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U zastávek se
objeví přístřešky

Žatecká teplárenská oznamuje předběžné
kalkulované ceny tepla pro rok 2008
Předběžné ceny jsou dle stanoveny dle Cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20.října 2004 a dle Cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č.5/2007 ze dne 17.září 2007.
Ceny jsou uvedeny v Kč/GJ vč. DPH ve výši 9%

Žatec – Přístřešky s plechovou či
plastovou střechou a místem na sezení
doplní mobiliář autobusového nádraží
na Kruhovém náměstí v Žatci. Po jednání s dotčenými institucemi a majiteli
přilehlých nemovitostí se k této variantě
rozhodla rada města.
Současně majitel nově vznikajícího
hotelu radu města informoval o tom, že
v prostorách zařízení poskytne i veřejné
záchodky.
Odbor rozvoje města na základě rozhodnutí rady poptá výrobce, následně
bude na základě nejvýhodnější nabídky
objednán potřebný počet přístřešků.
V současné době se počítá s pěti. (st)

Žatec – Vzhledem ke ztrátovosti městské hromadné dopravy v Žatci (MHD)
se rozhodla rada města přistoupit ke
zvýšení podílu cestujících na pokrytí
této ztráty. Od února se proto jízdné
zvedne v základní sazbě ze 6 korun
na 7.
Dále se navýšení týká měsíčních dětských jízdenek (ze 100 na 120 korun),
měsíčních občanských (z 200 na 240
korun) a čtvrtletních občanských (z 580
na 680 korun).
Ani tento nárůst nepokryje ztrátu na
MHD, pouze ji o něco sníží. I po navýšení
bude město ze svého rozpočtu na MHD
doplácet částku, která se předpokládá ve
výši cca 2,5 milionu korun.
Z předložených statistik cestujících
vyplývá, že čtvrtina z nich využívá MHD
bezplatně. Jedná se především o seniory
starší 70 let.
MHD v Žatci pro město zajišťuje Dopravní podnik Ústeckého kraje. Ten k tomu používá 4 autobusy, z nichž dva už
používají ekologický pohon. Na jednání
rady města zástupce dopravního podniku
přislíbil, že postupně dojde k ekologizaci
celého vozového parku MHD.
(st)

Saunu od otevření
do konce roku
navštívily stovky
lidí
Žatec – O zprovozněnou saunu v areálu koupaliště je velmi solidní zájem.
Od 13. listopadu, kdy byla otevřena, ji
navštívilo do konce roku 933 lidí.
Dosavadní náklady na zprovoznění
a provoz se přehouply přes 100 tisíc
korun. Kromě elektřiny, plynu, vody
a mzdových nákladů se do částky započítaly i výdaje spojené s opravami. Proti
tomu tržby dosáhly 43,5 tisíce korun.
„Při povinných revizích zařízení sauny
a při kontrolní prohlídce sauny pracovníky Krajské hygienické stanice byla zjištěna řada závad,“ připomněl Ing. František
Daňhel, ředitel Technických služeb, jež
se o saunu starají.
Připomeňme, že na dvou místech byl
zjištěn únik plynu, dále byla zjištěna
tlaková nádoba podepřená židlí, vedle
plynového kotle uloženy chemikálie,
zásobník na teplou vodu o obsahu 630 l
a přívody topného média bez tepelné izolace. Zjištěné byly také zásahy do elektroinstalace, které se musely odstranit.
Po minulém správci, což byla soukromá ﬁrma, byly vyvezeny čtyři multicary
nepořádku.
(st)

FOTO (JN)

Jízdné v MHD se
navýší

Sazba *

Pavla Kuncová zve turisty k návštěvě Žatce

Žatec na veletrhu Regiontour
2008
rami, letáky, pohlednicemi a dalšími

Na brněnském výstavišti proběhl ve
dnech 10. až 13. ledna již 18. ročník
mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech Regiontour 2008.
V rámci expozice Ústeckého kraje vystavovalo na samostatném pultu město
Žatec společně s Chmelařským muzeem.
Veletrh patří mezi nejvýznamnější akce
svého druhu ve střední Evropě, tomu odpovídal i počet 40000 návštěvníků, kteří
si přišli prohlédnout nabídky krajů, měst
a obcí z ČR, Slovenska, Polska.
Největší pozornost na stánku Žatce budil pravý sušený chmel, který si odnášeli
návštěvníci v sáčcích společně s brožu-

propagačními předměty města. Nově se
naše královské město prezentovalo také
pomocí samotné ochranné známky EU
pro Žatecký chmel a kandidaturou na
zápis do seznamu UNESCO. Lákavá je
pro turisty hlavně návštěva městské památkové rezervace, Žateckého pivovaru,
Chmelařského a Regionálního muzea,
radniční věže, nebo významná akce
s tématikou chmele a piva - Dočesná.
Poděkování za podporu při prezentaci města patří Žateckému pivovaru,
Chmelařskému institutu a Chmelařství
Žatec.
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Celková dvousložková cena tepla

278,82

364,71

391,64

- z toho plat za sjednané množství tepla

158,70

229,55

248,41

- z toho plat za skutečně odebrané teplo

120,12

135,16

143,23

Cena tepla pro ohřev teplé užitkové vody

xxx

364,71

xxx

* druh sazby je uveden v Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění
a pro přípravu teplé užit.vody
Legenda:
P odběr z primárního rozvodu tepla
VS odběr z výměníkové stanice a kompaktní předávací stanice ve vlastnictví
ŽT, a.s.
S odběr tepla pro ústřední topení ze sekundárního rozvodu
Navýšení ceny tepelné energie výrazně ovlivnil nárůst cen vstupních energií, a to
elektrické energie, paliva,vody atd. V roce 2008 poprvé do ceny výrazně vstupuje
i daň z pevných paliv a elektrické energie , tzv.“ekologická daň“ a v případě neplátců
DPH i navýšením DPH z 5% na 9%.
Žatecká teplárenská,a.s.

