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Spolupráce čtyř
měst na Ohři

Žatec – Ve čtvrtek 15. května se od
16 hodin koná v zasedací síni městského
úřadu jednání zastupitelstva města Žatce
s tímto programem:
- majetek města
- odměny za výkon funkce předsedy
komise
- rozpočtová změna – nákup služebního
motorového vozidla pro potřeby MěÚ
Žatec
- komunitní plán sociálních služeb
- plnění podmínek kupní smlouvy NZ
28/2003 – č.p. 353 a č.p. 1901 v Žatci
- snížení dohodnuté kupní ceny - objekt
č.p. 311 v Žatci
- prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu č.p. 2656 v Žatci
- rozpočtová změna – autobusové
zastávky v ul. Svatováclavská u KD
Moskva
- rozpočtová změna – přechody pro
chodce – Purkyněho, Rooseveltova,
Studentská
- rozpočtová změna – oprava cestní sítě
na hřbitově v Žatci – I. etapa
- dohoda o partnerství s Městem Kadaň
- Chrám Chmele a Piva - žádost o dotaci
v ROP NUTS II Severozápad, finanční
krytí projektu
- schválení Strategického plánu rozvoje
města Žatce
- účelová dotace PO Městské lesy Žatec
- TJ Sever Žatec – navýšení investiční
dotace
- poskytnutí finančního příspěvku
– 2x
- rozpočtová změna
- rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu pro školy
v působnosti pověřené obce
Žatec k 31.12.2007.
(st)

Svozový dvůr rozšiřuje
otevírací hodiny

Žatec – Na základě jednání představitelů města, technických služeb a společnosti Likor CZ se rozšiřuje otevírací
doba svozového dvora v Čeradické ulici.
Nejzásadnější změnou je fakt, že dvůr
bude otevřen i v neděli.
Nová otevírací doba, platná od pondělí
12. 5: po - pá 7 - 18 hod
so - ne 9 - 18 hod.
(kas)

Upozornění
pro řidiče

Do 30.06.2008 bude uzavřena Dukelská ulice u křižovatky s ulicí U Flory
v Žatci z důvodu pokládky inženýrských
sítí pro výstavbu infrastruktury pro rodinné domy na Kamenném vršku. Uzavřen
bude příjezd k řadovým garážím u stadionu Flora, objízdná trasa povede po polní cestě směrem k panelové komunikaci
a dále na silnici II/227, do ulice Volyňských Čechů a ulice Studentská. (dobr)

FOTO RICHARD ČERNÝ

Pozvánka
na zasedání
zastupitelstva
města

V úterý 6. května proběhla v prostorách
radnice v Klášterci nad Ohří koordinační
schůzka čtyř měst regionu Severozápad,
která chtějí spolupracovat v rámci cestovního ruchu. Za Žatec se setkání zúčastnil
místostarosta Aleš Kassal a zastupitel
Jan Novotný, dále byli přítomni zástupci
měst Klášterce nad Ohří, Kadaně a Loun.
Společným tématem bylo vytvoření projektu prezentace turistického regionu
na řece Ohři. Cílem připravovaného
projektu je tvorba nezaměnitelné na-

bídky turistického produktu, zavedení
kontroly kvality poskytovaných služeb
cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti
regionu v rámci České republiky. Prvním
společným počinem měst byla v únoru
2008 prezentace v infocentru Czechtourismu na Staroměstském náměstí
v Praze. V případě dohody představitelů
Žatce, Loun, Kadaně a Klášterce n. O.
je reálná šance získat finanční podporu
tohoto projektu z fondů EU, konkrétně
programu ROP Severozápad.
(ic)

O sobotní „Osvobozování radnice“ měli obyvatelé města i okolí velký zájem, na náměstí Svobody se jich sešly asi čtyři stovky.

Oslavy výročí osvobození
nejen věnce, ale i bitva

Žatec – Ve středu položili představitelé města, politických stran i ti, kteří osobně
bojovali proti fašizmu věnce u památníků na hřbitově a na kruhovém náměstí.
V sobotu pak město Žatec a Klub vojenské historie Mitte-Střed Žatec připravili
v centru města dynamickou ukázku smyšleného příběhu o osvobození radnice
v květnových dnech roku 1945.
Zúčastnilo se jí na 60 vojáků, kteří ky, samopaly i kulomety, k vidění bylo
představovali četníky německé i sovět- také několik druhů motorových vozidel
ské vojáky a také odbojáře. V prostoru – například stará česká Praga „erena“
od morového sloupu k radnici se strhla se spotřebou 30 litrů benzinu na 100
bitva, která symbolizovala nakonec kilometrů (čerstvě po technické a pořád
úspěšný boj proti fašistům a jejich při- šlape!), motocykly se sajdkárami či malý
sluhovačům. Diváci sledovali boj, v němž sovětský obrňáček.
Zastupitel Jan Novotný a místostarosta Aleš Kassal na jednání v Klášterci
různé skupiny bojovníků používaly pušAleš Kassal nad Ohří

