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Další ročník Borešovy ceny
Ve čtvrtek 24. dubna se uskutečnilo obdržel hlavně za práci, kterou po celá dotknout, že to byla osobnost s velkým

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
v Křížově vile slavnostní vyhlášení léta pro město udělal se zvukařskou „O“. Celý svůj život zasvětil rozhlasu,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 „o místním Borešovy ceny za rok 2007. Tak jako profesí. Nejlepší akcí loňského roku divadlu a od sedmdesátých let také
v loňském roce, tak i letos přivítal Ža- byla jednoznačně vyhlášena Jubilejní filmu. Byť svérázný, ale chlap na svém
poplatku za užívání veřejného prostranství“
Zastupitelstvo města Žatec se na svém zasedání konaném dne 3.4.2008. usneslo
vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/20000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku
Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Žatec č.7/2003, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ze dne 4.12.2003 se mění a upravuje takto:

1. Článek 7 se mění a jeho text zní:
Článek 7
Sazba poplatku
Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání, nebo činí
paušální částku za užívání veřejného prostranství:
1) za provádění výkopových prací včetně samotného výkopu
činí částka za 1m2 a den
2,-Kč
2) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje:
a) za trvalé umístění činí paušální částka za zařízení a rok
1.000,-Kč
b) za krátkodobé umístění (kratší než 1 rok) na tržišti 1)
2
činí částka za 1 m a den
30,-Kč
c) za umístění mimo tržiště činí paušální částka za 1 m2
za každý i započatý měsíc
100,-Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje
(např. vystavování zboží ) činí částka za 1 m2 a den
1,- Kč
3) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb:
a) za umístění předzahrádek u restaurací a obchodů činí částka
za l m2 a den
2,- Kč
b) za umístění jiných zařízení pro poskytování služeb
2
činí částka za l m a den
1,- Kč
4) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb a prodeje
činí paušální částka za 1 rok
1000,-Kč
5) za umístění stavebních zařízení činí částka za l m2 a den
2,-Kč
6) za umístění reklamních zařízení:
a) částka za l m2 a den
50,-Kč
b) paušální částka za l m2 a rok
5.000,-Kč
7) za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí:
a) za umístění cirkusů činí paušální částka za každý
i započatý týden
8.000,-Kč
b) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí činí paušální
částka za každý i započatý týden
10.000,-Kč
8) za umístění skládek činí částka za 1 m2 a den
2,-Kč
9) za vyhrazení trvalého parkovacího místa je stanovena paušální částka:
a) v městské památkové rezervaci za osobní automobil a rok 2)
5.000,-Kč
b) v ostatních částech města za osobní automobil a rok
2.000,-Kč
10) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce
2
činí částka za l m a den
1,-Kč
11) za užívání veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení
při reklamní akci:
a) v městské památkové rezervaci činí částka za l m? a den
100,-Kč
b) v ostatních částech města činí částka za l m? a den
50,-Kč
12) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby ﬁlmových a televizních
děl činí jednorázová paušální částka
1.000,-Kč

tecký příležitostní sbor nominované
lidi, kteří kulturními skutky, tvorbou
a aktivitami dovedou zpříjemnit vyžití
v našem městě. Kulturní komise vybrala ty, kteří obětují mnohdy i své osobní
volno ve prospěch kultury, ve prospěch
nás všech, chtivých se pobavit a vychutnat co nejlepší zážitky. Ohlédneme-li se,
je za nimi vidět pořádný kus poctivé
práce. Jako osobnost roku byl vyhlášen Martin Veselý, ředitel Městského
divadla v Žatci. Není pochyb, že pod
jeho vedením se kulturní úroveň zvedla o několik příček nahoru, ale ocenění

Pracovní sobota
Žatec – K dispozici bude pro občany a další klienty městský úřad
v sobotu 3. května. Otevírací doba
na obou budovách je tradičně od
8 do 12 hodin.
(st)

Pozvánka
Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou
posádkou Žatec zvou všechny občany
u příležitosti 63. výročí osvobození Československa od fašismu na slavnostní
pietní akt, který se uskuteční dne 7. 5.
2008 v 11.00 hod u památníku na městském hřbitově v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního
aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na městském hřbitově
11.05 – projev starosty města a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – přesun účastníků přistaveným
autobusem k památníku na
Kruhovém náměstí
11.40 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.45 – projev starosty města
11.55 – ukončení pietního aktu státní
hymnou
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

místě. Nezmar a fanda, jak divadla tak
filmu. Veškerá televizní a filmová díla,
která se, kdy v Žatci natáčela se neobešla bez jeho neúnavné práce kolem
produkční tvorby. S jeho přispěním se
v Žatci střídaly i zahraniční filmová studia. Rozhlas, divadlo a film, to patřilo
k J. Kubovskému, tím žil a od natáčení
si loni v říjnu „odskočil“ do nemocnice, odkud nebylo už bohužel návratu.
Cenu převzaly společně synové. Všem
oceněným patří poděkování za jejich
kulturní přínos a za redakci BLAHOPŘEJEME
(žit)

