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Od 07.04.2008 do 20.04.2008 bude
z důvodu provádění stavebních prací
uzavřena ulice Volyňských Čechů u bývalých papíren směrem na Rakovník.
Objížďka bude vedena ulicí Studentskou a Vrchlického.
Jiří Dobruský
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

ŽATEC NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Hodláte uzavřít manželství?

Vyrozumívání
občanů SMS
zprávami je
hojně využíváno

Žatec – V září loňského roku začal
městský úřad Žatec vyrozumívat občany, přicházející na různé odbory se
svými žádostmi, prostřednictvím krátkých textových zpráv (SMS). V nich se
oznamuje, že ta či ona žádost, osobní
doklad podobně jsou již vyhotoveny
a zpracovány.
Od 10. září 2007, kdy byla služba spuštěna, do 1. dubna letošnío roku odešlo
z úřadu lidem 2630 SMS.
Polovina z tohoto objemu přitom připadá na vrub odboru dopravy. Značnou
část SMS zpráv odeslal živnostenský
úřad (27 %), dále odbor vnitřních věcí
(19 %). O zbytek se dělí odbory sociální,
finanční a stavební.
(st)

Vzhledem k blížícímu se období (jaro, předchozího manželství, úmrtní list zeléto), kdy mladí nejraději vstupují do mřelého manžela.
stavu manželského, Vám tímto chceme
V případě církevního sňatku matriční
připomenout, jaké doklady je nutné před- úřad, do jehož správního obvodu spadá
ložit k uzavření manželství. Snoubenci místo, kde má být manželství uzavřeno,
vyplní před uzavřením manželství pře- vydá snoubencům Osvědčení k uzavření
depsaný tiskopis – Dotazník k uzavření církevního sňatku a následně provádí zámanželství a předloží jej matričnímu pisy do matriky a vydá oddací list.
úřadu, v jehož správním obvodu bude
Radou Města Žatce byla určena dvě
manželství uzavřeno. Manželství je mož- místa pro konání slavnostních obřadů
no uzavřít na kterémkoliv úřadě, aniž by v Žatci. Je to obřadní síň v budově radto bylo podmíněno pobytem snoubenců. nice, nám. Svobody 1, Žatec a obřadní
Snoubenec je povinen matričnímu úřadu síň v Křížově vile, Zeyerova 344, Žatec.
dále předložit rodný list, občanský prů- V Křížově vile se provádějí tyto obřady
kaz, popř. cestovní pas (v tomto případě od dubna do září vždy v poslední sobotu
je dále nutný výpis z informačního sys- v měsíci. Jiný termín nebo místo obřadu
Letos bylo ve fondu na půjčky připra- tému evidence obyvatel o osobním stavu je možný po vzájemné dohodě.
Ing. Bc. Petr Vajda
veno 13 milionů korun. Na pokrytí žá- a místě trvalého pobytu) a dále popř.
pravomocný
rozsudek
soudu
o
rozvodu
Vedoucí
odboru
vnitřních věcí
dostí zmíněné desítky žadatelů postačí
2,4 milionu korun. Devadesát procent
uvolněných peněz poputuje do objektů
na různých místech Žatce, v jednom
Zajímají vás sociální, sociálně – zdravotní a související služby
případě jde o půjčku určenou na objekt
a jejich nabídka ve městě Žatci? Nyní máte možnost zúčastnit
v Radíčevsi.
(st)
se rozhodování o jejich rozvoji v příštích letech. Sdělte co vám

Město půjčí žadatelům 2,4 milionu korun
Žatec – Zastupitelstvo odsouhlasilo
přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení desítce žadatelů. Peníze z městského
fondu půjdou na zateplení domu,
obnovu fasády, výměny oken a dveří,
zřízení topení, obnovu rozvodů, střechy
a v jednom případě také na vybudování
koupelny a WC.

Žena – bezpečí s novou tváří pro město
Tisková závěrečná zpráva

Projekt „Žena-bezpečí s novou tváří
pro město“byl realizován od 1.12.2005
do 30.11.2007. Zúčastnilo se jej 20
strážnic městské policie z kraje Ústeckého a 20 strážnic z Moravsko-slezského kraje.
Byl rozdělen na dva samostatné roční
certifikované MŠMP ČR kurzy.
V prvním roce se strážnice školily na
Specialistku řešení krizových situací
a v roce druhém na Specialistu řešení
domácího násilí.
Každý rok byl dále rozdělen na pět
školících bloků a každý blok se skládal
ze 35-ti vyučovacích hodin.
V prvním roce to byly tyto bloky:
1. Ochrana osob a majetku
2. Mimořádné události a krizové situace
3. Ochrana informací
4. Právní minimum,legislativa v oblasti
krizového řízení a navazujících oborů
5. Psychologické minimum,první po-

Čtrnáct sportovních organizací dostane
od města příspěvek více než 50 tisíc korun