Oznámení o omezení spolupráce s Žateckými novinami
Vážení čtenáři Žateckého týdeníku
rozhodl jsem se po delší úvaze, že se nechám doufám již naposledy vyprovokovat
Žateckými novinami k reakci na poslední
dvě čísla tohoto týdeníku (č. 17 a č.18),
která ve svých článcích pojednávají o
udělování cen za kulturu, tzv. Borešově
ceně. Vede mě k tomu snaha informovat
Žatecký týdeník o všech krocích radnice,
tedy i o opatřeních týkajících se mediální roviny a komunikace vedení města
s tiskem. Uvědomuji si, že jako starosta
musím informovat veřejnost a ta na to
má logické právo. Budu k tomu využívat zejména Žatecký týdeník a Žatecký
a lounský deník. Do Žateckých novin
(ŽN) budu pro příště přispívat již jen
sporadicky, když to uznám za vhodné a
nezbytné a s využitím třicetidenní lhůty
na poskytnutí informace. Reaguji tímto
na neserióznost, lži, dezinterpretaci výroků a úmyslné poškozování vedení města
i za cenu klamání veřejnosti. Nemám již
v úmyslu spolupracovat s novinami (dosud jsem odpovídal vždy ihned a ochotně, což může dosvědčit i pan šéfredaktor
Urma), které ochotu a snahu informovat
zneužívají a obracejí proti poskytovateli
informací.
Pro pochopení dalšího je nutné ve
zkratce vysvětlit způsob nominací a udílení cen za kulturu. Tzv. Borešova cena
je aktivitou kulturní komise (KK), která
každý rok uděluje ocenění v různých
kategoriích jednotlivcům, či skupinám,
organizacím za kulturní přínos městu
v uplynulém roce, nebo letech. Letošní

nominace (návrhy) na ocenění navrhovali členové KK (J. Novotný, R. Daniš, A.
Urbancová, A. Svoboda, J. Holienčinová,
A. Vegrichtová), dále ředitelé kulturních
zařízení v Žatci (Regionální muzeum,
Městská knihovna, Městské divadlo) a
osloveni byli i lauráti ceny z minulých
let. Tyto nominace KK vyhodnotí , určí
pořadí a s výsledkem seznámí Radu
města (RM). Ta výsledky může vzít na
vědomí, ale rozhodně nikdy nezasahuje
do rozhodnutí KK. Tak se stalo i v letošním ročníku.
Snahou ŽN tedy bylo přesvědčit čtenáře, že RM nějak zmanipulovala výsledky
ocenění, škrtla svým rozhodnutím udělenou cenu Dr. Holodňákové a ještě to
zapírá. To mě osobně dohnalo k reakci na
vytvoření tohoto obsáhlejšího komentáře, který by měl osvětlit čtenářům jakým
způsobem pan šéfredaktor ŽN pracuje.
Zde je ukázka :
ŽN č.17 z 29.4.2008 – Radní ji z návrhu kulturní komise vyškrtli
„Přesto, že se v návrhu, který předala
komise ke schválení radě města objevila
(rozuměj Dr. Holodňáková – pozn.), na
slavnostním předávání cen chyběla.“
Toto je prostá lež, neboť KK žádný návrh
ke schválení do RM nikdy nedala (pouze
zápis z jednání KK o nominacích, který
se vzal na vědomí), natož aby se něco
schvalovalo! Důkazem může být zápis
z kterékoliv RM a usnesení, kde o ničem
není ani zmínka, rovněž tak toto mohou
potvrdit i všichni členové RM včetně zapisovatelky a tajemnice města.

„Rada města však na konec v této kategorii rozhodla udělit pouze jedno ocenění
…..“ údajně tuto informaci sdělil člen KK
pan Daniš. Další lež. RM nikdy o ničem
takovém nerozhodovala a pan Daniš
takovou informaci nikdy neřekl, jak mi
na můj dotaz osobně sdělil. Naopak mě
informoval, že má sám v úmyslu napsat
článek o tom, jak pan Urma fatálně zdezinterpretoval jeho vlastní výroky.
„Erich Knoblauch se pak ani na přímý
dotaz ŽN k vyškrtnutí R. Holodňákové
nepřiznal a tvrdil, že v návrhu komise
její jméno nefigurovalo!!!“. Nejsem si
vědom toho, že bychom aktem „vzít
na vědomí“ někoho ze Zápisu z jednání
komise (z 27.2.2008) vyškrtávali. To
je prostě opět lež. Nevím tedy k čemu
bych se měl podle pana Urmy přiznávat.
V dalším jednání se vzal na vědomí opět
výsledek z jednání komise (z 16.4.2008),
kde v konečném návrhu paní doktorka
skutečně není.
„…aniž by vysvětlil, proč RM změnila
počet oceněných z loňských pěti na letošní čtyři.“ Další lež jako věž. Ve kterém
usnesení RM jste se pane Urmo takovou
věc dočetl, že toto tvrdíte a předkládáte
veřejnosti jako fakt?
ŽN č.18 z 6.5.2008 – Někomu se práší
od úst
„Proto ji radní neocenili.“ Jak bylo již
výše řečeno: Neoceňuje rada, ale komise. Je to její výhradní právo, nikdo do něj
nezasahuje a RM žádná taková usnesení
nikdy neprovedla. Je to opět lež.
„Mě dva členové kulturní komise nezá-

visle na sobě potvrdili, že v jejich návrhu
jméno Radmily Holodňákové figurovalo.
A sami se divili, že do síně slávy města
Žatce byl nakonec uveden in memoriam
jen Jiří Kubovský.“ Také jsem se zeptal na
nominace předsedy pana J. Novotného.
Sdělil mi, že z přibližně 15ti respondentů
byly skutečně asi 2 nominace pro paní
doktorku, ale konečný výsledek měla
ve svých rukou opět jen komise. Divení
dotyčných tedy opravdu nerozumím.
„Kdo mluví pravdu a kdo lže? Podle mě
všechny indicie ukazují, že nečistou hru
hrají radní.“ Tak to je tedy výsledek úporného snažení a pachtění par excelence.
Jak je vidět ze shora uvedeného – naopak
ten kdo je znečistěn, ba přímo zahnojen
lží a neseriózností je v prvé řadě autor
článků v ŽN.
Na závěr řečnická otázka : „Proč
spolupracovat s redaktorem, který vás
požádá o informace, pak napíše pravý
opak a na dotaz proč to tak udělal sdělí,
že si myslí, že lžete, že vám nevěří a že
na to má svůj názor?“
Nemohu si v této souvislosti odpustit
zlehčující poznámku, ovšem s vážně
míněným závěrem. Aniž bych chtěl jakkoliv zpochybňovat případný blahodárný
účinek určitého mlékařského výrobku
na hlavě kohosi (obzvláště v chladném
stavu), v tomto případě lituji, že energie
a čas vložené do této „kauzy“ ze strany
starosty a šéfredaktora nebyly investovány někam úplně jinam.
Děkuji za laskavou pozornost
Mgr. Erich Knoblauch - starosta
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
5.5.2008)
Volné bytové jednotky:
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2652/5 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 65,20 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2652 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
4110 o výměře 174 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 652/3940 vzhledem k celku
za kupní cenu 406.760,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Byt ve špatném technickém stavu, dlouhodobě bez běžné údržby.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 13.5.2008 do
11.6.2008