Město Žatec
zveřejňuje termín pro podání žádosti
o půjčku z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ pro fyzické a právnické osoby vlastnící
obytné domy a byty na území města dle
Zásad o vytvoření a použití účelových
prostředků FRB-Ž, schválené ZMŽ
usnesením č.14/07

Přijímání vyplněných žádostí do
29.2.2008 (s razítkem podatelny) včetně
dokladů na odboru rozvoje města u paní
Šťastné.Formuláře žádostí jsou k dispozici od 29.1.2008 na odboru rozvoje
města-paní Šťastná, na informacích a na
internetových stránkách města.

INFORMACE SPRÁVNÍ RADY
Nemocnice Žatec o.p.s.

Správní rada Nemocnice Žatec o.p.s. (dále jen “nemocnice”) se rozhodla vydat
následující informaci o stavu nemocnice ke dni převzetí funkce.
Minulý, ale i současný ekonomický
1. správní rada v současném složení
převzala nemocnici do správy v čer- stav je hodnocen jako neuspokojivý.
venci 2007 za situace, kterou výstižně Vliv na tento stav má bezesporu systém
charakterizuje Výroční zpráva o stavu ﬁnancování zdravotní péče, jehož kritinemocnice za rok 2006, vydaná před- ka a rozbor nemůže být obsahem této
infomace. Neuspokojivý stav ovlivňují
chozím vedením nemocnice.
2. hospodaření nemocnice v roce i dlouhodobě neřešené vlastní systémo2006 bylo uzavřeno se schodkem vé chyby, jejichž nástin je obsahem této
infomace.
4.724.744,- mil,-Kč
Za zásadní nedostatek správní rada
3. konstatují se dlouhodobé personální
problémy na všech primariátech považuje to, že nebyly stanoveny
žádné motivační zásady, směrnice pro
(dětské odd., RTG)
4. akutní potřeba obměny instrumen- oběh účetních dokladů, platový řád
tária, prakticky na všech odděleních chybí, chyběla spoluúčast rozhodujících
vedoucích pracovníků na řízení nemocnemocnice
5. Správní rada se seznámila s vývojem nice, přičemž tito ani nebyli seznamoekonomické situace nemocnice od váni s aktuálním stavem nemocnice,
vedoucím pracovníkům nebyla dána
jejího převzetí městem.
Pouze pro přehled uvádíme následující možnost v plném rozsahu řídit svoje
pracoviště, chybí koncepce nemocnice
císla.
Rok
Hospodářský výsledek u jednolivých oborů.
Jedním z důvodů nedostatku lékařů
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -252 666,- Kč
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . +279 530,- Kč a středního zdravotního personálu
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . +199 747,- Kč jsou nízké nástupní platy a výše platů
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . -10 933 137,-Kč středoškolského personálu obecně. To
2001 . . . . . . . . . . . . . . . -10 607 630,- Kč má za následek nespokojenost a vyso2002 . . . . . . . . . . . . . . . . -6 121 609,- Kč kou ﬂuktuaci.
Bylo konstatováno značné vnitřní
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . -6 035 292,- Kč
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10 542,- Kč zadlužení nemocnice. Ve snaze snížit
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +19 867,- Kč provozní náklady organizace nebyl
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . -4 724 844,- Kč řadu let obměňovám běžný inventář
Tato čísla ukazují na to, že nejméně nemocnice (nádoby na vaření, nádobí,
od roku 2000, kdy došlo k zásadnímu povlečení postelí, apod.) Nutné náklady
zlomu v hospodaření nemocnice, neby- jsou odhadovány v této oblasti přibližně
la tomuto problému věnována adekvátní na 3.0 mil.Kč.
Výroční zpráva nemocnice za rok 2007
pozornost ze strany zakladatele, kterým
V lokalitě Kamenný vršek je výstavba rodinných domků v plném proudu. Jeden
je Město Žatec, ani ze strany jeho vole- bude vydána v termínu stanoveném, tj. z nich již dostal konečný kabát. Pro mnohé rodiny bude lokalita novým typem
nejpozději do 31.5.08.
ných orgánů
bydlení.

Kamenný vršek se rozrůstá

strana 2

10. ledna 2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

2824 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
5051 o výměře 349 m2 a st.p.č. 5052
o výměře 342 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 859.190,- Kč a poplatky spoProjednáno RM dne 26.11.2007
n nebytový prostor v čp.137 na jené s provedením smlouvy,
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1.000,
- Kč/m2/rok, tj………. 9.733,- Kč mě- Volné bytové jednotky:
síčně bez služeb.
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat s podílem společných částí budovy č.p.
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský 2536 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
záměr odpovídá zájmům města.
3156 o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o veRada Města Žatec usnesením č.616/99 likosti 798/6802 vzhledem k celku za
schválila podmínku nájemních smluv kupní cenu … 915.330,- Kč a poplatky
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno spojené s provedením smlouvy.
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 7.1.2008 do 5.2.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

TARIFNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ
AUTOBUSOVÉ
DOPRAVY V ŽATCI
JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ

TARIF

Osoba od 15-ti do 60-ti let věku

7,-- Kč

Děti od 6-ti do 15-ti let *)

3,50 Kč

Druhé a další dítě do 6-ti let v doprovodu osoby starší 15-ti let

3,50 Kč

Osoby nad 60 let věku *)

3,50 Kč

Účastníci odboje, členové konfederace politických vězňů, držitelé
Jánského plakety*)

3,- Kč

Dětský kočárek

3,- Kč

Pes není-li přepravován ve
schránce

3,- Kč

Zavazadlo o rozměrech větších
než 20x30x50 cm, a to i v případech, Přesahuje-li pouze jeden
rozměr, včetně lyží

3,- Kč

Jednotlivé jízdné hradí cestující řidiči při nástupu
do vozidla buď v hotovosti, nebo bezhotovostní**). Prostřednictvím elektronické peněženky se
slevou 10 % ceny jízdného.