Přinášíme další zajímavou historickou pohlednici ze seriálu, který přibližuje podobu města mezi lety 1900 - 1945. Pohlednici ze své sbírky zapůjčil žatecký patriot
Jan Řánek. Knižní podobu pod názvem Žatecko na starých pohlednicích můžete Žatec – Po doporučení radou města schválilo zastupitelstvo na svém dubnovém
zakoupit v Turistickém informačním centru za 399,- Kč.
zasedání příspěvky sportovním organizacím nad 50 tisíc korun.
Nejvyšší částku obdržela TJ Šrou- rybářský svaz Žatec (95 024), Šachový
bárna Žatec (762 802 Kč), dále TJ klub Magic Žatec (64 114 Kč), SK SoSever Žatec (636 300 Kč), FK Slavoj kol Bezděkov (62 470 Kč), Squash Club
Žatec (394 198 Kč), TJ Lokomotiva Žatec (60 120 Kč) a Svaz branně-technicžatec (325 727 Kč), SK Jazzmani Žatec kých sportů (59 034 Kč).
(325 302 Kč), Volejbalový klub Sever
Dohromady se jedná o částku 3,3
Žatec (212 337 Kč), SK Nohejbal Žatec milionu korun. Peníze jsou určené na
(126 692), Kick Box Žatec (106 482 Kč), činnost, energie, opravy a investiční
Karate Klub Žatec (102 470 Kč), Český akce či úhrady nájemného.
(st)

moc,rétorické minimum+závěrečné
zkoušky.
Ve druhém roce to byly tyto bloky:
1. Právní minimum,vyšetřování a dokumentování scény domácího násilí
- harmonogram organizace a činností při krizové situaci
2. Komunikace,asertivita,sebeovládání
3. Práce se stresem a umění vyjednávání
4. Práce s emoční inteligencí
5. Umění projevu před veřejností-rétorické dovednosti - první pomoc oběti
+ závěrečné zkoušky.
Vzdělávací osnovy těchto rekvalifikačních kurzů byly vypracovány přímo na
míru a cíleně nastaveny pro odborné
vzdělání ženy, která svými vlastnostmi
a potenciálem splňuje všechny předpoklady velmi účinně zasahovat v akcích,
které vyžadují vcítění se do dané situace
a v citlivém zapouzdření problému.
Cílem projektu bylo připravit absolventky na situace, ve kterých budou
schopny v rámci výkonu služby pomoci osobám čelícím domácímu násilí
a neočekávaným krizovým situacím.
Strážnice je školena především z toho důvodu, že žena dokáže mnohem
citlivěji než muž empaticky reagovat,
nacházet komunikační procesy a metody a to zejména s oběťmi domácího

násilí. Oproti jiným úzce specializovaným profesím – psycholog , psychiatr
má tento veřejný činitel ve funkci ženy
další velkou výhodu jasné viditelnosti
ve městě .
Zasazovali jsme se o zviditelnění ženy
- příslušnice městské policie a získání
většího povědomí veřejnosti o tom,
že oběť má možnost kdykoliv se na ní
s důvěrou obrátit a požádat ji o pomoc
či podporu. Toto je jedním ze základního
kroků ke změně vztahu občanů nejen ke
strážnici MP - Specialistce, ale i k městské policii a k obci.
Vyškolené strážnice MP Specialistky budou na svých uniformách nosit
odznak.

Předávání odznaků se uskuteční
dne 22.4.2008 v 10.00h v prostorách
krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odznaky bude předávat osobně
hejtman Ústeckého kraje ing. Šulc
V Ústeckém kraji byly do projektu
zapojeny strážnice z měst:
Dubí, Žatec, Slaný, Chomutov, Krupka, Česká Lípa, Most, Litvínov, Liberec
a městem Karlovy Vary.
Irena Ščerbová
Prezidentka IOBD o.s.
a garant projektu

zde chybí, nevyhovuje, co byste chtěli změnit.

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

Materiál, který byste mohli obohatit svými nápady a názory je NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ ŽATCI (dále jen KP).

NÁVRH KP byl zpracován pracovními skupinami pro tyto cílové skupiny: 1) Rodina, dítě a mládež; 2) Senioři; 3)Zdravotně postižení; 4)Občané v přechodné
sociální krizi. Členy pracovních skupiny jsou zástupci organizací působících v sociálních službách, zástupci veřejnosti, zástupci Města Žatec a dalších institucí.
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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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 3.4.2008 do 2.5.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

po dobu jednoho roku pod smluvní k výstavbě halových garáží za podmínek
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
již v první fázi byly vícepodlažní (min.
právo případně odmítnout všechny
2 patra) a byla zachována možnost
předložené nabídky v souladu se zázvýšení jejich kapacit přístavbou dalkonem o obcích.
ších pater
případně další informace a soupisy po- - současně s výstavbou garáží bude řešezemků poskytne majetkový odbor MÚ
na výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec tel. 415736220, email: eisertoŽatec
va@mesto-zatec.cz
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlaLHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
sená zastavovací studie architektem
k nahlédnutí na odboru životního proměsta
stření MÚ Žatec tel.415736450, email: se žádostí o koupi je nutné předložit:
janda@mesto-zatec.cz
zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho roku od podpisu
kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní pokutou ve
výši 2,000.000,- Kč
dokončení výstavby kolaudací a zahájení
provozu max. do dvou let od vydání stavebního povolení pod smluvní pokutou
2,000.000,- Kč
u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.

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
Zveřejněno od 11.03.2008 do
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
09.06.2008
před podpisem nájemní smlouvy a náza Město Žatec
Jana Eisertová
sledně dopředu nejpozději do pátého
vedoucí majetkového odboru
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 20.3.2008 do
18.4.2008

Záměr Města Žatce
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 21. 03. do 21. 04. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
garáží
smlouvě stanovit podmínky:
oddělený geometrickým plánem ze dne
• převzetí a zachování pracovního místa
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
stávajícího zaměstnance PO Městské
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
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 další osobě a to:
č.p.

b.j.č.

obec

vel.

m2

vel. podílu

KC

2

7

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

200 260 Kč

71,1

711/8536

194 768 Kč

2
12
Stroupeč
1+3
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Žatecký
týdeník

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

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 12.11.2007
Zveřejněno
: od 21.03.2008 do 21. 04.
Pozemky za účelem bytové výstavby
2008
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

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec 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 honeb- Zveřejněno od 21. 3. do 21. 4.
ní společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy

Žatecký týdeník

POJĎME SI POVÍDAT O VODĚ
Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku pozemky

U příležitosti světového Dne vody
proběhla dne 26.3.2008 na Střední
škole zemědělské a ekologické v Žatci
naučně zábavná akce určená pro děti
I.stupně základních škol s názvem „
Pojďme si povídat o vodě“. Zástupci
studentů jednotlivých ročníků SŠZE si
pod vedením kantorů připravili několik
stanovišť, na nichž se děti hravou formou seznámily s tématy, které s vodou
úzce souvisí. Společně si povídali o
ropných haváriích, jejich následcích a
možnostech likvidace, skládali lodičky,
hádali, který z předložených vzorků
vody by mohl být pitný a čím jsou znečištěny ty ostatní. Diskutovalo se také o
možnostech omezení znečištění vodních
zdrojů a o tom jaký vliv má znečištění
vody na život v ní. Děti se snažily zařa-

dit některé živočichy mezi sladkovodní,
mořské, suchozemské nebo obojživelníky. Celou akci bedlivě pozoroval želví
samec John společně s živými exempláři
ropuch a akvarijních ryb. Děti také pomohly vodní víle vyčistit jezero, které jí
dva nepořádní kluci pořádně znečistili
nejrůznějšími druhy odpadků. Nakonec
společnými silami namalovaly na velký
formát to, co je na celém povídání a
hraní nejvíce zaujalo. Výsledkem jsou
nádherné plakáty, které budou zarámovány a vystaveny v budově SŠZE.
Za účast na všech stanovištích byly děti
odměněny drobnou sladkostí.
Děkujeme nejen všem dětem, ale také
jejich paní učitelkám za příjemně strávené dopoledne a krásné výkresy.
Ing. Zdeňka Parýzková

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 převá- Ve čtvrtek 27.3. 2008 se všichni žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých ročníků
děného pozemku.
a také celá 7. B zúčastnili mimořádné akce Matematického klokana!
Zveřejněno: od 21.03. do 21.04. 2008
ší(2.-3.ročníky), kteří s matematikou
Co to je?
Tak tady máme trochu historie: Ně- začínají a chtějí si to také zkusit.
A tak jsme letos řešili i u nás na
kdy kolem roku 1980 se v daleké Austrálii rozesmutněl matematik jménem ,,Komeňáku“ Někteří s nadšením,
Peter O´Halloran nad tím, že mnoho jiní s menším, ale všichni se nakonec
dětí nemá matematiku příliš v lásce, shodli, že většina úkolů byla jiná než
ba co víc, někteří se jí přímo bojí a v učebnicích, některé ani moc matechtěl všem takovým ukázat, že řešení maticky nevypadaly a pro všechny to
matematických úloh může být i ne- bylo docela příjemné rozptýlení.
Výsledky všech kategorií se za
všední a zábavné.
O pár let později, v roce 1991, se Českou republiku shromažďují
této myšlenky chopili ve Francii a jako v Olomouci ale my už víme, že naši
symbol celé soutěže zvolili klokana. A nejlepší luštitelé jsou: Martin Trégl
důkazem toho, že to byl skvělý nápad, (2.B), Lucie Lysuková (2.B) a Tojsou statisíce až miliony soutěžících máš Karas (3.B) za Cvrčky, Zuzana
Tréglová (4.A) a Josef Štěpina (5.B)
děti ve více než 30 zemích.
Vždy ve druhé polovině března ve za Klokánky a Martin Šindelář (7.B)
stejný den zasednou do svých lavic za Benjamíny.
Více podrobností o celé akci můžete
a řeší stejné úkoly v pěti kategoriích
najít
na http://www.matematickyklo–
Klokánek
(4.-5.ročníky),
Benjamín
Nebytový prostor:
kan.net/
, popř.na oficiálních strán(6.-7.ročníky),
Kadet
(8.-9.ročníky),
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406 na
kách
Matematického
klokana ve FranJunior
(1.-2.ročníky
SŠ)
a
Student
st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
cii
http://www.mathkang.org/.
(3.-4.ročníky
SŠ).
Poslední
neoficiál2
21,25 m za minimální nájemné 363,-Kč
Marta Mrnková
ní kategorií je Cvrček pro ty nejmen-

MATEMATICKÝ KLOKAN

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
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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.

15.4. Úterý

16.4. Středa

17.4. Čtvrtek

20.4. Neděle
Připravujeme:

VÝSTAVA:

n Pronajmu zrekonstruovaný byt
2 + 1, 60m 2. Jen pracujícím, nutná
kauce, K doptání na tel. : 777 295 000
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
BŘEZEN 2008
domě v Žatci. Cena dohodou, možné
k nastěhování ihned. Dále pronajmu byt
RED HOT CHILLI PEPPERS REVIVAL
19:30
2 + 1 v panelovém domě v Žatci – oba
Revivalové seskupení s největšími hity od oblíbené kapely.
V Žatci zahrají ve složení: Michal Pavlíček - bubeník, Jiří (kulich) Novotný dlouhodobě. Tel.: 728 602 652
– kytara, Roman (kuna) Koucký – basa, Roman Říčař – zpěv
n Hledám starší a osamělou paní,
Mimo předplatné. Koncert
která
by spolehlivě a obětavě pohlídala
Vstupné 100,- Kč
ve všední dny 4leté děcko. Volejte na tel.:
“100 MINUT PÍSNÍ A LIDOVÉHO HUMORU”
19:00
728 644 628
Moravský lidový zpěvák a vypravěč Jožka Zelený, nyní žijící v Podbořanech,
uvádí premiérový pořad, ve kterém se představí cimbálová muzika Hudci
z Kyjova a Toulavá kapela Pepíka Janouška z Rožmitálu pod Třemšínem,
známá z televizní reklamy. Hostem pořadu je Vladimír Merta.
Upozornění: Vstupenka má po představení hodnotu 100,- Kč a lze ji použít
k úhradě CD nebo DVD ihned po představení, anebo později k úhradě nákupu
v síti obchodů, jejichž seznam po představení obdržíte. Podrobnosti na webu
IQ-minus.eu
Mimo předplatné. Zábava
Vstupné 200,- Kč

ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

19:30

Něžně drsná komedie o Ellingu a Kjellu Bjarneovi, kteří jsou regulérní cvoci.
Navíc cvoci, kteří na první pohled nejsou zrovna k pomilování. Ani jeden z nich
nemá žádné nadpřirozené schopnosti, které by mohly obohatit nic netušící
lidstvo. Prostě zcela nepřikrášlení, obyčejní cvoci, kteří by mohli jít pěkně na
nervy. A panu Franku Aslimu z magistrátu města Oslo, spořádanému, kvalifikovanému a zcela normálnímu člověku, taky na nervy jdou. Jeho dobré, profesionální úmysly se v jejich rukou proměňují v ohňostroj nesmyslů. A ještě ke
všemu se mu ti dva cvoci dostávají pod kůži. Jemu, divákům, čtenářům knih
Ingvara Ambjornsena, který už o Ellingovi napsal čtyři nesmírně úspěšné knihy.
Na konci cesty se nabízí otázka, kdo je tu vlastně blázen...
Účinkují: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Klára Cibulková,
Robert Jašków, Petra Bartošová. Autor: Axel Hellstenius. Režie: Ondřej Zajíc
Předplatné sk A i mimo předplatné
Činohra
Vst. I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

DRAČICE

15:00

Veselá pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné
Koncert: Pavlína Jíšová s kapelou,
Činohra: Růže pro Algernon
Manžel pro Opalu

Fotografie Pepy Štrose

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

13.4. NEĎELE

ONCE

19:30

Drama / Hudební / Romantický /Irsko, 2006, 85 min
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem
je živit se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka
z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se
ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu
a podaří se jim získat nejen peníze na pronájem studia, kde natočí společnou
desku, ale také přízeň a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podílejí. Oba si
ale velmi záhy uvědomí, že takového člověka, jakým je ten druhý, se jim podaří
v životě potkat jen jednou.
Režie: John Carney. Hrají: Glen Hansard, Markéta Irglová
Přístupné od 12 let. DVD
Vstupné: 50,- BONTON FILM

SHREK 3

n Zveme Vás do nově otevřeného
obchodu v areálu Nemocnice v Žatci
(za hlavní bránou). Provozní doba: Po
– Pá 6.30 – 16.00 hod., So – Ne 12.00
– 16.00 hod. Nabízíme: lahůdky, salámy, pečivo, cukrovinky, teplá sekána
– út-čt.
n Spolehlivý hledá práci – skladník
– řidič. Zkušenosti s nabídkou zboží, výhodné platové podmínky – zaručené pracovní nasazení. Volejte tel. 777555494
n Nabízím výuku anglické komunikace. Volejte.: 731 914 884
n Prodám pozemky 4,2ha v obci Přívlaky u Žatce. Cena 450.000 Kč. Tel.:
603 505 664
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 Prodám byt 4 + 1 v OV v Žatci
– Červený hrádek, po rekonstrukci.
Cena dohodou. Tel.: 737 214 227
n Dancing – opět otevřeno (Pizzeria Elko). Rozvoz pizzy zdarma. Tel.:
722 084 080 - 18. 4. 2008 Disco sranda
music show
n Pronajmu byt 1 + 1 ul. Pražská, Žatec, 48 m2 a sklep, plastová okna, cihlový dům, k dispozici společná zahrádka.
Topení WAF, karma. Jen zaměstnaným.
Vratná kauce. Tel.: 720 291 649, e-mail:
jir.mir@centrum.cz

Chvála bláznovství
s Vladimírem a Michalem Dlouhými

Městské divadlo Žatec uvede v čtvrtek 17. dubna úsměvnou a něžně drsnou
komediální činohru s názvem „ Chvála bláznovství“.
Příběh pojednává o Ellingu a Kjellu Ambjornsena, který už o Ellingovi naBjarneovi, kteří jsou regulérní cvoci. psal čtyři nesmírně úspěšné knihy. Na
Navíc cvoci, kteří na první pohled nejsou konci cesty se nabízí otázka, kdo je tu
zrovna k pomilování. Ani jeden z nich vlastně blázen.
nemá žádné nadpřirozené schopnosti,
V žateckém divadle se představí herci
které by mohly obohatit nic netušící lid- Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil
stvo. Prostě zcela nepřikrášlení, obyčejní Fridrich, Klára Cibulková, Robert Jašcvoci, kteří by mohli jít pěkně na nervy. ków, Petra Bartošová a další. Režie se
A panu Franku Aslimu z magistrátu tentokrát ujal Ondřej Zajíc.
města Oslo, spořádanému, kvalifikovaZačátek představení je v Městském
nému a zcela normálnímu člověku, taky divadle od 19:30 hod. Informace
na nervy jdou. Jeho dobré, profesionál- o předprodeji lístků získáte v pokladní úmysly se v jejich rukou proměňují ně žateckého divadla, která je otevřev ohňostroj nesmyslů. A ještě ke všemu na vždy od pondělí do čtvrtka v čase
se mu ti dva cvoci dostávají pod kůži. mezi 14:00 až 17:00 hod. Nebo na tel.
Jemu, divákům, čtenářům knih Ingvara 415 710 519.