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 podílem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu ……… 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 13.5.2008 do
11.6.2008

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:
• 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

ní příslušného rozhodnutí stavebního
Ve středu 7. 5. 2008 se
úřadu pod smluvní pokutou ( případkonala vzpomínková akce
ně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu reali- u příležitosti DNE OSVOBOZENÍ.
Zástupci z řad dětí ZŠ Měcholupy
zace výstavby
Projednáno RM dne 05.02.2007
J. Machulda a L. Jurčeková v doprovoZveřejněno
23.04
do
22.05.2008
n Pozemek pro výstavbu halových
du ředitele školy Ing. Z. Dosedla, Ph.D.,
garáží
Mgr. Maděrové a pí. Cíglové z obecního
oddělený geometrickým plánem ze dne
úřadu Měcholupy položili kytice u po9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
mníků v Měcholupech, v Želči a ve
2
o výměře 4856 m ul. Stavbařů v Žatci
Velké Černoci.
k výstavbě halových garáží za podmínek
Odkaz do budoucnosti, aby lidé žili
stanovených odborem rozvoje města :
v míru a hrůzy války se nikdy neopako- garáže musí být koncipované tak, aby
valy je hlavním účelem této MĚCHOLUPSKÉ akce.
již v první fázi byly vícepodlažní (min.
Bc. Helena Gondeková,
2 patra) a byla zachována možnost
ZŠ Měcholupy
zvýšení jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Stanovisko předsedy Komise pro byly zcela výjimečně oceněny dvě osobŽatec
nosti Anna Urbancová a Josef Štross
kulturu a cestovní ruch:
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlaChtěl bych na pravou míru uvést – in memoriam. V roce 2008 komise
sená zastavovací studie architektem nepřesné informace, které se objevily z nominovaných Radmily Holodňákové
města
v článku ŽN, kde je Komisi pro kultu- a Jiří Kubovského vybrala do Síně slávy
se žádostí o koupi je nutné předložit: ru a cestovní ruch podsouvána určitá za celoživotní propagaci města pana
zastavovací studii, ze které bude vy- nesvéprávnost, či ovlivňování ze strany Jiřího Kubovského – in memoriam.
plývat, že garáže budou minimálně rady města v rozhodování o nominacích Pro pořádek uvádím kompletní přehled
a nakonec o oceněných kandidátech laureátů Borešovy ceny v kategorii Síň
dvoupodlažní
harmonogram výstavby se zahájením vý- v předávání cen za kulturní přínos městu slávy města Žatce: 2002 – Zdeněk
Dongres, 2003 – Josef Svoboda, 2004
stavby max. do jednoho roku od podpisu – Borešově ceně.
– Jan Řánek, 2005 – Marie Brázdová,
Komise
pro
kulturu
a
cestovní
ruch
kupní smlouvy pod podmínkou odstouuděluje již od roku 2002 Borešovu 2006 – Jaroslav Venclík – in memoriam,
pení od smlouvy a smluvní pokutou ve
cenu, jako ocenění za přínos kultuře 2007 - Anna Urbancová a Josef Štross
výši 2,000.000,- Kč
a cestovnímu ruchu ve městě Žatci. Cena – in memoriam, 2008 – Jiří Kubovský
dokončení výstavby kolaudací a zahájení je udělována vždy za předcházející rok – in memoriam.
provozu max. do dvou let od vydání sta- a to ve 4 kategoriích: 1. jednotlivec či
V letošním roce byla rada města nejprvebního povolení pod smluvní pokutou pár, 2. kolektiv, skupina, soubor, 3. akce, ve seznámena s nominací na udělení cen
2,000.000,- Kč
počin a konečně 4. síň slávy města Žatce. (zápisem z jednání KKCR z 27.2.2008),
u právnických osob nutno doložit ověře- Komise rozhoduje na základě nominací posléze rada města vzala na vědomí roznou fotokopii platného výpisu z obchod- kulturních institucí a jednotlivců, kteří hodnutí členů KKCR o konečném pořadí
se pohybují v této oblasti. Kategorie (zápisem z jednání KKCR z 16.4.2008)
ního rejstříku.
Síň slávy města Žatce je oceněním a o skutečnosti, že do Síně slávy města
za celoživotní přínos rozvoji Žatce. bude uveden po vzoru předchozích let
V letech 2002-2006 byl v této kategorii opět jen jeden kandidát.
(jn)
vybrán vždy jeden držitel. V roce 2007

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Reakce na článek pana Urmy ŽN č.18

Platby v ubytovně pro muže se zvýší
Žatec – S účinností od 1. června budou
klienti ubytovny pro muže v Heydukově
ulici hradit vyšší poplatek. Z nynějších
2550 Kč se zvedá na rovné 3 tisíce korun.
Usnesla se na tom rada města, která využila příslušnou vyhlášku související se
zákonem o sociálních službách.
Rada města také odsouhlasila, aby
pracovníci odboru sociálních věcí

Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se zákonem o obcích.
případně další informace a soupisy pozemků poskytne majetkový odbor MÚ
Žatec tel. 415736220, email: eisertova@mesto-zatec.cz
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního prostření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz

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 ná- Zveřejněno od 11.03.2008 do
sledně dopředu nejpozději do pátého 09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
dne předcházejícího měsíce.
vedoucí majetkového odboru
Zveřejněno: od 22.4.2008 do
21.5.2008

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),
Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
časový harmonogram výstavby, návrh
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle podmínek kupní smlouvy s tím, že si
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
částí domu další osobě a to:
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodč.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
nutí stavebního úřadu pod smluvní
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
pokutou
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
- termín dokončení stavby včetně vydáZveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

a provozovatele ubytovny, Český červený kříž, společně zajistili tzv. registraci
azylového domu. To se má stát ve smyslu již zmíněného zákona, což mimo jiné
znamená možnost získat další peníze na
financování chodu zařízení z jiných než
městských zdrojů.
Od roku 1997 město na chod ubytovny
přispívá ročně 600 tisíc korun. (kas)

Věnce na památku hrdinů

Vzpomínky u památníků a položení věnců obětem druhé světové války, probíhaly minulý týden na celém území České republiky.
Také v Žatci se konaly pietní akty k 63. v míru může být. A nezapomínat na ty,
výročí Dne vítězství. Věnce byly polože- kteří byli odhodláni položit za svobodu
ny na místním hřbitově a na Kruhovém to nejcennější - život. Za svobodu nás
náměstí. Letos prvně byly květiny také všech, bez rozdílu pleti, vyznání, bez
položeny k loni odhalené bustě Edvar- rozdílu zda stojíme na levém, či prada Beneše Bohužel v posledních letech vém břehu řeky. Nezapomínejme jakou
je na těchto pietních aktech stále méně hloubku lásky k vlasti a národu, měli,
vidět mladé lidi. Žít bezpečně v míru ti co položili životy. Nezapomínejme
je pro nás samozřejmostí, přesto by si a mějme v povědomí světové i národní
lidé bez rozdílu věku a národnosti měli dějiny válečných let. A nedopusťme,
stále více uvědomovat, jak křehký život aby se opakovaly.
(žit)

Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským
úřadem Žatec opětovně i v letošním roce vyhlašuje humanitární
sbírku ošacení. Humanitární sbírka proběhne:
20.5.200808:00 – 14:00 hod.
21.5.200808:00 – 17:00 hod.
na Městském úřadě Žatec, nám. Svobody 1, v přízemí radnice.
Bližší informace o konání sbírky podá MěÚ Žatec na telefonním
čísle: 415 736 300 – 301.
Děkujeme za Vaši pomoc. Ing. Bc. Petr Vajda, Vedoucí odboru vnitřních věcí

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.

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

15. května 2008

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za nabídky. Tel.: 604 371 163

KVĚTEN 2008
16.5. Pátek

J.B.P. MOLIÉRE: TARTUFFE

KALIF ČÁP

20.5. Úterý

PAVEL NOVÁK - ZVĚŘINEC

20.5. Úterý

21.5. Středa

10:00, 19:30

Francouzská klasicistní komedie plná skvělých dialogů, situací a rozporů. Mistrovská komedie o tom co se stane, když svému jedinému nejlepšímu příteli,
svému miláčkovi, svému guru řeknete o sobě všechno a rozhodnete se mu dát
nejen vlastní dceru, ale i všechen svůj majetek.
Hrají: Filip Tomsa, Petr Buchaček, Petr Mikeska, Petr Haliček, Roman Teprt,
Petr Prokeš, Eva Reiterová, Lucie Matoušková / Dagmar Teichmannová,
Karolina Frydecká, Eva Horká, / Ivo Theimer, Pavel Nedvěd. Režie: Miloš
Horanský
Pro střední školy
Bonusové představení pro předplatitele sk A i mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I.místa 120,II.místa 110,- III.místa 100,-

18.5. Neděle

15:00

Veselá pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
JITŘENKA ŽATEC

8:30, 10:00

Písničky o zvířátkách s vyprávěním o vtahu k přírodě. Hudebním cílem je
procvičit melodické a rytmické cítění.
Mimo Předplatné. Pro školy
Vstupné: 40,-

PAVEL NOVÁK – Koncert

18:00

23.5. Pátek
Připravujeme:

VÝSTAVA:

HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

19:30

EVA HOLUBOVÁ A BOHUMIL KLEPL
Úsměvné posezení
s oblíbenými herci, které můžete znát nejen z televizních obrazovek.
Předplatné sk. D i Mimo Předplatné
Zábava
Vstupné: I.místa 200,II.místa 190,- III.místa 180,-

GYMNÁZIUM ŽATEC

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

9:00

Od 1.6.2008 zahajujeme prodej abonentních vstupenek na divadelní sezónu 2008/2009

Skupina A – Činohra

9 představení + 1 bonus ........................................... 1 800 Kč

Skupina D hudebně zábavné pořady

6 představení................................................................ 800 Kč

Skupina E,M pořady pro děti

10 představení ............................................................. 300 Kč
Prodej probíhá denně v Městském Divadle u paní Hany Zeleňákové.
Rezervace je možná také telefonicky na 415 710 519 nebo hannaz@centrum.cz

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

19:30

Romantický / Česko, 2007, 100 min
Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem
změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah
plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se
rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak
přestat být submisivní.. Chce být tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí. Bude
se chovat tak, aby měla věci pod kontrolou, bude nezávislá, bude víc brát než
dávat! Záhy se ale ukáže, že toto není cesta. Jediný způsob, jak být nezávislý,
je být sám sebou a nemít potřebu to nikomu „natřít“!
Režie: Irena Pavlásková. Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut,
Tomáš Matonoha, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, Jitka Čvančarová, Kateřina
Pospíšilová, Petr Vondráček, Eva Sitta, Jana Bernášková, Kamila Moučková
Přístupné od 12. let
DVD, Magic Box
Vstupné: 50 ,-