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– 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 m2
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že
ze strany žadatele bude k žádosti přiložen návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy,
zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - graﬁcká část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím,
že si Město Žatec vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 15. 11.2007 do 12. 02.
2008

ČASOVÉ JÍZDENKY
Měsíční časová jízdenka do 15-ti
let věku *)

120,- Kč

Měsíční časová jízdenka od 15-ti
let věku *)

240,- Kč

Čtvrtletní časová jízdenka od
15-ti let věku *)

680,- Kč

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
- Jedno dítě do 6-ti let věku v doprovodu osoby starší 15-ti let věku
- Osoba starší 70-ti let *)
n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci o veli- - Držitelé průkazky ZTP, ZTP/P *)
kosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podí- - Osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele
průkazu ZTP/P
lem společných částí budovy č.p. 2727,
- Zavazadlo do rozměrů 20x30x50 cm

2728 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581 *) sleva a bezplatná přeprava je poskytována
pouze po předložení příslušné platné průo výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
kazky
717/29377 vzhledem k celku za kupní
**) bezhotovostní platba je poskytována pouze
cenu … 874.070,- Kč a poplatky spodržitelům čipových karet vydaných dopravjené s provedením smlouvy,
cem ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s., nebo
Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s.

Průkazky na slevu jízdného, čipové karty jsou
vydávány po předložení potřebných dokladů
v informacích dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. v Žatci, Dukelská ulice čp. 1271,
informace na telefonním čísle 415 710 055.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec,
příspěvková organizace, Pražská 808, 438 01 Žatec
Telefon, fax: 415710795, 731583308 IČO:

e-mail: ddzatec@seznam.cz

Zápisy dětí do 1. tříd
se budou konat v budově školy

24. ledna od 14.00 hod. do 16.30 hod.
6. února od 14.00 hod. do 16.30 hod.
Základní škola praktická v ulici Svatopluka Čecha 2773 Vás zve k zápisu
pro školní rok 2008/2009. Zapsány budou děti narozené od 1.9.2001 do
31.8.2002 a pro všechny, které měly odloženou školní docházku. K zápisu je
třeba přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti – občanský průkaz rodičů.
Nabízíme: Základní vzdělání • Individuální přístup • Přiměřené tempo
výuky • Práce na PC • Přístup k internetu • Bohatou zájmovou činnost •
Rodinné prostředí • Škola hrou

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
Základní škola, Žatec, Petra Bezruče Vás srdečně zve k zápisu, který proběhne
ve dnech 5. a 6. února 2008 v odpoledních hodinách od 13,oo hod. do 17,oo
hod..
Naše škola nabízí ve školním roce
Na výuku v 1. třídách se můžete se
2008/2009 výuku podle nového školního svými budoucími školáky přijít podívat
vzdělávacího programu - výuku anglic- ve Dnech otevřených dveří 23. a 24. ledkého jazyka od 1. třídy hravou formou na od 8,00 do 11,45 hod.. V tento čas si
a možnost získání základů druhého cizí- také můžete prohlédnout prostory školy
ho jazyka v bezplatném kroužku, výuku – tělocvičnu, jídelnu, družinu, apod.
informatiky a výpočetní techniky v nově
K zápisu si, prosím, vezměte občanmodernizované počítačové učebně, dále ský průkaz, rodný list dítěte a veselou
nabízí kvalitně a moderně vybavené náladu. Pokud chcete požádat o odklad
odborné učebny, učebnu s interaktivní školní docházky pro své dítě, budete potabulí, velký počet zájmových kroužků třebovat doporučení z PPP a doporučení
v odpoledních hodinách, které vedou odborného, popř.dětského lékaře. Již se
p. učitelky zdarma, prostornou jídelnu na Vás těšíme.
a družinu s velkou školní zahradou.
kolektiv učitelů ZŠ

PŘEČTĚTE SI...
Devátá, Ivanka
V oblaku dezinfekce
Také se bojíte navštívit lékaře? Máte
strach z nemocnice nebo z přísných
sestřiček? Autorka nás s humorem
a s nadhledem provede čekárnami, ordinacemi i laboratořemi a vy zjistíte, že
nic není tak černé, jak se zdá.
Šťovíček, Jan
Překročit řeku Styx
Devět přátel, devatenáct dní - nezapomenutelné dobrodružství v Řecku.

Městská knihovna Žatec
Ježková, Alena
Staré pověsti české a moravské
Nejstarší české a moravské pověsti a legendy v moderním zpracování v souladu
s historickými prameny a současnými
poznatky archeologie.
Braunburg, Rudolf
Létání a vzduchoplavba
Napínavé dějiny letectví od prvních
nedokonalých létajících strojů přes
odvážné lety z počátku 20.století až po
nejmodernější nadzvukové stroje.

Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS
do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2008 – 2009 který se uskuteční ve dnech

ÚTERÝ 5. února 2008 od 13:00 do 17:00 hod.
STŘEDA 6. února 2008 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2002 včetně, v těchto školních obvodech:

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
10.12.2007.
Volné bytové jednotky:
n č. 2824/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2823,
2824 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
5051 o výměře 349 m2 a st.p.č. 5052
o výměře 342 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 452.440,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2824/19 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2823,