Michal Pavlíček mladší
zahraje v Žatci

V úterý 15. dubna vystoupí v žateckém divadle skupina Red Hot Chilli Peppers
Revival.
Největší hity jmenované kapely zde Pavlíčka ml. se představí také Jiří (kuzahraje seskupení hudebníků okolo lich) Novotný – kytara, Roman (kuna)
Michala Pavlíčka mladšího, který kro- Koucký – basa a Roman Říčař – zpěv.
mě skladatelské činnosti, působí ve Koncert začne v Městském divadle Žatec
vybraných hudební tělesech zejména od 19:30 hod.
hrou na bicí. Znát ho můžete například
Více informací o tomto projektu
ze seskupení Gang ala Basta, se kterým naleznete na www.gangalmusicprovystoupil i na Dočesné. Kromě Michala duction.com.

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

15:00

Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA, 2007, 93 min
Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstranění zákeřné Kmotřičky víly a jejího nemožného syna Krasoně ve druhém
pokračování animované komedie Shrek žili nerušeně a hlavně šťastně až do
smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty nejúspěšnějšího animovaného
filmu všech dob, nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si pro ně kreativní scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta, která oba
zlobříci prožili doposud. Režie: Chris Miller, Raman Hui. Hrají: Mike Myers,
Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, John Cleese,
Přístupné, DVD. Vstupné: 40,BONTON FILM

14.4. PONDĚLÍ ZBOUCHNUTÁ

19:30

Komedie / Romantický /USA, 2007, 129 min
V Snad každého z nás varovali rodiče nebo učitelé, že nejlepší ochranou je
kondom. Jenže někdy se prostě stane, že to neproběhne podle plánu a ani ne
za pár týdnů už žena brečí gynekologovi do hábitu a muž s křikem balí kufry
a šupajdy odjet ze země. A právě na toto téma se zaměřil režisér filmu 40 let
panic Judd Apatow. Alison a Ben se jednoho dne potkají na velké párty a jak už
to tak bývá pár panáků udělá své a nakonec na to oba vlítnou. Bez kondomu,
samozřejmě. Druhý den se v klidu rozejdou a každý si jde vlastní cestou. Alison
ovšem zajde na pravidelnou prohlídku k lékaři, kde se dozví šokující zprávu.
„Gratuluji vám slečno Scottová, čekáte dítě.“ Jenže tohle není jen jediný problém, ... Režie: Judd Apatow. Hrají: Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd,
Tim Bagley, Leslie Mann, Alan Tudyk, Jonah Hill, Kristen Wiig, Steve Carell,
Jay Baruchel, Adam Scott, Jason Segel,
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 40,BONTON FILM

19.4. SOBOTA

n Přijmeme automechanika,
opraváře zem. strojů – servis
nákladních vozidel (Žatec). Tel.:
777 203 834

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK

19:30

Drama / Historický / Velká Británie / Francie, 2007, 114 min
Postavila se nejmocnější armádě světa.Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu
zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se
Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním devět let starého
snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů, který jako první
upozornil na nesporný talent herečky Cate Blanchett.
Zatímco první díl pojednával o nástupu mladičké Alžběty na anglický trůn,
Zlatý věk líčí vrcholné období její vlády v druhé polovině šestnáctého století.
Režie: Shekhar Kapur. Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha Morton,
Abbie Cornish
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Firma „IZOS s.r.o.“

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

výrobní dělníky do třísměnného provozu
Požadujeme vyučení. Nástup možný ihned.

Kontakt: 415 728 666, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz nebo osobně na adrese firmy.

10.4. 2008

Koncert žáků ze třídy E. Filippiové

sál školy
Na koncertě si vyslechneme houslové skladby.

17.00 hod.

11.-13.4. 2008 Soustředění tanečního a hudebního oboru

16.00 hod.

15.4. 2008

VI. žákovský koncert

17.00 hod.

17.4. 2008

Koncert žáků ze třídy J. Řehákové

17.00 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.

Finanční úřad v Žatci oznamuje
dne 29.4.2008 od 14hod. konání
veřejné dražby 1/2 rodinného domu
v obci Žatec, Starý vrch č.p.1697.
Další informace na www.mfcr.cz,
na úřední desce městského úřadu
a Finančního úřadu v Žatci nebo
na tel.č. 415735358.

PŘIŠLI NA SVĚT
1. 4.
2. 4.
3. 4.

4. 4.
6. 4.

Losová Veronika
Kras Jan
Dunelová Kristýna
Gebhardová Anna
Bartálová Eliška
Fedor Maxmilián
Jurčák Adam
Hrdlička Tomáš
Hinková Zuzana
Holub Kristián
Dvořák Pavel
Tsonynets Vasyl
Tomková Timea

sál školy
Posluchači si vyslechnou skladby pro klasickou kytaru.

18.-20.4.2008 Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

Praha
Naši školu bude reprezentovat Lenka Dandová ze třídy MgA. Milana Dlouhého.
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ROZLOUČENÍ
29. 3. Pešek Josef
1. 4. Ing. Fína František
Menhart Jiří
2. 4. Surovčíková Drahomíra
3. 4. Hubalová Věra
Čech František
4. 4. Weberová Jarmila

sál školy
Na tradičním koncertě v sále školy se představí žáci hudebního a literárně
dramatického oboru.