Žatec se chystá na změnu
v sociálních dávkách: místo
peněz dostanou lidé poukázky
Žatec – Současný právní systém umožňuje, aby státem pověřené obce (tedy
i Žatec) vyplácely sociální dávky nejen v penězích, ale i v poukázkách. Právě
město Žatec nyní shromažďuje veškeré dostupné podklady k tomu, aby se
tento systém začal uplatňovat i u nás.
V nejbližším okolí je systém výplat což označují za důležitý prvek sociální
prostřednictvím poukázek používán práce. V republice takto funguje již něnejdéle v Kladně; už více než sedm kolik měst, jež vykazují další zajímavou
měsíců. Magistrát a odbor sociálních zkušenost – počet příjemců sociálních
dávek poklesl, konkrétně v Kladně o 8
dávek s ním vyjadřují spokojenost.
„Vyplácejí se tak dlouhodobě neza- %. Stát tak šetří prostředky v řádech
městnaní lidé, tedy ti, kteří se často milionů korun. Jen je škoda, že alesvůbec nesnaží nějakou práci hledat a če- poň část pak nezískají nazpět přísluškají, co jim stát dá. Pokud mají takový ná města.
Příjemci musí navíc na odbor přijít ve
přístup, pak musejí jasně respektovat že
stát – zastoupený městy – jim nedá do stanovený den a hodinu výplaty, takže
ruky peníze, ale zvolí jinou formu. Je na existuje průběžná kontrola, zda jsou
nich, zda ji přijmou, nebo se rozhodnou, například přítomní v republice. Pracovže budou získávat hotové peníze prací,“ nice a pracovníci sociálky jim současně
uvedl místostarosta Aleš Kassal, který předávají dokumenty s novinkami, takže
navštívil Kladno s kolegy s odboru so- se v souhrnu šetří významné peníze na
poštovném.
ciálních věcí žatecké radnice.
Poukázky fungují podobně jako
Obvykle se volí systém, v jehož rámci se vyplácená částka dává v 70 až stravenky. Po obdržení příslušného
75 % v poukázkách zbytek v hotových množství poukázek v hodnotě 50,100
penězích. To proto, aby příjemci měli a 200 korun si za ně mohou lidé koupit
potraviny, oblečení, hygienické potřeby
například na autobus a podobně.
Principem těchto výplat je snaha snížit a obuv v nasmlouvané síti prodejen.
V Žatci by se měl obdobný systém nazneužití peněz na alkohol či automaty.
Podle kladenských úředníků je dalším stavit v příštích měsících. Čeká se ještě
významným efektem to, že se lidé lépe na případné úpravy, které v sociálním
(st)
učí s přidělenými penězi hospodařit, zákoně připravuje parlament.

PTEJTE SE STAROSTY

Dobrý den pane starosto,
2. V příloze č. 1 se doplňují ulice: K Perči, Jakubská
mám dotaz ohledně cyklostezky kolem
Článek 2
řeky Ohře,směrem na přehradu NechraTato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2008.
nice, zda se plánuje.Jestli ano v jaké
1)
fázi je jednání. Myslím si že by tento
Tržní řád Města Žatec
2)
Hranice městské památkové rezervace jsou stanoveny výnosem Ministerstva školství a kultury záměr město Žatec obohatilo a vedlo by
ČSR, č.j. 36568/61-V/2 z 31.8.1961
i k velkému sportovnímu vyžití mládeže
a rodin s dětmi.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem V.Šťastný
Žatec – Město Žatec ve spolupráci s Klubem vojenské historie Mitte
– Střed pořádá v sobotu 10.května na náměstí Svobody vojenskou ukázku
V roce 2007 byla zpracována Marke„Osvobození radnice“.
tingová studie rozvoje cykloturistiky na
Smyšlený příběh je zasazen do diváci zhlédnout ještě ukázku použité území Ústeckého kraje. V návaznosti
posledních dnů 2. světové války. techniky a zbraní. Program bude končit na zpracování tohoto strategického
Konkrétně půjde o bitvu, svedenou v 15.30.
dokumentu schválila Rada Ústeckého
mezi německými a sovětskými vojáky
Pořadatelé žádají všechny diváky, aby kraje zadání studie pro čtyři páteřní
v prostoru před městským úřadem. Ta dodržovali stanovené bezpečnostní li- nadregionální trasy, včetně zpracování
začne ve 14 hodin a potrvá přibližně nie. Při ukázkách totiž budou použité dokumentace pro územní řízení. Jedná
tři čtvrtě hodiny, poté budou moci i pyrotechnické efekty.
(kas) se o tyto trasy: Labskou cyklostezku,

Náměstí zažije válečnou podívanou

50. Dočesná, která překonala rekord
v návštěvnosti a která si zapíše do historie účast Zlatého slavíka a dalších
hvězd showbyznysu. Soubor roku?
Jak jinak než SDZ se Slavomírem.
Jurnečkou. Ano, právě Sbor dobrovolných záchranářů je nedílnou součástí
při pořádání všech kulturní akcí, které
se po celý rok ve městě konají. Jejich
účast na akcích je nezastupitelná. Poslední kategorií uvedení osobnosti do
„Síně slávy“, byla již druhým rokem
udělena „in memoriam“ , tentokrát Jiřímu Kubovskému. Neodpustím si po-

Cyklostezku Ohře, Krušnohorskou magistrálu a Cyklostezku Ploučnice.
Strategický plán Města Žatce počítá
s rozvojem cyklodopravy v Žatci, což
zahrnuje i cyklostezku nadregionálního
charakteru – Cyklostezku Ohře. Tato cyklostezka vede i na přehradu Nechranice.
Ve stávajícím platném územním plánu
města Žatce s cyklotrasou počítáno nebylo, nyní v novém územním plánu, který
by měl být schválen v průběhu letošního
roku, je již cyklotrasa navržena.
„Projekt a průzkumy spojené s Cyklostezkou Ohře v Ústeckém kraji“ provádí
ﬁrma TEO plus, s.r.o. na základě plné
moci udělené Ústeckým krajem. Financování případné realizace cyklotrasy
nebude zajišťováno nadregionálně,
nýbrž jednotlivými obcemi. Město Žatec předpokládá, že požádá o dotaci na

realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
Realizace Cyklostezky Ohře je plánována
na období 2010-2013.
V březnu 2008 proběhlo veřejné
projednání projektu. Všechny obce na
trase zaujaly své stanovisko, některé
pozitivní, jiné negativní. Je připravován
alternativní způsob řešení tam, kde se
trasa pozemkově jeví jako neprůchodná
(v rozporu se soukromými zájmy některých osob či společností). Obec, která
bude záměr cyklostezky realizovat, musí
totiž nejprve pozemky vykoupit.
Jak tedy můžeme přípravě cyklostezky
na Nechranice pomoci? Přesvědčovat zastupitelstva obcí, která schvalují nákup
pozemků, aby se toto stalo jednou
z priorit obcí.
Mgr. Erich Knoblauch, starosta
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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.