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 19.12.2007 do
17.1.2008

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne 29.10.2007
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu a pozemku další osobě a to:
č.p.
2720
767
2651

b.j.č.
41
1
1

ulice
Javorová
Hošťálkovo n.
Osvoboditelů

vel.
1+3
1+1
1+3

m2
72,9
43,2
65,2

st.p.č.
3572
175/1
4109

Zveřejněno: od 31.10.2007 do 28.1.2008

Žatecký
týdeník

o výměře
488 m2
914 m2
174 m2

vel. podílu
729/29562
432/12614
652/3940

KC
308 596 Kč
170 924 Kč
277 508 Kč

OBVOD I. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000,
okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Petra Bezruče 2000,
Žatec
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka,
Denisova, Dlouhá louka, Erbenova,
Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí, Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce,
Josefa Hory, Klostermannova, Leoše
Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská,
Mostecká, Na Astře, Nákladní, náměstí
5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra
Bezruče, Podměstí, Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova,
Staňkovická, Starý vrch, Stroupečská,
U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova,
Žižkova, Žižkovo náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Komenského alej
749, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7,
2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 21523, 2316, 2270-80, 2281-2, 2277-80,
Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9,
Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p. 982,
2023, 2248-52, 2643-8, 1985, Jakubská,
Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla, Jiřího
Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše, Karla
Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní,

Komenského alej, Kovářská, Lidická,
Lva Tolstého, Masarykova, Na Výsluní,
náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého, Nezvalova,
Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč,
Politických vězňů, Pražská, Přátelství,
Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů,
Úzká, Václava Brožíka, Volyňských
Čechů - mimo č.p. uvedená v obvodě
IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves
OBVOD III. ZŠ Žatec, náměstí 28.
října 1019, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, nám. 28. října 1019,
Žatec
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy
Němcové, Boženy Vikové Kunětické,
Bílý vrch, Čelakovského, Dlouhá,
Dvořákova, Francouzská, Hájkova,
Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská, Karla
IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská,
Nádražní schody, náměstí 28. října,
náměstí Svobody, Nerudovo náměstí,
Oblouková, Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod
Známkovnou, Poděbradova, Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo
náměstí, Svatováclavská, Třebízského,
U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.

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.

Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní
2777, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Jižní 2777, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo č.p.
uvedená v obvodě II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova
– mimo č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová, Malínská,
Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská,
Písečná, Růžová, Stavbařů, Volyňských
Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které
se zapisují do:
Základní škola logopedická Základní
škola praktická, speciální a logopedická,
Lidická 1254, Žatec Žatec, Dvořákova
24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do
školy i dítě neschopné školní docházky
pro vadu tělesnou, smyslovou nebo
duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu
školní docházky do 1. ročníku do školy,
jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí
znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI K ZÁPISU,
PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ
A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

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

17. ledna 2008

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

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkónem v Žatci nebo Lounech. Tel.: 604 371 163

TERNE ČHAVE

19:30

Nejoriginálnější a bezesporu také jedna z nejúspěšnějších českých romských
kapel vystoupí poprvé v Žatci. Terne Čhave hrají a zpívají tradiční romské
písně, které se naučili od svých rodičů a prarodičů, ale také své vlastní písně
se současnými příběhy o lásce a smutku, radosti i chudobě, o rodině, ženách
a dětech.
V současnosti hrají v sestavě : Gejza Bendig - sólo kytara, zpěv, Roman Feko
- kytara, zpěv, Josef Dzurko - basová kytara, Jan Dzurko - zpěv, klávesy, Adam
Pospíšil – housle, Roman Kroupa – percussion, Daniel Zeman - akordeon,
Libor Friedl - bicí
Mimo předplatné. Vstupné : 150,- Kč.

20.1. NEDĚLE

RÝMA

15:00

Pohádka o možném zimním onemocnění, doplněná soutěžemi proti nudě.
Uvádí Loutkoherecké sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné. JITŘENKA

21.1. PONDĚLÍ

LOUPEŽNÍK RUMCAJS

8:00, 9:15, 10:30

Výpravnou hudební pohádku o slavném jičínském ševci uvede
Docela velké divadlo Litvínov.
Hrají: Jana Galinová, Lenka Lavičková, Petr Kozák, Alena Boháčová, Jan
Bouše, Zuzana Bartošová, Petr Erlitz a další.
Pro I st. ZŠ, Pohádka
Vstupné: 40,- Kč.

22.1. ÚTERÝ

Literárně dramatický obor ZUŠ Louny
uvede v Městském divadle Žatec představení absurdního dramatu Eugena
n Dlouhodobě pronajmu pěkné Ionesca nazvanou „Plešatá zpěvačka“.
zrekonstruované byty 1 + 1 v Žatci, Tragédii řeči v podání těch, kteří umějí
Husova ul., nájemné 4.000 + služby + nejen mluvit, aneb zkouška žateckého
vratná kauce, dále 0 + 1 v Žatci, Ostrov,
nájemné 3.000 + služby + vratná kauce. Nájemní smlouva, možnost trvalého
bydliště. K nastěhování ihned. Volejte po
18 hodině, tel. 721 181 431.

publika začne v místním divadle v úterý
22.1.08 v 19:30 hod.
V režii Mileny Nečesané se představí
Tereza Cajthamlová, Marek Mikulášek,
Martina Čechová, Daniel Syrovátko
a další.

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

LEDEN 2008
16.1. STŘEDA

Plešatá zpěvačka

PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

19:30

Tragédie řečí v podání těch, kteří umějí nejen mluvit aneb zkouška publika.
Další představení z cyklu ochotnických souborů uvede soubor ZUŠ Louny
– Kryptyátr
Hrají : Tereza Cajthamlová, Marek Mikulášek, Martina Čechová, Daniel Syrovátko, Lukáš Hodan a Pavla Umhohová
Režie: Milena Nečesaná
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné 50 ,-

n Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci. Kompletně vybavený, byt je v 7. patře
v Podměstí (5 min. od centra). Vratná
kauce dva nájmy. Tel. 775 114 325
n Prodám: Luxfery 50 ks – použité 15 Kč/kus, stolní oboustr. brusku
á 150 Kč, modelové kolejiště TT á
15.000 Kč, starožitná kachlová. kamna
á 30.000 Kč, tel.: 606 928 778.
n Pronajmu nové garáže v ul. B. Němcové a ul. Hájková – 1.250 Kč, větší za
1.450 Kč, dále garážové stání za 900 Kč.
Dále pronajmu byt 1 + 1, jen pracujícím
lidem. Vše na tel. 606 309 784
n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Bližší informace v provozovně
nebo na tel.: 777 776 666

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

22.1. 2008

Koncert žáků ze třídy pí učitelky Jany Bednářové

17.00 hod.

sál školy
Představí se žáci z klavírní třídy pí učitelky Jany Bednářové.