80 let
81 let
79 let
74 let
97 let
56 let
53 let
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Zarmouceni odcházeli příznivci žateckého Slavoje z nedělního důležitého
utkání krajského přeboru, neboť domácím nevyšlo utkání s posledním týmem
Souš. Utkání bylo o to důležitější, neboť
se střetly dva týmy, které jsou v pásmu
sestupu, a tak šťastnější byli hráči hostů,
kteří si odvezli tři body. Radostnější bylo
utkání v Podbořanech, kde rezerva Slavoje přehrála domácí Tatran. Neuspěl B
dorost na Březenecké, naopak ostatní
mládežnické týmy nedaly soupeřům
žádné body.
n FK Slavoj Žatec A – FK SIAD Souš
1 – 3 /pol. 1 – 0/

Sestava: Číž – Dykas – Oppel – Vrábík
– Jindra – Šidlof – Uhliar – Podroužek
– Zlatohlávek – Baierl – Škréta
Střídali: Baloun, Klíma
Utkání do kterého nastupovali domácí
hráči s odhodláním získat celé tři body,
bylo určitě zklamáním fotbalového
víkendu. Slibně vypadající úvod, kdy
šance domácích volaly po gólovém vyjádření, a k tomu vyložené šance, zejména
Škréty, který šel dvakrát sám na brankáře a žákovsky zahodil, byly předehrou
špatného konce. Domácí se ujali vedení
šťastnou střelou Uhliara, ve chvíli, kdy
už hráli o 10 hráčích, neboť za faul musel
opustit hřiště Oppel, který dostal červenou
kartu. Nedlouho po přestávce byl domácí
Číž poprvé překonán. Chvíli poté šli hosté
do vedení z pokutového kopu za faul na
útočícího hráče. Značně nervózní domácí hráči se snažili o vyrovnání, ale místo
toho přišla třetí branka, a hosté se radovali
z prvních jarních bodů. Nepomohlo ani
střídání domácích. Klíma hledal svoji střeleckou mušku , a tak osvěžení přinesly až
adresné přihrávky dorostence Balouna. To
bylo vše, co bylo možné vidět v nepříjemně
chladném a deštivém počasí.
n Tatran Podbořany – FK Slavoj
Žatec B 0 – 2 /pol. 0 – 1/

Sestava: Spodniak – Marcínek – Vořechovský – Bodnár – Linz – Havelka –Andrt
– Baloun – Klíma – Kouba – Bezstarosti
Střídali: Schmidt , Sodomka
Sousední derby za pěkného počasí bylo
k vidění na Podbořanském trávníku. Domácí chtěli potvrdit body z předchozího
utkání venku, naopak hráči Slavoje po
vítězství nad Postoloprty chtěli získat
další body. Po celé utkání byla herní
převaha na jejich straně, obzvláště když
v prvním poločase byl vyloučen domácí
hráč a Spodniak chytil penaltu. Vedoucí
branku vstřelil z trestného kopu Andrt
a vítězství pojistil aktivní Kouba. Celý
tým zaslouží pochvalu za předvedený
a zodpovědný kolektivní výkon.

10. dubna 2008

Kraulařský víceboj v Lounech

V sobotu 29.3.2008 proběhl v lounském bazénu závod Kraulařský víceboj. Náš
oddíl reprezentovalo celkem 9 plavců, kteří se utkali se svými soupeři na tratích
50, 100, 200 a 400m volným způsobem. Závod byl rozdělen na 2 kategorie, ročníky
1993 a starší a 1994 a mladší.
V mladších plavkyních jsme měli 5 skončil na skvělém 3.místě se ztrátou pouzástupkyň. Ilonka Nováková (1997) si hých 13 bodů na stříbro.
4x a Katka Zumrová (1995) 3x zlepšila
V plavcích 1993 a staršími jsme měli 3
osobní rekord. Hana Eichelmanová zástupce. David Iška (1993) a Jan Polon(1994) byla po nemoci a tak její nej- čík (1992) se v těžké konkurenci neprosalepším umístěním bylo 11.místo na dili a obsadili místa až ve třetí resp. čtvrté
400m. Lucie Urbanová (1996) plavala desítce. Pozitivem je, že David si zlepšil 3x
se soupeřkami o dva roky staršími, ale a Honza 4x osobní maximum. Posledním
dokázala se prosadit do první dvacítky. naším zástupcem, byl v Lounech Tomáš
Nejlépe byla na 12.místě na 50m. Katka Plevko (1991). Ten potvrdil svou výbornou
Iblová(1994) se probojovala až na stupně formu a zvítězil hned ve třech startech a to
nejvyšší. Dokázala vybojovat 3.místo na na tratích 50, 100 a 200m volným způso50m, které zaplavala v osobním rekordu bem. Na čtyřsetmetrové trati si sice Tomáš
zlepšil osobní rekord o více než 23 vteřin,
ale bylo z toho jen 8.místo a s přehledem
i zisk stříbrného poháru za 2.místo ve
víceboji.
Celkem naši plavci plavali v Lounech
v 36 závodech a z toho si 25x zlepšili osobní rekord. 6x se umístili na stupních vítězů.
3x na prvním, 2x na druhém a jednou na
3.místě. Ziskem 2 pohárů, zásluhou
Tomáše Plevka a Davida Urbana, jsme
se zařadili na pomyslné celkové 3.místo,
29.10s. Bohužel se jí nezdařil start na když více pohárů (4) odvezli z Loun jen
dvousetmetrové trati, ale i tak nakonec plavci z Teplic a Mladé Boleslavi.
obsadila ve víceboji skvělé 5.místo.
Kraulařský víceboj:
Mezi mladšími žáky startoval jen David Tomáš Plevko - 2.místo - 2540 b.
Urban (1995). Ten se nezalekl ani nejlep- David Urban - 3.místo - 1717 b.
ších plavců z ročníku 1994 a hned 2x se Kateřina Iblová - 5.místo - 2033 b.
dostal na stupně vítězů. Na 200 a 400m Lucie Urbanová - 14.místo - 1642 b.
volným způsobem vybojoval vynikající Hana Eichelmanová - 15.místo - 1635 b.
2.místa. Za zmínku ještě stojí Davidův Jan Polončík - 29.místo - 1494 b.
čas na 100m, který činil 1:01.60 a zna- Ilona Nováková - 31.místo - 1317 b.
menal zlepšení osobního rekordu o 1.13s. David Iška - 34.místo - 1380 b.
V celkovém hodnocení víceboje náš plavec Kateřina Zumrová - 34.místo - 1181 b.