předložené nabídky v souladu se zá- Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
konem o obcích.
nemovitosti (volného bytu) v termínu
případně další informace a soupisy po- zveřejnění záměru prodat.
zemků poskytne majetkový odbor MÚ Zásady pro prodej nemovitostí z majetŽatec tel. 415736220, email: eiserto- ku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
va@mesto-zatec.cz
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
k nahlédnutí na odboru životního pro- na informacích MěÚ Žatec.
stření MÚ Žatec tel.415736450, email: Zveřejněno: od 10.4.2008 do 9.5.2008
janda@mesto-zatec.cz

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
n Pozemek pro výstavbu halových Zveřejněno 23.04 do 22.05.2008
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
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
Nebytový prostor:
se žádostí o koupi je nutné předložit: n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (býzastavovací studii, ze které bude vy- valá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská
plývat, že garáže budou minimálně v Žatci za minimální měsíční nájemné ve
dvoupodlažní
výši 500, - Kč/měsíc.
harmonogram výstavby se zahájením vý- Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
stavby max. do jednoho roku od podpisu do prodeje, bude nájemní smlouva
kupní smlouvy pod podmínkou odstou- uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
pení od smlouvy a smluvní pokutou ve výpovědní lhůtou. Nájemné bude hravýši 2,000.000,- Kč
zeno dopředu měsíčně.
dokončení výstavby kolaudací a zahájení Zveřejněno: od 3.4.2008 do 2.5.2008
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.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

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

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volnou bytovou jednotku:
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podíschválen Zastupitelstvem Města Žatec lem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
dne 06.03.2008
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
pozemky včetně porostů
o
velikosti 758/30476 vzhledem k celku
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběza kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
ky spojené s provedením smlouvy.
- 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:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Opakovaný 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 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m 2/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 22.4.2008 do
21.5.2008

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec

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
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
právo případně odmítnout všechny
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
Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
účelem realizace bytové výstavby
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných strany žadatele bude k žádosti přiložen
částí domu další osobě a to:
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydč.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
lení a k realizaci veřejné zeleně, a to za2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
stavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
hřiště, napojení na inž.sítě) - graﬁcká
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Edwards-Jones, Imogen
Letiště Babylon
Zážitky vedoucího letištní směny, které opravdu nejsou všední. Není určeno
pro slabé povahy ani časté pasažéry
letadel.
Kaucký, František
Voják tajné války
Autentický příběh agenta dvou tváří.
Vildrac, Charles
Lev a jeho brýle
Tak jako ve všech bajkách i v této je
králem zvířat lev, starý a moudrý vládce,
který je svým poddaným dobrým rádcem
a přítelem, nikoli krutým panovníkem.
Ale pomalu mu slábne zrak a co se stane
dál, najdete v této knize.
Dalby, Elizabeth
Tajemství a zázraky přírody s propojením na internet
Objevte, jak se živé bytosti z říše rostlin
i živočichů vyrovnávají s každodenním
životem. Na stránkách knihy najdete
doporučené webové stránky, na nichž
se můžete dovědět více…

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.

Záchranáři učí děti
Včasná a vhodně podaná první pomoc nám může zachránit život. Ale
kolik z nás ji dokáže skutečně správně
poskytnout? Jak při poskytování první pomoci postupovat přišli vysvětlit
a ukázat žákům ZŠ nám. 28. října v Žatci
členové SDZ Žatec. Seminář se dětem
velmi líbil, ocenily především možnost
vše si i prakticky vyzkoušet. V závěru
semináře jim záchranáři ochotně odpovídali na zajímavé dotazy.
Spolupráce naší školy se SDZ Žatec
trvá již několik let, vážíme si jejich pomoci, oceňujeme nadšení s jakým jsou
ochotni poskytovat různé přednášky,
semináře a praktické ukázky. V budoucnu bychom je chtěli požádat o pomoc
při realizaci přednášek a seminářů pro
rodiče žáků naší školy.
Záchranáři, patří Vám velké díky.
Silvie Svobodová,
ZŠ nám. 28. října Žatec