19.5. PONDĚLÍ KŘIŽOVATKA SMRTI 3 - TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI

19:30

Komedie / Akční / Krimi / Thriller /USA, 2007, 90 min
V srdci samotné Paříže leží jedno z největších tajemství čínských Triád – nejmocnějšího a nejznámějšího kriminálního syndikátu na světě. Velvyslanec Han
objevil pravou identitu jedné z nejnebezpečnějších osob v širokém okruhu
zločinců, kterou byl pevně rozhodnut zveřejnit. To se ale nepodařilo, protože
byl umlčen jedním z triádských zabijáků. Triády by udělaly cokoliv, aby jejich
tajemství zůstalo ukryto před světem, a proto zde je pouze jedna naděje na
jejich zastavení. To léto se losangeleský detektiv Carter a čínský inspektor Lee
vydávají do Paříže, aby zastavili spolčení kriminálních gangů a zachránili tak
život staré přítelkyně, nyní již dospělé dcery velvyslance Hana, Soo Yung.
Režie: Brett Ratner, Hrají: Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Max
von Sydow, Yvan Attal
Přístupné od 12. let
DVD, Vstupné: 50,WARNER BROS

24.5. SOBOTA BEOWULF

19:30

Dobrodružný / Fantasy / Drama /USA, 2007, 113 min
Tento slavný příběh vypráví o skvělém skandinávském válečníkovi Beowulfovi,
který se vydává na pomoc králi Hrotgarovi . Od něho se dozvídá, že musí porazit a zničit obávanou příšeru jménem Grendel . Ten totiž neustále terorizuje
skandinávský venkov. To se mu nakonec ve velkolepé bitvě podaří, ale aby to
nebylo tak jednoduché, musí ještě zabít Grendelovu matku , protože ta z touhy
po pomstě začala zabíjet nevinné vesničany... Režie: Robert Zemeckis. Hrají:
Ray Winstone, Angelina Jolie, Brendan Gleeson, Crispin Glover
Přístupné od 12. let. Vstupné: 49 + 1,WARNER BROS
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

VZPOMÍNKA
n Dne 18. 5. 2008 uplyne 10 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří
Neugebauer. Stále vzpomíná manželka
Ladislava, syn Jiří a dcera Iva s rodinou

Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček

Fotografie Pepy Štrose

Obléci si roztodivné masky v různých podobách, na to se každým rokem
těší studenti 4. ročníků středních škol.. Také v ulicích Žatce jsme měli
možnost potkat rozveselené „čtvrťáky“ ze Soukromé obchodní akademie
v Žatci s kasičkou na příspěvek. A když nezaplatíte běda - fixa, výrazná
rtěnka, laciná voňavka, ne-li přímo Pitralon Vás neminou. Čeká je zkouška
dospělosti a další etapa života, ať i tam vstoupí s úsměvem. (red)

Regionální muzeum K. A. Polánka a Město Žatec
pořádá

MUZEJNÍ NOC II.

ZAMĚSTNÁNÍ

sport

Pohádka: Tři čuníci nezbedníci
Činohra: Kasanova
Zahájení sezóny v Letním kině 13.6.2008
Aktuální informace naleznete vždy na www.divadlozatec.cz

PŘEDPRODEJ:

17.5. SOBOTA

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 pomníček na žateckém
hřbitově. Cena dohodou. Kontakt: tel.
č. 720 371 123
n Nová nabídka bytů k pronájmu v Žatci 3 + 1, 1 + 1 a kk. Tel.:
724 122 177, 608 071 094
n Hledám pronájem v RD Žatec a
okolí. Prodám byt v OV 1 + 2 větší,
Husova ul. v Žatci. Nejsem RK. Tel.:
602 968 177
n Prodám byt v OV 1 + 2 větší, Husova ul. v Žatci. Nejsem RK. Hledám
pronájem v RD Žatec a okolí. Tel.:
602 968 177
n Prodám garáž v ulici Černobýla po
celkové rekonstrukci. Tel.:775 742 873
n Prodám byt 3 + 1, 7. patro v Žatci do OV. Plast. okna, parapety, část.
upravený. V blízkosti ZDŠ, MŠ, MHD,
Poliklinika a obch. centrum. Cena:
1 130.000,- Kč. Při rychlém jednání
sleva. RK nevolat. Tel.: 777 091 885

n Do restaurace „U Medvěda“ přijmeme pomocnou sílu do kuchyně.
Informace v provozovně.
n 15-ti letý student hledá letní brigáPAVEL NOVÁK - ZVĚŘINEC
8:30, 10:00
du.
Kontakt: tel. č. 774 209 524
Písničky o zvířátkách s vyprávěním o vtahu k přírodě. Hudebním cílem je
procvičit melodické a rytmické cítění.
n Řešení máme pro každého! HypoMimo Předplatné
téky, půjčky, úvěry. Volejte 776 103 399
Známý zpěvák, skladatel, textař, hudebník a spisovatel.
Pihovatá dívka, Malinká, Nádherná láska.
Mimo Předplatné. Koncert
Vstupné: 120,-

Pro školy, Vstupné: 40,-

22.5. Čtvrtek
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tentokrát inspirovanou keltskými tradicemi

v pátek 16. května 2008

Program:
20.00 – 20.45: Vystoupení hudební skupiny DUO GEMINI: keltské, irské
a francouzské balady v provedení Věry Kadeřábkové (harfa) a Anny Sommerové
(housle) v přednáškovém sále Křížovy vily
20.00 – 24.00: Keltská noc v podání skupiny KELTOI pod vedením Vaška
Horáka v zahradě u hlavní budovy muzea
l ukázky bojového umění Keltů a výzbroje
l soutěžní souboje dětí s dřevěnými meči a štíty
l ukázka keltské hostiny s možností ochutnávky
l ražba mincí – ukázka mincovnické dílny
l rekonstrukce obětního místa Keltů
l keltský přírodní horoskop
l prodej keltských šperků a replik předmětů z doby železné
20.00 – 22.00: Noční prohlídky expozic v obou muzejních budovách
22.00: Promítání dvou dokumentárních filmů o tradicích keltské kultury
u nás v přednáškovém sále hlavní budovy muzea
23.45: Ukázka rituálního obřadu inspirovaného keltskou duchovní kulturou v zahradě u hlavní budovy muzea
24.00: Závěr akce
Vstup zdarma, akci finančně podporuje Město Žatec