23.1. 2008

Ples Ostrostřelců

20.00 hod.

Rakovník
Na plese vystoupí žáci z taneční třídy pí učitelky Ivany Fábryové.

24.1. 2008

Školní kolo soutěže ZUŠ - kytary

14.00 hod.

sál školy
Žáci hudebního oboru budou bojovat o postup do okresního kola.

24.1. 2008

Koncert klavírního oddělení

16.00 hod.

sál školy
V programu se představí žáci ze všech klavírních tříd, kteří se připravují na
soutěž.

25.1. 2008

Maturitní ples OA

20.00 hod.

KD Moskva
Večer zpříjemní svým vystoupením žáci tanečního oboru ze třídy pí uč. Lenky

Regionální muzeum K. A. Polánka

n Oříškový ráj – prodejna zdravé
výživy. Oříšky, sušené ovoce, bezlepkoŽatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
vé výrobky, Bio a Dia potraviny, sypané
KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC LEDEN 2008
a porcované čaje, čajové příslušenství,
dárkové balíčky – Dvořákova ul. 12 (od
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Č.Spořitelny směr restaurace Na Baště).
24.1. ČTVRTEK STRANGE LOVE
19:30
Nová výstava:
Otevírací doba: Po - Pá 8.30 – 12.00
Činoherní studio v Ústí n/L uvede opravdu černou komedii o posledním fan Neděle 20. ledna 2008 od 14.00 hodin - „ACH, TO MLÁDÍ!“ - výstava
nouškovi Depeche Mode. Kvůli ní chodí pořád v černé. Kvůli ní je pořád sám 12.30 – 17.00, So 8.30 - 12.00
o běžném životě mládeže ve 20. století připravená ve spolupráci s Regionálním
a obětoval ji úplně všechno. Jedno dne se však zúčastní soutěže o největšího
n Mladá maminka na mateřské dovofanouška kapely a tím se začne jeho život rychle měnit.
muzeem ve Vysokém Mýtě. Výstava potrvá do 2. března 2008.
Hrají: Marek Taclík Nataša Gačová, Zuzana Onufráková, Marta Vítů, Jiří lené, hledá práci domů. Volejte na tel.
n „PO STOPÁCH STARÝCH ŘEMESEL NEJEN V ŽATCI“ – výstava, která
Černý, Josef Kadeřábek, František Marek, Kryštof Rimský a další.
721 408 776.
Mimo předplatné. Činohra
přibližuje svět středověkých řemesel a počátky průmyslu v Žatci. Výstava prodloužen Přijmeme zaměstnance na HPP na do 15. února 2008. Pro školy nabízíme tématickou komentovanou procházku
Vstupné: I.místa 140,- II.místa 130,- III.místa 120,nebo ŽL. Manuální zručnost a spoleh- po městě s výkladem o starých řemeslech.
26.1 SOBOTA DÍVKA ROKU 2008
16:00
Osmý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let. Moderuje livost podmínkou. Tel.: 415 711 192,
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
R. Mašková a R. Komoráš
HP-Interiér, Masarykova 946, Žatec.
n Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
Mimo předplatné. Akce DDM Žatec. Jednotné vstupné 50,- Vývoj středního Poohří v pravěku - Žatecké obrázky (ikonograﬁe města)
DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
NOVÁ NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA:
leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 15.30 hodin (polední přestávka 11.00
19.1. SOBOTA ÚKLADNÁ VRAŽDA
19:30
Thriller, USA
– 11.30 hodin), sobota a neděle zavřeno!

P or a d na

Následuj své srdce. Ať už tě posílá kamkoliv, nepřemýšlej nad tím. Otevře se
tím před tebou svět plný zkušeností, jaké si ani nedokážeš představit.“ Proklatě
chytrá rada do života. Když si ji však ujme svůdná lolitka Mini (Nikki Reed),
začnou se dít věci. Nejprve se zbaví se matky, někdejší neúspěšné herečky, z níž
se stává alkoholička (Carrie-Anne Moss známá třeba z trilogie Matrix). Mezitím
si užívá milostného románku se svým nevlastním otcem (Alec Baldwin), k němuž se pak zachová podobně nemilosrdně. „S touhou, zaujetím a ochotou brát
každou překážku jako výzvu, je úžasné, co všechno jsi schopen provést.“
Režie: Nick Guthe. Hrají: Alec Baldwin, Nikki Reed, Carrie-Anne Moss, Jeff
Goldblum, Luke Wilson, Orlando Seale, Nick Guthe, Rick Fox
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 40,-. Magic Box

21.1. PONDĚLÍ

OKAMŽIK ZLOMU

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

19:30

Thriller, USA, 2007, 112 min
Když Ted Crawford zjistí, že jej jeho překrásná a výrazně mladší manželka
Jennifer podvádí s jiným, naplánuje její vraždu. Na místo činu přijede i detektiv
Rob Nunally, který jako jediný získá povolení vstoupit do Crawfordovy rezidence. Crawford se k vraždě manželky okamžitě přizná, ale Nunally mu prakticky
nevěnuje pozornost, protože si na podlaze všimne své milenky Jennifer – jejíž
pravou identitu dosud neznal – v kaluži krve. Crawford je po svém přiznání
okamžitě uvězněn a obžalován. K případu je přidělen mladý asistent okresního
prokurátora Willy Beachum, který se úspěšně dere do světa ﬁremního práva.
Ale nic bohužel není tak jednoduché, jak to vypadá.
Režie: Gregory Hoblit. Hrají: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Billy Burke, Rosamund Pike, Xander Berkeley, Embeth Davidtz, Fiona
Shaw, Cliff Curtis, Josh Stamberg, Bob Gunton, Joe Spano
Přístupné od 12. let, DVD
Vstupné: 50,-. Warner Bros