Celostátní soutěž
zručnosti – obor krejčí

2. dubna 2008 se konala na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti
v Podbořanech celostátní Soutěž zručnosti - obor krejčí.
Soutěže se zúčastnilo deset družstev Hosté předávali ceny vítězným jednotlivz celé České republiky - SŠ Opava, SOŠ cům a družstvům. Ceny byly hodnotné
služeb a SOU Kadaň ISŠ živnostenská a soutěžící určitě motivovali. Výherkyně
Plzeň, Integrovaná SŠ F. Melichara 3. místa získala žehlíc í polštář, 2. místa
Brandýs nad Labem, SOU obchodu prošívací stroj značky Singer a prvního
a služeb Olomouc, SOU služeb Litvínov místa čtyřnitný obnitkovací stroj.
- Hamr, SOU Domažlice, Střední škola
Výsledky z Celostátní soutěže zručgastronomie a služeb Nová Paka, ISŠT nosti - učební obor krejčí
a SOU Louny a samozřejmě pořádající Jednotlivci:
škola SOŠ a SOU Podbořany.
1. Iveta Pavlitová, SOU obchodu a služeb
Soutěžním úkolem děvčat bylo vypraco- Olomouc
vat detail boční strany sukně se všitým zdr- 2. Nguyen Thanh Van, SOU obchodu
hovadlem a pasovým límcem. Při zahájení a služeb Olomouc
soutěže byla na děvčatech znát nervozita, 3. Kateřina Kociánová, SŠ Opava
některým vydržela až do konce soutěže. Družstva:
Přesto se většina zhostila svého úkolu se 1. SOU obchodu a služeb Olomouc
ctí. Na soutěž přijali pozvání zástupce 2. SŠ Opava
MŠMT pan J. Froulík, za Českou školní 3. SOŠT a SOU Louny
inspekci paní Jana Hornová a zástupci 4. SOŠ a SOU Podbořany
měst Podbořan pan R. Reindl - starosRůžena Hynková
ta a Žatce pan A. Kassal - místostarosta.
vedoucí odloučeného pracoviště

Spinningový maraton:
6 hodin na kole
Žatec – V prostorách Aktiv Sportu
v žatecké ulici Volyňských Cechů se
v sobotu konal spinningový maraton.
Zúčastnilo se ho 14 jezdců, kteří na
speciálních kolech – spinnerech - a pod
dohledem čtyř zkušených instruktorů
(Pavel Martínek, Jana Sekretová, Jarda
Vrba a Martina Raganová) absolvovali náročný program. Maximální cíl byl
stanoven na šest ujetých hodin.
To nakonec zvládlo sedm přihlášených
– p. Mašindová, p. Pilářová, Jana Raganová, Aleš Jiránek, Renata Kassalová,

Aleš Kassal, Lucka Juračková a Jitka
Strnadová. Z instruktorů pak celých šest
hodin jela také Martina Raganová (J. Vrba
5 hodin, P. Martínek a Jana Sekretová 2
hodiny).
Další výkony: p. Kejlová 2,5 hodiny,
p. Kicová 3,5 hodiny, p. Nováková 5 hodin, Eva zacharová 3 hodiny, Stáňa Chudobová 2 hodiny, Marcela Skleničková 1
hodina, Pavel Novák 4 hodiny.
Pořadatelé z Aktiv Sportu během celého
maratonu zajišťovali nezbytné občerstvení.
(st)

n Výsledky mládeže:

Březenecká Chomutov – FK Slavoj
Žatec dorost B 1 – 0
FK Slavoj Žatec dorost A – FK Klášterec 6 – 0 /Lukáš, Klepáček po 2, Wisinger,
Majoros 1/
FK Slavoj Žatec ml. žáci – Loko
Chomutov 6 – 0 /Krabec, Ondo a Princ
po 2/
SIAD Most C – FK Slavoj Žatec st. žáci
0 – 6 /Exner 3, Volata 2, Hodina 1/

n Další program:

Sobota 12. 4. 08 od 10.30 hod. TJ
Oldřichov – FK Slavoj Žatec A
Sobota 12. 4. 08 od 14.15 hod. TJ
Kovářská – FK Slavoj Žatec dorost A
Sobota 12. 4. 08 od 10.30 hod. FK
Slavoj Žatec st. žáci – TJ Krupka
Neděle 13. 4. 08 od 13.00 hod. FK Slavoj Žatec dorost B – Kozly v Libočanech
Neděle 13. 4. 08 od 16.30 hod. FK Slavoj Žatec B - SKP Kadaň v Libočanech
Neděle 13. 4. 08 od 12.30 hod. Údlice
– FK Slavoj Žatec ml. žáci
Pavel Maňák

Žatecký týdeník

Dům Dětí a Mládeže Žatec

V sobotu 29.3. uspořádal DDM Žatec již tradiční maškarní karneval v Lidovém
domě. Sešly se masky všeho druhu - od pohádkových až po sci-fi. O akci byl veliký
zájem, vstupenky byly vyprodány již 14 dní předem. Pro děti byly připraveny
soutěže, do kterých se aktivně zapojovaly. Nesměla samozřejmě chybět tombola
a karnevalová diskotéka. Maškarní karneval opět moderovala Oldřiška Provazníková, za což jí patří náš velký dík. Celý maškarní bál se vydařil a všem se moc
líbil.
L.Malá, M.Kačenáková, pedagogové DDM