Plavky
Nové kolekce DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽATEC
2008
Finanční úřad v Žatci

Oznamuje dne 20. 5. 2008 od
14 hod. konání veřejné

V sobotu 10.5. uspořádal Dům dětí
a mládeže výlet do plzeňské ZOO a DINOPRKU. Při návštěvě Dinoparku na
nás dýchla prehistorie a všichni jsme si
uvědomili, že to byla velice krásná doba,
ale pro člověka velmi náročná a nebezpečná. Poté jsme zavítali do ZOO, kde jsme
viděli mnoho zvířátek. Tentokrát největ-

dražby bytu 4 + 1, 109m2,
v obci Žatec, U Jezu 2292

ší úspěch sklidili velbloudi na kterých se
odvážné děti i povozily. Samozřejmě na
této akci nemohla chybět vychovatelka ze
3. ZŠ Zuzana Mlčochová se svými družinovými dětmi. Počasí nám přálo a výlet se
vydařil ke spokojenosti všech.
M.Kačenáková, D.Víznerová
pedagogové DDM.
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Další informace na www.mfcr.cz,
na úřední desce městského úřadu
a Finančního úřadu v Žatci nebo na
tel. č. 415 735 356
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PŘEDNÁŠKA

Máte zájem o své zdraví?

Přednáška na téma „Uzdravte se
sami IV“ MUDr. Josef Hrušovský.
Přednáška se uskuteční s hudebním
doprovodem „didgerido“ Pavla Peloucha.
Dne 20. května od 19 hodin v Křížově vile. Vstupné 150.-Kč
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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.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Doposud bez jarní výhry zůstává domácíhřiště Slavoje. V krajském přeboru se představil jeden s kandidátů
na postup ŘEZUZ Děčín a nezaváhal.
Rezerva mužů po komplikacích se
složením přivezla nečekaně bod ze
sousední Havraně. Dorost A plně
bodoval i v dohrávce na Kovářské.
Družstvo st.žáků mělo utkání odložené.
n FK Slavoj Žatec A - ŘEZUZ Děčín
0 - 2 / pol. 0 - 0 /

Sestava: Číž - Vrábík - Linz - Jindra Dykas - Škréta - Havelka - Klíma - Uhliar
- Marcínek - Podroužek
Střídali: Majoros, Němec, Připraven
- Baštýř
Doslova v improvizované sestavě
nastoupili domácí dobývat kýžené body
pro záchranu. Soupeřem jim byl jeden
z týmů, který naopak usiluje o postup do
vyšší soutěže. Skalní fanoušci Slavoje se
dotazují na příčinu s jakými problémy se
mění složení týmu, proč se někteří hráči
nechtějí pokusit poprat o fotbalové body
a trenérům se jen hemží omluvy z neúčasti. Tím na víc do hry vstupuje další možnost
doplňování z řad dorostu.
Přitom soupeř z Děčína určitě nepředvedl nijak oslnivý výkon. Určitá nervozita do
jejich řad přišla po neproměněné penaltě
brzy v úvodu utkání, kterou zneškodnil
brankář Číž. Naši hráči více bojovali
o střed hřiště a k brance soupeře bylo
těžké se prosadit. Hosté se ujali brankou
v 81.min, kdy obrana nepokryla zpětnou
přihrávku hostí. Druhá branka padla
v 90.min.po doslovné tlačenici na brankové čáře. Nepomohlo ani dvojí střídání
dorostenců Majorose a Němce, kteří na
lavičku nastoupili přímo z předzápasu.
Nezáviděníhodná situace se tak pro trenéry Šrouba a Bystrého komplikuje dále.
A tak za pěkného počasí se dobrá návštěva
alespoň kýženého bodu nedočkala.
n KULACI Havran - FK Slavoj Žatec
B 1 - 1 / pol. 1 - 0 /