27.1. NEDĚLE

Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV

15:00

Animovaný, Německo, 2006, 87 min
Profesor Habakuk Tibatong žije na malém vzdáleném ostrově se skupinou
zvířátek, která učí mluvit. Jednoho dne připluje k ostrovu ledovec a v něm obrovské zmrzlé vejce. Když se z něj vylíhne prehistorický tvor, Impy, profesorovo
nadšení nezná mezí a hned dá vědět svým vzdělaným kolegům. O Impym se
však dozví i bohatý lovec trofejí, který ho chce mít...živého nebo mrtvého. A tak
zvířátka musí bojovat s časem, aby svého nového kamaráda schovali, dříve než
bude pozdě. Hlasy propůjčili: Petr Rychlý, Dana Morávková, Tomáš Juřička
a další. Režie: Reinhard Klooss,Holger Tappe
Přístupné DVD. Vstupné: 30 ,MAGIC BOX

Oznámení
o zrušení pořadu
Žatecký pivo Cup
Tímto Vám oznamujeme, že plánovaný pořad s názvem Žatecký
Pivo Cup 2008, byl v těchto dnech
zrušen. Akce měla původně proběhnout ve středu 23.1. od 9:00
hod. Za případné komplikace se
omlouváme.
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7. 1.
9. 1.
10. 1.

11. 1.
13. 1.
14. 1.



1. 1.
7. 1.

Cipra Matěj
Breid Jaroslav
Sazama Martin
Sedláčková Šárka
Sochorová Natálie
Antoni Michael
Gonosová Markéta
Janegová Světlana
Horová Barbora
Balog Martin
Pátek Jan
Mužíková Dominika
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8. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.

Opatová Helena
Pecháček Jiří
Zajíček Břetislav
Christová Božena
Giessmann Walter
Hegrová Milena
Tarabová Magdaléna
Michálek Pavel
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PŘIŠLI NA SVĚT

 

 

Nová výstava:
n Neděle 13. ledna 2008 – 14.00 hod. vernisáž „BENEFIČNÍ VÝSTAVY VAMBERECKÉ KRAJKY“. Prodejní výstava zahrnuje – šperky, závěsovou a obrazovou
krajku, ubrusy a prostírky. Získané peněžní prostředky budou určeny ve prospěch
sbírkové akce „Pomozte dětem!“, která je projektem nadace NROS a České televize.
Výstava potrvá do 24. února 2008.
Ostatní akce:
n Úterý 8. ledna 2008 od 18.30 hodin přednáška MUDr. Josefa Hrušovského
„UZDRAVTE SE SAMI III.“ s hudebním doprovodem „didgeridoo“ Pavla Peloucha. Vstupné 150,- Kč.
NOVÁ NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY:
leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 17.00 (polední přestávka 11.30 – 12.00
hodin), sobota a neděle zavřeno
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.nepropasni.cz



Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz



Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

     

70 let
75 let
93 let
81 let
73 let
76 let
63 let
52 let







 

       

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Žatec
přijme

výrobní dělníky do třísměnného provozu
Nástup možný ihned.
Kontakt: IZOS s.r.o., Velichov 42, tel. 415 728 665, mail: izos@izoszatec.cz.
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Ohlédnutí za plaveckým rokem 2007
Plavecká škola a oddíl plavání chce
touto formou poděkovat za podporu
všem plavcům, rodičům, trenérům
a sponzorům.
Minulý rok 2007 byl pro náš malý oddíl
skutečně převratný, a to ze dvou důvodů.
Prvním důvodem je mimořádný úspěch
našich závodních plavců v plaveckých

soutěžích na republikové a mezinárodní
úrovni, druhým pak vysoký zájem o plavání u malých dětí ze Žatce a okolí. Rád
bych touto cestou vyjádřil obdiv k výkonům našich reprezentantů jmenovitě
Tomáše Plevka, Davida Urbana, Lucky
Urbanové, Ilonce Novákové, Tondovi
Svěcenému, kteří uspěli na vrcholných

soutěžích, a to Mistrovství republiky,
kde si odnesli kovy nejcennější. Tomáš
Plevko je prvním Žateckým závodníkem,
který vstoupil po zisku titulu juniorského
mistra ČR do České reprezentace a hned
v úvodním mezistátním závodě získal tři
medaile. Obdivuhodné výkony a obdivuhodní mladí lidé to je vysvědčení našeho
závodního plavání za rok 2007. Rád bych
ovšem dodal, že závodní oddíl by nemohl existovat bez velké základny mladých
a starších nadšenců do plavání. Těmi
mladými mám na mysli děti, kteří každý
týden navštěvují plavecké tréninky, kteří
se radují z pohybu a z vodního prostředí.
Těmi staršími mám pak na mysli trenéry
plavání, jmenovitě Jana Karasová, Milan
Iška, Ondřej Payma, Šárka Voráčová, Karel Urban a Eman Payma. Těm také patří
velký dík, protože plavání opravdu milují
a ve stejné sestavě společně pracují již několik let. V neposlední řadě bych rád poděkoval zaměstnancům bazénu OA Žatec
za podporu našeho oddílu. Přejeme všem
lidem dobré vůle hezké vánoce a šťastný
Nový rok.
Sponzoři: Město Žatec, IZOS, Energizer, Tipgames, O2.
Za oddíl plavání Jiří Karas