„Po krůčkách
k toleranci“ na ZŠ
nám.28.října v Žatci
Na začátku března vyvrcholil na naší
škole projekt s názvem „Po krůčkách
k toleranci“, který byl zaměřen na
ohleduplnost a toleranci k menšinám,
ale nejen k nim. Jednalo se o společný
projekt žáků 9.B naší školy a 9.D ZŠ
Krušnohorská v Jirkově. Nejideálnějším
obdobím, které by nejlépe žákům ukázalo jaké následky může mít nesnášenlivost
a agresivita mezi lidmi, je období holocaustu, období nejhoršího pronásledování a vyvražďování lidí. A tak na osudech
konkrétních lidí, kteří prožili holocaust,
jsme se pokusili žákům přiblížit tehdejší
život plný strachu, zoufalství a absurdity,
která vycházela z nesmyslných rasových
předsudků. Z takových předsudků, které
se začínají v dnešní společnosti opět objevovat a sílit.
Na projektu žáci pracovali již od října. Zpracovávali referáty, připravovali
výukové jednotky, prezentace na interaktivní tabuli, vyhledávali nejvýstižnější
dokumenty ať už v knihovně nebo na
internetu, vytvářeli nástěnky, výukové
plakáty atd. Čím více se blížil březen,
tím byli viditelněji nervóznější.
4.3. odjeli naši deváťáci na první část
projektového dne do ZŠ Jirkov, kde byl
pro ně přichystán rozmanitý program
věnovaný dějinám Židů – např. přednášky o židovských tradicích, také se
zkusili sami začíst do Tóry, podepsat se
v hebrejštině, ochutnali „košér“ jídla.
Nejvíce je ale zaujala výuka židovských
tanců, díky nimž překonali vzájemný
počáteční ostych. Na závěr dostali jako
dárek jarmulky a těšili se na pokračování
projektového dne, které se uskutečnilo
6.3.. Ten den přijeli jirkovští deváťáci
k nám. I u nás byl připraven bohatý
program, jehož náplní byly koncentrační tábory, neonacistické hnutí, ale
také ocenění Spravedlivý mezi národy.
V dobově vyzdobených učebnách se
konaly přednášky, workshopy, pouštěly se ukázky z různých filmů. Žáci
vzájemně diskutovali o dnešních hrozbách vzrůstajícího neonacistického
hnutí atd. V přestávkách naši deváťáci
provedli jirkovské po celé škole. Tento
den žáci nejvíce ocenili situační hru,
jejímž prostřednictvím si mohli sami
vyzkoušet pocity z transportu a prvních
kroků v KT.
Jsme přesvědčeni, že samotná akce
kromě vlastní motivace, vzájemné
spolupráce, respektu nebo zodpovědnosti žáky velmi obohatila i v poznání.
Pomohla jim pochopit složitější souvislosti, což zejména u tématu rasismu
a xenofobie je velmi důležité. Žáci se
do projektu zapojili s chutí a s velikým
nasazením, což bylo vidět na výsledcích
jejich práce. Doufejme, že s takovým nasazením, které vložili do projektu, budou
řešit i skutečné projevy nesnášenlivosti
a agresivity, pokud se s nimi setkají. Ale
přejme jim, aby to bylo co nejméně.
ZŠ nám. 28.října, Žatec

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

1. května 2008
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za nabídky. Tel.: 604 371 163

KVĚTEN 2008
10.5. Sobota

XII. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
Tradiční přehlídka souborů z ČR.
9:30 Slavnostní průvod městem k radnici.
10:00 Pochodové Deﬁlé na nám. Svobody
14:30 Pódiové formace - letní kino
LETNÍ KINO + nám. Svobody
Vstupné Letní kino : 50,-

13.5. Úterý

SPORTOVEC ROKU 2007

17:30

Ocenění nejlepších sportovců města Žatec
Mimo Předplatné. Akce sportovní komise RM

Připravujeme:
Pohádka: Princ Bajaja
Koncert: Pavel Novák
Zábava: Eva Holubová a Bohumil Klepl
Činohra: Tartuffe – Moli’ere
Líbánky, aneb Láska ať jde k čertu

VÝSTAVA:

Fotograﬁe Pepy Štrose

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

MISS POTTER

19:30

Drama /Velká Británie / USA, 2006, 92 min
Zatímco její knihy těší generace dětí po celém světě, Beatrix Potterová si svůj
vlastní příběh držela pečlivě pod zámkem. Miss Potter je okouzlující love story inspirovaná životem a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix Potterové.
Beatrix Potterová byla literárním fenoménem začátku 20. století. V době, kdy
mladé dívky její společenské třídy měly v plánu se dobře vdát, se Beatrix stala
ikonickou postavou. Vytvořila sérii knih a postav, které jsou stejně oblíbené
dnes, jako byly před sto lety, a které se od svého vydání nikdy nepřestaly prodávat. Režie: Chris Noonan. Hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily
Watson, Matyelok Gibbs
Přístupné od 12. let
DVD. SPI. Vstupné: 50 ,-

4.5. NEĎELE

PIKOLA A SAXOFON

15:00

Animovaný / Rodinný /Francie, 2006, 80 min
Skupina hudebních nástrojů, která obývá kouzelnou planetu, má velký sen
- vytvořit symfonický orchestr. Jednoho dne však záhadně zmizí některé
instrumenty i noty. Unesl je ďábelský doktor Marteu, aby s nimi mohl stvořit
dokonalý hudební nástroj. Pikola a saxofon se proto vydávají zachránit své
přátele! Hrají: Jean-Baptiste Maunier, Euge`ne Christo-Foroux, Camille Donda,
Michel Elias
Přístupné, DVD
Vstupné: 40 ,SPI

5.5. PONDÉLÍ

CO MY JEN VÍME ?

19:30

Dokumentární / Komedie / Drama / USA, 2004, 109 min
Je svět kolem nás, ten, který vidíme a cítíme, skutečný? Nebo existují i další
reality, mnohem reálnější než ta jediná a obecně přijímaná? Co například ta
realita, kterou našla Alenka za zrcadlem? Do hledání skrytých realit se pustil
ﬁlm Co my jen víme?! Příběh Amandy zavádí diváka do fantastického světa,
v němž si hrdinka stále více uvědomuje nejistotu reálného světa. Amanda na
této „cestě“ pochopí, že když se bude poctivě dívat pod povrch, a ne jen na
něj, nebude její život už nikdy jako dřív. Film uvede diváka pomocí počítačových efektů a výpovědí několika předních světových fyziků, neurologů,
Molekulárních biologů, mystiků a duchovních učitelů vysvětlujících realitu
na základě nejnovějších objevů fyziky do kvantové neurčitosti, kde se realita
mění s každou další myšlenkou. Jedinečný ﬁlmový zážitek podobný snímkům
Matrix, Vanilkové nebe či Minority Report, se díky svému žánrovému přesahu
dostává blíže k podstatě pojmů Vědomí, Prostor a Realita.
Více na www.whatthebleep.cz Režie: William Arntz, Betsy Chasse, Mark
Vicente. Hrají: Marlee Matlin, Barry Newman, Larry Brandenburg
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 60,Felicius