Žatecký týdeník

Expedice USA 2008

Neobyčejně krásné dny v Kalifornii prožívalo 12 lidí ze Žatce, Prahy a Plzně.
Z chladné Evropy jsme 2. dubna přiletěli do Los Angeles.
Druhově pestrá vegetace nás ujišťovala v historické tramvaji ověšené turisty.
na každém kroku, že jsme se octli v sub- Všude bylo zajištěno kvalitní ubytování.
tropech. Během čtrnácti pobytových dnů Po důkladných přípravách byl realizován
jsme navštívili atraktivní místa ve třech zájezd s náročným programem.
státech USA.
Majitel CK Palmera v Žatci p. učitel
Všude na nás mocně působila čistá svěží Jiří Harajda byl řidičem pronajatého
příroda kontrastující s pouštěmi v okolí minivanu. V hustém a rychlém provozu
Las Vegas či Arizoně. Škoda, že na největší amerických dálnic se dokonale orienfilmová studia světa v Hollywoodu jeden tuje a vždy večer po skončení programu
den nemohl stačit. Fantastické výhledy sklízel náš aplaus. Najezdil s námi okolo
z letadla na denudované údolí řeky Colo- 5 000 km a nikdy neprojevil známky
rada vyvolávají silné pozitivní emoce.
únavy! Přátelská atmosféra, ochota p.
Prašné větry v extrémně suché oblasti Harajdy splnit nám cokoli, četné inCalica /Města duchů/ státu Nevada jsou formace o navštívených místech a jeho
pro Čechy neobvyklým jevem. V tomto profesionální odpovědnost hodnotíme
nehostinném prostředí vyrostlo hustě jako nadstandartní.
osídlené Las Vegas s moderní rozmaniZpestřením v několika dnech byla
tou
architekturou
a
neodmyslitelnými
pro
nás milá učitelka Kyllowna se svou
Za hezkého počasí se koncem dubna konala regionální soutěž v lehké atletice
všudepřítomnými
hernami.
Existence
významnou
pomocí z LA, která působila
žactva, která je v rámci „Akce 2008“ jako další sportovní soutěže. Největší zatohoto velkoměsta je zcela závislá na vel- jeden školní rok na gymnáziu v Žatci.
stoupení měly tělovýchovné jednoty, kterých se zúčastnilo šest, základní školy
ké přehradě. Okouzlující byla návštěva Dojmů, zkušeností, poučení a jiných
vyslaly k soutěži dva žáky. S počtem 41 soutěžících se akce vydařila. (red)
Sea Worldu v San Diegu, kde největším náhledů na tuto zemi máme bezpočet.
zážitkem bylo úchvatné vystoupení s ko- Často jsme používali slova „nádherné,
satkami. V přímořském slunném San jedinečné, krásné“ apod. Vážený a milý
Francisku jsme si prošli množství příkrých Jiří, děkujeme Vám za úžasný zájezd po
Již tradičně pořádala TJ Sokol Lány Běh vítězství zámeckým parkem. Bývalý ulic známých z četných filmů a nemohli Západním pobřeží USA. Jsme si jisti, že
lánský atlet a dlouholetý sportovec a činovník Antonín Bechyně je duší této ini- jsme vynechat ostrov Alkatraz s proslulou vše co jste pro nás uskutečnil, by jiná CK
ciativy z roku 1972, kdy se uskutečnil 1. ročník.
věznicí. Potěšila nás jízda se zastávkou nedokázala.
Tehdy ještě s datumem 9. května. Na ně- Mikoláš (11. místo). Běh vítězství je
na vysokém Gold Gate Bridge a rovněž
Spokojení a vděční účastníci
jaký čas byl běh z parku přesunut k Lesní názorným příkladem a velkou snahou,
správě Lány. Po roce 1989 byla startovní jak podpořit sport, přestože jeho trať
čára opět přesunuta do zámeckého parku vede tak vzácným parkem. Škoda, že
a současně změněn termín na 8. květen. exkastelán zámku v Krásném Dvoře,
Letošní 36. ročník přivítal okolo osmde- kde se zrušil letitý Krásnodvorský běsátky mužů v 5 kategoriích, kteří si změřili žecký závod nevyslyšel hlas závodníků
síly na trati dlouhé 7,5 km.
a pořadatelů.
Presidentský areál se tak stal svědkem
Běh vítězství je v příštím roce opět
bojů nejen v mužských disciplínách, ale naplánován na 8. květen. Zúčastnění
závod si zaběhly děti, mládež a také ženy. běžci, ani doprovod v tento den vstupné
Patronkou kategorie do 49 let je první neplatí. Pro zpestření je možnost zhléddáma České republiky paní Lívie Klau- nout v ohradě stádo antilop losích. Tyto
sová. Ta také předávala ceny vítězům, antilopy patří mezi největší na světě, kdy
přičemž ji asistoval Václav Klaus. Čest samec dosahuje mnohdy až 900 kilograměstu Žatci dělali tři muži – v kat. do 59 mů a samice zhruba 400. Takže příští rok
let Roman Daniš (18. místo), v kat. nad v Lánech SPORTU ZDAR a Fauně též.
60 let Pavel Ryska (10. místo) a Václav
(z podkladů – žit)

Lehkoatletické závody žactva

Den vítězství v Lánech

Sestava: Voigt - Laibl - Andrt - Bodnár
- Jarolím - Wisinger - Baloun - Kouba
- Baierl - Paulík
Obdobná situace trenéra Bryndy, který
na poslední chvíli poskládal alespoň základní jedenáctku těsně před odjezdem,
kdy doplnil tým mladíček Wisinger. Domácí urostlí pořízci šli do utkání s jasným
cílem. Některé souboje o míč daly najevo
že se nebude jednat o žádné mazlení
s míčem, tak jak to mají rádi např.BalouMladí nohejbalisté ze SKN Žatec si
na a Wisinger. Nakonec Kouba rozhodl zatím v průběhu soutěže vedou velice
o překvapivém zisku bodu.
dobře. V prvním utkání zvítězili na stadin Výsledky mládeže:
onu Mládí, nad družstvem NK Děčín 6 :
Jiskra Kovářská - FK Slavoj Žatec 1. V minulém týdnu zajížděli na hřiště TJ
A dorost 1 - 3 / 0 - 0 / dohrávka
Baník Meziboří, kde zvítězili 7 : 0. A tenBranky: Wisinger 2, Zavadil
to týden jsme opět zajížděli na hřiště TJ
FK Slavoj Žatec A dorost - FK Posto- Chabařovice, kde jsme po vyrovnaném
loprty 2 - 0 / 0 - 0 /
průběhu zápasu zvítězili 4 : 3 a udrželi
Branky: Zavadil, Majoros
FK Slavoj Žatec B dorost - Tatran
Podbořany 1 - 2 / 0 - 0 /
Branka: Klepáček

Nohejbal – krajský přebor
mládeže družstev

n Pozvánka:

tak vedení v této soutěži. Příští týden přivítáme na svém hřišti ( tzn. v pondělí 12.
5. 2008 v 17:30 na stadionu Mládí ) tým
TJ ELNA Počerady.
Natěchtodobrýchvýkonechavýsledcích
se podílela tato sestava: Sýs Vojtěch, Kopecká Klára, Klobouk Martin a Pícha Josef.
Sportovní klub nohejbalu Žatec, trenér
mládeže Čeněk Souček.