Dobrovolní záchranáři se
zúčastnili rozsáhlého cvičení

Ve dnech 4. – 6. dubna se členové Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec
(SDZ) opět zúčastnili velkého záchranářského cvičení Red Cross Camp, který
již po dvanácté připravila místní skupina Českého červeného kříže Písek 1. Poprvé
se ho zúčastnili také kynologové a dokonce i tým ze zahraničí, ze Slovenského
červeného kříže Poprad. Cvičení proběhlo v přímo v mateřském Písku a bylo
zaměřeno na zásahy při hromadných neštěstích.
„I tentokrát jsme získali mnoho cenných likvidovaly požár rozestavěné budovy
zkušeností a mnohému jsme se přiučili,“ motorestu, která vydala asi čtyřicet
řekl Slavomil Jurnečka, ředitel SDZ. „Naši zraněných a dala nejen hasičským, ale
členové si vyzkoušeli spolupráci s jinými i zdravotnickým týmům pořádně zabrat.
týmy zdravotníků i hasičů, získali praktic- Posledním zásahem pak byla přestřelka
ké zkušenosti ze zásahů v terénu i při práci v letním kině,“ dodal S. Jurnečka.
na shromaždišti raněných. Poprvé jsme si
Závěr cvičení byl tentokrát věnován
měli možnost vyzkoušet spolupráci také kultuře – záchranáři si prohlédli město,
s kynology. Zásahy probíhaly v bývalém prošli se po nejstarším mostě v České
vojenském výcvikovém prostoru, kde se republice a měli možnost si prohlédnout
zranilo několik mladistvých, dále v býva- funkční vodní elektrárnu královského
lých kasárnách přímo v centru Písku, kde města Písku i muzeum věnované F.
vypukl velký požár a v několikapatrové bu- Křižíkovi. Záchranářům ze Žatce se na
dově uvízlo velké množství zraněných. Na tomto cvičení navíc podařilo navázat
tento zásah se přišla podívat i místosta- i praktickou mezinárodní spolupráci
rostka Písku a po ukončení záchranných s týmem Slovenského červeného kříže
prací všem týmům vyslovila velký obdiv z Popradu, s nimiž již půl roku udržují
a poděkování za jejich obětavou práci. e-mailový kontakt.
Ve vesnici Záhoří pak záchranné složky
Zdenka Uďanová, člen SDZ Žatec

Záchranáři ocenili všechny účastníky soutěže
Dne 3. dubna večer proběhlo v aule žateckého gymnázia slavnostní vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže na téma „první pomoc“, kterou pro děti od čtyř do
osmi let letos připravilo Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec (SDZ) společně
se 4. místní skupinou Českého červeného kříže v Žatci a občanským sdružením
Učitelé pro Žatec.
V kategorii od 4 do 5 let porota udělila Frančeová, Kristýna Studená a Mikuláš
hlavní ceny hned dvě v každém pořadí. Pech. Třetí ceny si rozdělili Michaela
Nejlepšími pracemi byly výkresy Mi- Maršálková, Ondřej Kubánek a Kristián
chaely Slaninové a Vojtěcha Nováka, Vilím. Nejlepší kolektivní práci vytvořily
druhou cenu získaly Kristýna Kroftová děti z MŠ Alergo Žatec, která zároveň výa Julie Stránská a na třetím místě se zdobě sálu vévodila. Škoda jen, že si ceny
umístily Marie Hnízdilová a Miloslava nemohly převzít všechny děti…
Sládečková. V kategorii od 6 do 8 let
Záchranáři si kromě velkého množporota udělila v každém pořadí hned tři ství cen pro děti připravili i doprovodný
ceny. Na prvním místě se umístili Bar- program. Večerem provázela moderábora Čekalová, Kristýna Pávová a Jan torka Silvie Svobodová a dětské písničky
Richnavský. Druhé místo obsadili Sára s kytarou zpíval Petr Habarta, který jimi

rozezpíval celý sál - nejen děti, ale i jejich
rodiče. Desetiletý mistr vypravěč Kája
Tomšík z Loun zas všechny rozesmál
vtipným vyprávěním o výletu do ZOO.
Během téměř dvouhodinového večera
záchranáři rozdali v obou věkových kategoriích ceny úplně všem dětem, které
se do výtvarné soutěže zapojily. Rozdalo
se přes 100 originálních medailí, více než
70 speciálních diplomů s rolničkami, na
150 hodnotných věcných i sladkých cen
pro jednotlivce, tři společné ceny (veliké
plyšové tygry) pro dětské kolektivy i jednotlivé ceny pro všechny tvůrce těchto
kolektivních prací a osm zvláštních cen
pro děti z dětského domova. Dobrovolní
záchranáři předali také dva sponzorské

dary pro ZŠ praktickou, speciální a logopedickou v Žatci i žatecký dětský domov. Těm dětem, které se předávání cen
zúčastnit nemohly, ceny dodatečně předají
učitelé ze škol a školek, kam děti chodí,
nebo jim je v nejbližší době doručí samotní
záchranáři. Udělit tolik cen by však nebylo
možné bez štědrých sponzorů, jimž patří
opravdu srdečné díky. Všechny soutěžní
práce budou dlouhodobě vystaveny na
internetových stránkách dobrovolných
záchranářů http://zachranari-zatec.org.
Všechny fotografie z předávání cen jsou
k dispozici v prodejně Foto-Svoboda
v Žatci.
Ing. Zdenka Uďanová,
koordinátorka soutěže SDZ