10.5. SOBOTA

88 MINUT

19:30

Krimi / Drama / Thriller /Německo / USA, 2007, 95 min
Jack Gramm pracuje jako akademický profesor a psychiatr na FBI. Jako jeden
z mála je přesvědčen o vině zadrženého Jona Forstera, údajného sériového vraha, který se však k vraždám nikdy nepřiznal. Jednou dopoledne přijme Jack
telefonát, v němž mu záhadný hlas předpoví, že má před sebou jen 88 minut
života. Tím začíná jeho boj o život, kdy během necelé hodiny a půl musí zjistit,
kdo se ho snaží zabít a proč.
Režie: Jon Avnet. Hrají: Al Pacino, Alicia Witt, Amy Brenneman, Leelee Sobieski,
William Forsythe
Přístupné od 15 let. DVD
Vstupné: 50,SPI
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Potřebujete půjčit peníze?
Všechny druhy úvěrů a půjček. Volejte: 607 246 409
n Prodám byt 1 +1 v OV u Západního nádraží v Žatci. Cena 480.000,- Kč.
Tel.: + 420 602 462 052. RK nevolat.
n Prodám byt 1 + 2 v osobním vlastnictví, ulice Černobýla – Žatec. Částečně
vybavený. Cena 850.000 Kč. Kontakt:
606 481 973
n Pronajmu byt 3 + 1 v Žatci. Ne,
nepřizpůsobivým občanům. Tel.:
724 122 177, 608 071 094
n Pronajmu byt 1 + 1 v Žatci. NE nepřizpůsobivým občanům, příslušníkům
Policie ČR a zaměstnancům ČEZ. Tel.
724 122 177
n Pronajmu byt 1 + 2 v Žatci. Nájem
– 6.500 Kč včetně poplatků. Vratná
kauce ve výši 13.000 Kč. Kontakt:
602 115 557
n Máte dost rad o tom, jak zdravě
žít? Vyberte si sami co vám vyhovuje.
Internetový obchod www.zdraví.org,
tel. 608 848 090
n Malířské a lakýrnické práce.
Tel.: 739 745 596

Beneﬁční koncert „Cesty“

Ve čtvrtek 24. dubna byl hostem v městském divadle Dětský domov a jeho škola
v Žatci se svým, již VI. Beneﬁčním koncertem.
Po slavnostním zahájení Mgr. Kohou- pásmu „Cesta chlapců“ v provedení nětovou, ředitelkou Dětského domova kolika věkových kategorií, až po dospěv Žatci se rozběhla cesta zábavného lost. Citově provedené pásmo, zanechalo
programu. Vystoupení s „Ranní rozcvič- u diváků velký kulturní zážitek. Jaká asi
kou“ napovědělo, že se diváci nebudou ta cesta chlapců v domově byla? Předenudit a že děti připravily hezké zábavné vším smutná, cesta kde chyběla rodina,
mámino a tátovo pohlazení, úsměv, ale
odpoledne.
n Řešení máme pro každého! HypoPásmo jarních básniček, verše „Mě- i potřebné pokárání. Recitační pásmo na
téky, půjčky, úvěry. Volejte 776 103 399
síce v roce“, písničky, ale i „Pohádka toto téma předvedla také děvčata.
n Elektromontážní a stavební o kozlůtkách“, tanečky „Pátá“ a kouzCesta programu, který uváděla jedna
ﬁrma KABELSPOJ, s r.o. PŘIJME lení s hůlkami, toho byly důkazem. z tet, V. Uhlíková došla k závěrečné
pracovníky v oborech elektrikář, řidič „Minulost, přítomnost a budoucnost písni „Cesty“, kterou si při harmonice
sk. C, strojník kolových a pásových
„ ve stylu módní přehlídky, jakoby zazpívali všichni účinkující. Nejen těm,
rypadel, pomocný dělník. NÁSTUP napověděla, že program spěl do ﬁnále. ale všem, kteří se na celém projektu poMOŽNÝ IHNED. Informace na tel.: Ale omyl, vážení – „víte jaká je Cesta řadu podíleli, patří poděkování za hezké
775 227 711, 777 720 840
chlapců v dětském, domově“? Tak to a v neposlední řadě příjemné zábavné
(žit)
měli diváci možnost slyšet v recitačním odpoledne.

VÝZVA!

Komedie TARTUFFE v žateckém divadle

Žádáme paní, která byla okradena
v sobotu 24. 4. 2008 ve 12.16 hod.
u Lidového domu, naproti restauraci Městské divadlo v Žatci uvede v pátek 16.května bonusové představení pro předVolyňačka, nechť se přihlásí na Policii platitele sk.“ A“ zajímavou francouzskou klasicistní komedii plnou skvělých
ČR v Žatci, ohledně svědectví. Pachatel dialogů, situací a rozporů.
Mistrovská komedie „Tartuffe“ po- školy a od 19:30 hod. pak pro ostatní
byl dopaden.
jednává o tom co se stane, když svému návštěvníky.
ROZLOUČENÍ
Kompletní informace a fotografie
jedinému nejlepšímu příteli, svému
19. 4. Danda Otta
61 let miláčkovi, svému guru řeknete o so- z představení najdete na www.diva20. 4. Vojtěchová Marie
83 let bě všechno a rozhodnete se mu dát dlozatec.cz
Neumannová Alena
70 let nejen vlastní dceru, ale i všechen svůj
21. 4. Koutecký Milan
47 let majetek. Z Městského divadla Mladá
22. 4. Soukupová Božena
44 let Boleslav přijedou do Žatce, v režii Mi23. 4. Havlatová Věra
81 let
24. 4. Uhlík František
86 let loše Horanského, zahrát například Filip
Tomsa, Petr Buchaček, Petr Mikeska,
Petr Haliček, Roman Teprt, Petr Prokeš,
Eva Reiterová, Lucie Matoušková,Dagmar Teichmannová, Karolina Frydecká,
Eva Horká, Ivo Theimer a Pavel Nedvěd.
Činohru uvede žatecké divadlo hned
Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček
dvakrát. Od 10:00 hod. pro střední

sport

CYKLO
DRESY, HELMY

Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.,
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
pořádá