Mladší přípravka FK Chmel Blšany
uspěla v Postoloprtech

18.5.08 FK Slavoj Žatec B - Březenecká
První květnový den se mladší přípravka FK Chmel Blšany zúčastnila 5. ročníku
CV od 17.00 hod. v Libočanech
18.5.08 FK Slavoj Žatec ml. žáci - FK turnaje přípravek, který pořádal FK Postoloprtech.
Los nám do skupiny hrané ve Výškově i remíza. Tomu také byla podřízena taktika
Postoloprty od 10.00 hod. v Žatci
P. Maňák postupně určil mužstva Klášterce nad a v opatrném utkání i přes několik šancí
Ohří, Buldoků Karlovy Vary, SKP Slaný žádná branka nepadla.
a SIADu Souš. V prvním utkání přehráli
K finálovému utkání, které se uskutečninaši hráči mužstvo Klášterce celkem lo na hřišti v Postoloprtech jsme nastoupili
v pohodě 4:0, když se dvakrát trefil Pavel proti mužstvu SIAD Most. V tomto utkáJenček a po brance vstřelili Michal Kad- ní se projevila zejména fyzická vyspělost
V sobotu 10. května pořádala TJ Sokol lec a Jan Myška. Druhý zápas s celkem soupeře, který nás porazil 2:0. Bohužel
Roudnice n. Labem 48. ročník přes- Buldoků již byl vyrovnanější, ale pro nás se nám za stavu 1:0 nepodařilo proměnit
polního běhu na trase Říp – Roudnice opět vítězný, tentokrát 2:0 (branky: Jakub pokutový kop, který mohl finálové utkání
a Roudnice – Říp – Roudnice. Trať vedla Zmrhal a Dušan Kupček). Stejný výsledek zdramatizovat.
okolo Řípu, vrchol zůstal tentokrát jen pro kluci zopakovali v utkání s SKP Slaný po
Konečné druhé místo po dobrém výkosluneční paprsky, které prý Praotec Čech brankách Jakuba Rubeše a Jana Myšky. nu celého mužstva je velkým úspěchem
dodal v podobě krásného slunečného
Vzhledem k ostatním výsledkům jsme i vzhledem k tomu, že týmy všech našich
dne. V tomto krásném počasí tím pádem
před posledním utkáním ve skupině soupeřů tvořili hráči narození o rok dříve,
běžci bojovali nejen s kilometry, ale také
věděli, že k postupu do finále nám stačí než naši kluci.
Jaroslav Jenček
s litry potu. Trať dlouhou 8,700 m z Řípu
do Roudnice si zaběhl ve své kategorii
Václav Mikoláš a doběhl si pro 3. místo.
O něco delší trať 15,200 m z Roudnice
– Říp – Roudnice si zvolil Roman Daniš
st. a ve své kategorii obsadil 11. místo.
Oběma běžcům gratulujeme.
(žit)
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368, e-mail: zus@zuszatec.cz

Na tratích hájí
barvy Žatce

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

Nábor nohejbalistů
- stadión Mládí

Žáci, kteří mají zájem o tento sport
se mohou stále hlásit každou středu
od 17 do 18 hodin u p. Součka, nebo
v době od 16 do 18 hodin u správce areálu stadiónu v pondělí až
pátek.

15.5. 2008
5.5. 2008

Divadelně výtvarná inspirace

12.00 hod. odj.

Praha. Žáci LDO a VO se zúčastní zájezdu v rámci projektu „Divadelně výtvarná
inspirace“, který proběhne za podpory Města Žatec.

Koncert žáků ze tříd Petry Sekretové a Jana Valenty

17.00 hod.

sál školy. Představí se žáci ve hře na zobcovou a příčnou flétnu a na bicí.

15. - 16.5. 2008 Salon výtvarníků ZUŠ

Chomutov. Přehlídky výtvarného oboru se zúčastní se svými pracemi žáci ze
třídy Mgr. Ivety Mynaříkové a Ester Polcarové.

17.-18.5. 2008 Mistrovství ČR mažoretek - Sóla a Dua

Ronov. Bojovat o titul pojedou Pavlína Mrásková, Lucie Kožiarská, Veronika
Bělíková a Lenka Vimpelová.

Učitelé pro Žatec
ve spolupráci

se Sborem dobrovolných hasičů
města Žatce, Záchranáři Žatec
Vás zvou na

VI. jarní pochod
v sobotu 17. května 2008
START je od 13,00 do 14,00 hod.
od ZASTAVÁRNY NAPROTI HŘBITOVU

Trasa nepřesáhne 5 km. Během cesty vás čekají např. stanoviště požární
ochrany, první pomoci, střelba na cíl ze vzduchovky, chůze na chůdách,
hod míčkem na cíl apod.
V cíli u LIDOVÉHO DOMU bude u ohně opékání buřtů.
Přihlášky prosíme předem - do 16. 5. 2008.
Předprodej v Městském divadle Žatec
a v ZŠ praktické, Dvořákova 24, Žatec, tel. 415710598.
Startovné:
n
děti
40,- Kč (odměny za soutěže, buřt)
n
dospělí
20,- Kč (buřt)
Účastníci, kteří nebudou přihlášeni do 16. 5. 2008 budou mít startovné
o 10,- Kč vyšší.
Zveme děti v doprovodu rodičů na odpoledne her a zábavy.

#
Přihláška na VI. Jarní pochod dne 17. 5. 2008
Jméno a příjmení dítěte:

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Bydliště: .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Rok narození: .............................. Počet doprovodu: .... .... .... .... ....
Startovné: 40,- Kč x
20,- Kč x

50,- Kč/dítě
30,- Kč /dospělý

V Žatci, dne ... ... ... ... ... ... ... ...

Celkem uhrazeno:

Podpis:

... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

