�ného biotronika a lé�itele Petra Davídka.
Vstup: 50 K�.
st�edtařice
a
luční, kozinec bezlodyžný,
skalní,
kavyly, kostřava.
.
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Na temeni kopce jsou stopy po kapli z poč. 16 stol. Lounští
P�ij�te rozvinout svoji tvo�ivost a malovat na sklo pod vedením Lucie Bílkové a Kamily
pátek ND.
odtud vezli kámen na stavbu
Kuderové.
Vstup: 50 K�.
Přijemně
prožitý
den
přeje výbor KČT
29. 9. 20 hod. Potvora v novém atu

17.01

17.33

sobota

17.32
17.45
18.01
18.20
18.23

. 9. 15 hod.
3019.32
d�le
ne19.45

20.01
20.20
20.23

Píete básni�ky? Máte za sebou zajímavou literární tvorbu? P�ij�te se pochlubit. Ve�erem
provází, hraje a recituje Standa Stejskal.
Vstup: 50 K�.

Kontakt:
Deskové hry
Samková G
tel : 720 375 679
�ajovna ALTÁN, Nám�stí Svobody 52, atec 438 01, +420 732 821 734
721 381 053