FUNKČNÍ PRÁDLO

kurz Příprava na zkoušky ECDL („řidičák na počítač“)

Axon, Moira, Craft

ECDL - mezinárodně uznávaná zkouška, která se skládá ze 7 jednotlivých modulů.
Bližší informace získáte na tel.: 415 726 003, nebo e-mail: soa@soazatec.cz

SPŠE a ZDVPP, spol. s r. o.,
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
pořádá

kurz Správce počítačové sítě (možnost i rekvaliﬁkačního kurzu)
Bližší informace získáte na tel.: 415 726 003, nebo e-mail: info@zatecsspse.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.

SPŠE a ZDVPP, spol. s r. o.,
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec

hledá učitele s aprobací MAT, FY, IT a programování
Nabízíme velmi dobré pracovní podmínky a výborný kolektiv.
Kontakt: 603 550 715, e-mail: info@zatecsspse.cz

WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Po slibném výkonu v dohrávce v Oldřichově, kde Slavoj prohrál rozdílem
branky se fotbalová mračna pomalu
rýsují v Žatci nad soutěží dospělých
v krajském přeboru. Místo další naděje v pokus zisku bodů přišel další
výprask, tentokráte ve Štětí. Družstvo
rezervy uspělo v utkání s Černovicemi.
O něco úspěšněji si počínaly mládežnické týmy. Potěšilo vítězství A dorostu v Mostě, st.žáků doma nad FK
Dubí a ml. žáků v Klášterci. Bez bodu
tentokráte zůstala rezerva dorostu.
n SK Štětí - FK Slavoj Žatec A 6 - 1
/ pol. 4 - 1 /

Sestava: Baštýř - Jindra - Vrábík - Dykas
- Zlatohlávek - Baloun - Škréta - Baierl
- Marcínek - Němec - Uhliar
Střídal: Schmidt, vyloučen ve 30.min.
Jindra po 2.ŽK
Doslova slepená sestava Žatce se vydala pokusit se o zázrak v podobě nějakého
bodu. Místo toho fotbalový výprask
v podobě půltuctu branek v síti. K tomu
branka ve druhé minutě, následně penalta a vyloučení Jindry. Následovalo snížení
brankou Baierleho na 2 - 1. Takový byl začátek utkání ve Štětí. Mimo Balouna byl
do sestavy uvolněn pro nedostatek hráčů
k utkání další dorostenec Němec. Marná
byla snaha ale soupeř nedal slavoji žádnou
šanci a i o záchranu se bojuje a přistupuje
k utkání jinak.
Teď čeká těžké utkání v Chomutově a pak
doma vedoucí tým soutěže Děčína.
n FK Slavoj Žatec B - FK Černovice
2 - 0 / pol. 1 - 0 /

Sestava: Spodniak - Vrábík - Vořechovský - Zlatohlávek - Majoros - Baloun - Andrt - Laibl - Němec - Havelka - Baierl
Střídali: Bodnár, Kouba, Sodomka
Velice bojovné utkání rezervy mužů
v sestavě se třemi mladíky, bylo k vidění
na pažitu v Libočanech. Domácí šli cílevědomě za ziskem tří bodů. Bylo to bojovné
utkání, místy poněkud s tvrdými zákroky
ze strany hostů. Do vedení šli domácí již
v páté minutě, kdy únik a centr Baierleho
zužitkoval Andrt ve vedoucí branku. Po
změně stran důsledný dorostenec Majoros
přidal druhý gól a body po zásluze zůstaly
v Žatci.
Výsledky mládeže:
n FK SIAD Most C - FK Slavoj Žatec
A 1 - 4 / pol. 1 - 1 / dorost A. Branky:

Fryš 2 , Majoros a Wiesingér po 1.
n FK Slavoj Žatec B - SK Černice 0
- 4 / pol. 0 - 1 / dorost B
n FK Slavoj Žatec st.žáci - FK Dubí
7 - 1 / pol. 4 - 1 /. Branky: Vopat, Sus po

2, Exner, Grežo, Klíč z penalty
n FK Klášterec - FK Slavoj Žatec
ml.žáci 1 - 9
Příští utkání v Libočanech:

3.5.08 od 17.00 hod. FK Slavoj Žatec
B - FK SIAD Souš B
P. Maňák

Domov pro seniory v Žatci
Přijme

Sociální
pracovnici
Termín nástupu od 1. 7. 2008.
Požadovaná kvaliﬁkace podle
§ 110 zák. č. 108/2006 Sb.
Informace u ředitele, tel.: 415 710 262

ZAHRADNICTVÍ

CINKE
v Arbesově ulici v Žatci
Vás zve do své prodejny
k nákupu balkonových květin
a dalšího zahradnického
sortimentu.