Žatecký týdeník

Otevřít dveře gymnázia se nám
povedlo
9. ledna proběhl na Gymnáziu Žatec Den otevřených dveří. Den D probíhal mezi
14. až 17. hodinou a naši školu navštívilo mnoho potenciálních studentů, kteří
projevili o vše, co se týká budoucího studia, velký zájem.
Co jste mohli zhlédnout a případně si vyS organizací nám pomáhali studenti třídy kvarty, stali se pro tento den zkoušet? Mohli jste si vyzkoušet přijímací
průvodci všech návštěvníků a provedli zkoušky z českého jazyka a z matematiky,
je celou budovou. U hlavního vchodu dále byly připraveny ukázky fyzikálních
bylo možné obdržet leták se základními pokusů. Seznámit jste se mohli s audioviinformacemi o škole a přijímací zkoušky zuální technikou a s prací na interaktivní
tabuli.
z loňského roku.
Všichni vyučující byli připraveni na
Zástupkyně školy Mgr. Stanislava Hafnerová připravila ve stanovených časech veškeré všetečné otázky, rádi a ochotně
komentovanou audiovizuální prezentaci na ně odpovídali.
S případnými dotazy a připomínkami se
o gymnáziu a studijních možnostech.
Den otevřených dveří proběhl za běž- můžete kdykoliv obrátit na vedení školy
ného provozu školy, tudíž hosté mohli – tel.číslo 415 740 592 nebo e-mailová
nahlédnout do reálné výuky v jednotli- adresa reditel@gymnaziumzatec; zastupce@gymnaziumzatec.
vých učebnách.

Každý tvor má právo na život,
neodpírejme mu ho a dejme mu šanci ho prožít.

Povánoční období je většinou jedno z těch, kdy psí útulky zaznamenávají velký
nárůst svých obyvatel a mnohdy praskají lidově řečeno ve švech. Pokud provozovatelé nemají štěstí na štědrého „mecenáše“, víme z tisku a médií, že i oni se
potýkají s ﬁnančními prostředky.
A každý přírůstek v kotci je znát, naše ho nebo kočičího tvorečka vyhodil, a jemu
babičky říkávaly „uživíš-li deset dětí, teď chybí právě páníček, či panička.
A tak skončím malou psí prosbou: „Můj
uživíš i jedenáct“, ne vždy to platí v reálu.
Majitelé psích či kočičích miláčků mi dají život trvá zhruba 10 – 15 let, každé odlouza pravdu, že o Vánocích nezapomínají čení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj
ani na ně, a dostávají také dárečky pod – Ty sis mě pořídil“. (žit)
stromeček Jeden takový nápad dostaly
Thai boxerské dopoledne dne 27.7.2008 studentky 1. ročníku Střední školy zeměs názvem „ Souboj žateckých Titánů“. dělské a ekologické Žatec, Alice Rusínová
Ten proběhne opět v boxovně Titánů a Lenka Miltová.
S pomocí učitelky J.Horáčkové vyhláv Mládežnické ulici.
sily na škole sbírku pro útulek v Jimlíně.
Sbírka probíhala celý měsíc, na třídních
schůzkách přispěli i rodiče a převážně
studenti. Za vybrané peníze byly nakoupeny vodítka, granule a jiné dobroty pro
psy a kočky. Jimlínský útulek dostal díky
této sbírce štědrovečerní nadílku již 23.
12., kdy děvčata nakoupené věci v ten den
předala a ještě si vyšla s pejsky na procházku. Je dobře, že se najdou v dnešní době,
zvláště mladí lidé, kteří nemyslí jen na sebe
a snaží se některé situace zachránit. Vždyť
sekundují přítomnost za někoho, kdo psí-

G-Titáni se na Vánočním turnaji v kick boxu
v Mostě neztratili
Dne 15.12.07 proběhl v Mostě velký mezinárodní Vánoční turnaj v kick boxu.
Toho se také zúčastnili i žatečtí Titáni
Honza Greisiger ml., Kuba Mach a Ondra Kraus. Kuba Mach bojoval v kategorii
lowkick -67kg s Vlastimilem Šmídem
z CUB Brno a prohrál jen těsným bodovým rozdílem i díky tomu, že byl nasazen
do vyšší váhové kategorie. V kategorii light
kontaktu st. žáci -50kg získal Honza
Greisiger ml. po boji se starším Pavlem
Lovečkem z KK Karlovy Vary bronzovou
medaili.
Dne 8.12.2007 se konal v pražském
hotelu Pyramida galavečer v Thai boxu
k reality show Daniela Landy „Peklo
s Landou“. Na tento galavečer si Daniel
Landa nominoval také žateckého Titána
Lukáše Bareše, který se utkal s cvičencem
Dana Landy a bývalého mistra světa Petra Macháčka Richardem Růžičkou. Toho
žatecký Titán Lukáš Bareš porazil už ve
druhém kole po tvrdém KO. Tento souboj
můžete shlédnout v pozdějších dílech již
zmiňované reality show „Peklo s Landou“
na internetu.

  


 

 

Žatečti G-Titáni přejí všem sponzorům a příznivcům tohoto tvrdého
sportu hodně úspěchů v Novém roce
a dovolují si Vás pozvat na další nedělní

Kalendář akcí
klubu českých turistů Žatec
Tým G-Titánů zleva Honza Greisiger, Robert Kobík, Ondra Kraus, Honza Greisiger ml., Kuba Mach a Láďa Blail.

Zase o krok dál…..

V polovině prosince vyhověla rada města Žatce žádosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města a zakoupila od obce Veselí nad Lužnicí cisternovou
 
automobilovou stříkačku CAS 8, která je určena pro hašení požárů především

v městských lokalitách.
Tento typ zásahů nemohla doposavad asistence u ohňostroje při oslavách
jednotka zajistit díky nedostatečnému příchodu nového roku 2008, kde nad
technickému vybavení. Zakoupená požární bezpečností bdělo šest hasičů

 
cisterna pojme 2000l vody, je schopna s vozidly CAS 8 a DA/VW transporter.
   
hasit vodou i pěnou a jednotka tak bude Oslavy z hlediska požární bezpečnosti
moci zasahovat při menších požárech sa- proběhly bez jakýchkoli komplikací.
JSDH Žatec
mostatně, při větších pak plnohodnotně
      
 ! !    
asistovat hasičskému záchrannému sboru
ČR. Schválení naší žádosti chápeme jako
        !"#$
určité uznání dosavadní práce jednotky
a zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radním a zastupitelům města za nákup
tohoto vozidla, které bude využito pro
pomoc občanům v krizových situacích,
kulturních akcích a v neposlední řadě
Dalším kolem pokračoval Lounský také při možnosti reprezentovat Žatec
pohár v kopané o pohár Starosty.
při pomoci v okolních obcích. Poprvé
FK Slavoj Žatec - FK Chmel Blšany / bylo vozidlo využito k zajištění požární
dorost / 9 - 1 / 5 - 0 /
Sestava:Baštýř-JIndra-Opl-Zlatohlávek
- Hofman - Břečka - Jarolím - Šidlof - Sirový Bairle - Klíma. Střídali: Paul - Vrábík - Bešík
- Uhliar - Havelka - Vořechovský.
Blšanský dorostenci vzdorovali prvních
dvacet minut, pak Karel Šidlof ml.ukáz- Zvýšit zájem o první pomoc a její poskytování v naléhavých situacích se Sdrukovou šibenicí z 25m otevřel skóre. Poté žení dobrovolných záchranářů Žatec (SDZ) rozhodlo netradičním způsobem
působili odevzdanějším dojmem což – připravilo pro děti ve věku od 4 do 8 let výtvarnou soutěž, společně se 4. místní
dokázali hráči žatce využít střelecky, skupinou Českého červeného kříže a občanským sdružením Učitelé pro Žatec.
a skóre postupně narůstalo. Charakter
Do soutěže se můžou přihlásit jak jed- tových stránkách budou v březnu k dispopřípravného období potvrdila i skutečnost, že trenéři Šroub, Brynda a bystrý notlivci, tak dětské kolektivy s kresbami, zici podrobnosti týkající se slavnostního
malbami,
kolážemi nebo podobnými předávání cen všem těm, jejichž práce
dali příležitost všem přítomným hráčům,
výtvarnými díly na téma první pomoc. vybere odborná hodnotící komise,“ řekl
nově se tvořícího kádru.
Branky: Uhliar 2, Šidlof, Břečka, Bairle, A ceny jsou připravené velmi zajímavé, S. Jurnečka, ředitel SDZ.
Žatečtí dobrovolní záchranáři vyhlašují
věcné i ty sladké.
Klíma, Hofman, Vrábík , Bešík,
„Podrobně jsou podmínky soutěže uve- soutěž již podruhé. V prvním ročníku
Další utkání: v neděli 20.1.08 od
14.00 hod. soupeřem bude Středohor deny na našich internetových stránkách. bylo uděleno hned několik hlavních cen,
Soutěžní práce je potřeba donést do pro- ceny mimořádné i ceny útěchy. V letošní
Dobroměřice.
Žatecký dorost A, prohrál kontumačně dejny Foto-Svoboda na žateckém náměstí soutěži čeká na děti dokonce několik
se SIADEM Most 0 - 3 neboť ke svému Svobody č. 56 nejpozději dne 15. února překvapení.
utkání nenastoupil pro malý počet hráčů. 2008. Zde v prodejně i na našich interneZdenka Uďanová, SDZ Žatec

Zprávy ze
žatecké kopané...

Dobrovolní záchranáři pořádají
soutěž pro děti

Pro rok 2008
16. 2.

III. ročník-Zimní krajinou
start: 13.00 hod. Gymnázium Žatec
trasa: po neznačených cestách – dle propozic DTP 10.km,
kontakt: Kadeřábek R. tel.723 543 562

15. 3

V. ročník „Jarní pochod“tentokrát přes dva hrady
start: zastávka ČD Mutějovice čas dle dopravní obsluhy
trasa: dle propozic
DTP 17.km, kontakt:Pištělák O. tel.723 122 928

24. 3

Velikonoční pochod na Pravdu
start:zastávka ČD Mutějovice čas dle dopravní obsluhy
trasa:dle propozic
DTP 16.km, kontakt: Pištělák O., tel.723 122 928

19. 4

Za „Hlaváčkem jarním“ na České středohoří
start: zastávka ČD Louny město čas dle dopravní obsluhy
trasa:po modré TZ a dle propozic, DTP 20.km,
kontakt: Samek J., tel.702 375 679

17. 5

Za poznáním“Krušných hor na Hasištejn“
start:zastávka ČD Nová ves u Křimova
čas dle dopravní obsluhy
trasa:po modré TZ a dle propozic
DTP 16.km, kontakt:Kadeřábek R., tel.723 543 562

14. 6

Jesenicko
start: žst.Blatno
čas dle dopravní obsluhy trasa:po červené TZ a dle propozic
DTP 19.km, kontakt:Kochová J., tel.723 342 496

28. 6.

Skryjská Jezírka
Autobusový zájezd
trasa:dle propozic
DTP 18.km, kontakt: Samek J. tel.702 375

30. 8

Plasy – klášter
start: žst.Plasy, čas dle dopravní obsluhy
trasa:dle propozic, DTP 12.km
kontakt: Pištělák O., tel.723 122 928

11. 10

IV.ročník „Rozloučení s babím létem“
start: 13.00 hod. restaurace „Labuť“
trasa: dle propozic po neznačených cestách DTP 12.km
Kontakt: Hanušová E. tel.723 837 040

15. 11

Procházka městem Žatec aneb kudy šla historie
start: 13.00 hod. u radnice
trasa: městem Žatec
kontakt: Kadeřábek R., tel. 723 543 562

1. 1. 2009

VII. ročník „Novoročního pochodu“
start: 13.00 hod. lávka přes řeku Ohři u koupaliště
trasa: po modré TZ do Stroupče a zpět
DTP 10.km
kontakt: Hanušová E., tel.723 837 040