Pro jarní prodej jsme opět
otevřeli
květinový stánek
v areálu STAVEBNIN
v Husově ulici
( naproti TESCU)

Žatecký týdeník

Mezinárodní závody mládeže
O víkendu 19.-20.4.2008 proběhly v bazénu Chemičky Ústí Mezinárodní závody
mládeže. V Ústí nad Labem nás reprezentovalo celkem 12 našich plavců, kteří
podali velice kvalitní výkony.
Celý závod byl rozdělen na čtyři katego- se 4x probojovala do ﬁnále, kde se ovšem
rie. V nejmladší, pro ročníky 1998, jsme nejlépe umístila na 50m znak na neoblíbeměli 2 zástupce - Standu Voráče a Filipa ném 4.místě. Svůj cenný kov pak získala
Urbana. Oba byli vůbec poprvé na takto na 200m motýlek, kde skončila na 2.mísvelkém závodě a dokázali, že se s nimi tě. David Urban (1995) sváděl tuhé boje
musí do budoucna určitě počítat. Filip s o rok staršími plavci a dokázal se hned 5x
Urban startoval celkem 6x a z toho se 4x dostat do ﬁnále, kde ovšem skončil, vždy
umístil na stupních vítězů. Nejlepšího jen s nepatrnou ztrátou, 2x na 4.místě.
umístění dosáhl na 50m prsa, kde vybo- Medaili se mu ovšem podařilo vybojovat
joval 2.místo. Standa Voráč všechny své na trati 200m volným způsobem, kde
4 starty přetavil v medaile a dokázal 3x skončil na skvělém 2.místě. Pro všechny tři
zvítězit a jednou byl na 2.místě!
plavce této kategorie byl závod přípravou
V další kategorii ročníků 1996-1997 na červnové Mistrovství České republiky
jsme měli 4 plavce. Lucie Svěcená (1997) staršího žactva, které se bude konat právě
se nejlépe umístila na 11.místě na 100m v bazénu Ústecké Chemičky.
znak. Ilonce Novákové (1997) se nejvíce
Mezi nejstaršími plavci ročníků 1990dařilo ve znakových disciplínách. Na 50 1993 jsme měli také 3 plavce. David Iška
a 200m obsadila 6.místa a na 100m znak (1993) a Jan Polončík (1992) plavali na
byla na 8.místě. Kristýna Štrancová hranici svého maxima a pro oba bylo
(1996) se předvedla ve skvělém světle a do- jejich nejlepší umístění, 12.místo, úspěkázala vybojovat dvě 4.místa na tratích 50 chem. David Iška ho dosáhl na 100m
a 100m volným způsobem. K tomu ještě znak a Jan Polončík na 50m znak. Tomáš
přidala dvě 5.místa na 50 a 100m prsa. Po- Plevko (1991) předvedl, že je v současné
sledním naším zástupcem v této kategorii době absolutní dorosteneckou plaveckou
byl Antonín Svěcený (1997). Ten potvrdil špičkou a všechny své starty přetavil ve zlasvou skvělou formu a dokázal se prosadit té medaile. Dokázal s přehledem vyhrát
na svých oblíbených prsařských tratích. ﬁnále na 50m motýlek a na 50 a 100m
Na 100m skončil na 5.místě, na 200m volným způsobem. K tomu ještě přidal
získal bronzovou medaili a na 50m prsa zlato na 200m volným způsobem
dokonce vybojoval vynikající 1.místo!
Naši plavci dokázali v Ústí nad Labem
V kategorii 1994-1995 jsme měli 3 vybojovat celkem 17 medailí - 8 zlatých,
plavce a všem se podařilo umístit mezi 4 stříbrné a 5 bronzových. Takováto „úrotřemi nejlepšími. Hana Eichelmanová da“ je velkým příslibem před nadcházejícíse prosadila na trati 200m znak kde mi Oblastními přebory, které se uskuteční
vybojovala 3.místo. Katka Iblová (1994) během měsíce května.
J. Karas

Liják povelikonoční pochod
od Mašinky nezastavil
Žatec – od rána prší a po obědě se má uskutečnit „Jarní pochod“ MŠ „U mašinky“
v Podměstí. Syn se provokativně ptá : „… bude to vůbec? Ze závažných důvodů
se přeci akce překládají“.
Není problém vyrazit na pochod v ideál- bagry, nakladače, jako by byly jeho. Poním počasí. V loňském roce bylo nádherně. tkám syna kolegy Trykara s vnoučkem jsou
Každý den však není posvícení. S vnukem velicí fandové železnice. Mladé blonďaté
bereme věci do deště. Počítáme s vlhkem učitelce Hance Černé vypomáhá syn kolenejen v nohou, ale i za krkem.
gy Maška. Z armádních časů vidím další
V sobotu 19. dubna přišlo na „Jarní kamarády, kteří mají na starosti s paní
pochod“ 115 dětí s maminkami, tatínky, učitelkou Martinou disciplínu „Provaz“.
ale i s ostatními z rodiny. Vytvořili štrůdl Můj vnouček Jakub přistupuje k plnění
chtivých k pochodování. Dříve se pocho- sportovních disciplín laxně, aktivnější
dovalo po trase mezi železným mostem je, když vidí před sebou děti. Zaujmou ho
a lávkou přes řeku Ohře u koupaliště. dřevěné skládanky a vybere si barevného
Po trase čekalo děti bezpočet stanovišť, kohoutka a nic mu nebrání, aby si hrál ve
kde mohly předvést svoji dovednost i ti svém stylu.
nejmenší. Zapojily se i děti školou povinNa závěr si opékáme vuřty, počasí nás
ní, ale těch bylo podstatně méně. Letos zkouší. Můj předpoklad, že přestane pršet
se šel krátký okruh kolem areálu TJ Sever až skončíme se potvrdil – stalo se! Ještě
se zastávkou v podchodu do Podměstí. na závěr se zajímám, kdo organizátorce
U disciplíny hokeje a košíkové, asistovali Evě Pinkrové nejvíce pomohl? Zjišťuji že
Myšáci a Tonda, jinak zde byli za asistenty to byla moje rodina, kamarádi, 4. skupina
fanoušci Chrámu Chmele a Piva.
ČČK a kolegyně.
Kde jsou další disciplíny? Pro nepřízeň
Všichni účastníci pochodu, jak malí, tak
počasí se všechno přemístilo do mateřské velcí a hlavně organizátorka si zaslouží
školy. Poprvé v životě jsem bos prošel roz- poděkování a obdiv za to, že ani nepřísáhlým komplexem školy. Ještě, že mám zeň počasí jim nevzala radost z pohybu
v pořádku ponožky! Vnukovi se rozmanitá a legrace. Ti, kdo se nezúčastnili letošzařízení líbí, navštěvuje sice vedlejší ma- ního ročníku se určitě zúčastní příští rok
teřskou školu Libuše Mrázkové, ale nové a zažijí pohodové odpoledne. My určitě
neokoukané hračky zde ho velice zaujaly. chybět nebudeme!
Sundává z poliček různé umělohmotné
Roman Daniš-starší

Sobotní odpoledne v „Dětském Ráji“
Minulou sobotu přilákalo sluníčko stovky dětí do Dětského Ráje, který nastartoval další sezónu tohoto koutku. Děti z ostatních měst, můžou těm našim žateckým opravdu závidět, jaký, že to mají RÁJ. Ten sobotní nabídl dětem
opravdové vyžití, od velkého pískoviště, kde „bábovičkové“ tvoření nebralo
konce, po klouzačky, houpačky, prolézačky a soutěže v různých disciplínách.
Ti odrostlejší vyzkoušely jízdu na terénních čtyřkolkách a tolik oblíbenou jízdu
na koni. Jaký by to byl výlet do přírody bez opékání vuřtů, které po takovém
vyžití chutnaly dvojnásob. V areálu RÁJE panovala dobrá nálada, žádný zlobivý křik – dýchla na Vás spokojenost všech přítomných, od rodičů, babiček,
možná i dědečků, po děti všech věkových kategorií konče. Panu Trajbalovi i za
děti patří poděkování. (žit)

Den země na ZŠ v Měcholupech
Ve středu 23. 4. se na naší škole uskutečnil den věnovaný naší Zemi, jinými slovy
den věnovaný oslavám Dne Země, který se slaví na celém světě 22. dubna.
Žáci se během vyučování zapojili do čin- vyhlášená akce „Ukliďme svět“. A tak jsme
ností, které byly zaměřeny na enviromen- šli obec a její okolí vyčistit od odpadků. Netální výchovu (výchovu na ochranu příro- chyběl ani ohýnek. Při opékání špekáčků
dy). Se svými vyučujícími luštili tajenky, si děti musely pomáhat a ukázalo se, jak
soutěžili, vytvářeli výrobky z přírodnin, jsou kamarádští. Naučily se tedy možná
vyráběli lesní doménu, na vybraném svě- víc, než kdyby seděly v lavicích. Hlavně
tadíle (Evropa, Asie, Amerika, Austrálie, si domů odnesly zážitky a vzpomínku na
Afrika) prezentovali pro ostatní třídy eko- hezky prožitý den.
logické klady a zápory. Po 10 hodině byla
Bc. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

Praktická škola v Žatci
nabízí dvouleté a jednoleté studium pro dívky a chlapce
Jednoletá a dvouletá praktická škola
je vhodná pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přijímáme žáky z nižšího ročníku
základní školy.
Zájemci o studium mohou být přijati
s větším časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Dívky
jsou připravovány pro rodinný život
i pro výkon jednoduchých činností
v budoucím zaměstnání.
Ve škole se učí převážně předměty
odborně praktické, například zdravotní a rodinná výchova, ruční práce, příprava pokrmů, šití. Je dbáno, aby výuka
probíhala v klidu, volným tempem, aby
studenti nebyli přetěžováni.
Na praktické dovednosti je kladen
velký důraz. Po odchodu ze školy jsou
absolventi velmi dobře připraveni na

vedení vlastní domácnosti. Mohou
se ucházet o zaměstnání jako pomocné pracovnice ve zdravotnických
zařízeních, ústavech sociální péče,
v podnicích veřejného stravování a na
jiných místech soukromého i státního
sektoru.
Po úspěšném absolvování dvouleté
praktické školy mohou dívky nebo
chlapci pokračovat ve studiu na
odborném učilišti. Škola zajišťuje
i stravování.
Praktická škola je státní školou bez
placení školného.
Podrobnější informace o studiu je
možné získat přímo ve škole nebo
telefonicky na tel. č. 415 710 795,
731 583 308
Návštěva školy je možná kdykoliv po
telefonické domluvě.

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz
3.5. 2008

O pohár ze zámku

7.00 hod. odj.

Kolín
Soutěže mažoretek, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Kolín, se zúčastní soubory
ze třídy Ivany Fábryové.

3.5. 2008

Chmelfest

13.30 hod.

nám. Svobody
Jarní slavnostní průvod zpříjemní svým vystoupením taneční soubory ze třídy
Lenky Turkové.

6.5. 2008

Pestrobarevné deﬁlé

17.00 hod.

Letní kino
Vystoupí všechny mažoretkové skupiny naší školy.

7.5. 2008

Koncert žáků ze třídy MgA. Milana Dlouhého

17.00 hod.

sál školy
Žáci předvedou své umění ve hře na klavír a v sólovém zpěvu.

Firma „IZOS s.r.o.“
přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

řezače skla do třísměnného provozu
Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz nebo osobně na adrese ﬁrmy.

