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Na hřbitově
se začnou
opravovat cesty

Vážený pane starosto,

Den otevřených
dveří

Krajského úřadu Ústeckého kraje

Dne 28. května 2008

proběhne Den otevřených dveří
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Přijďte se pobavit a dozvědět něco
nového
středa 28. května 2008 od 12.30
do 17.30 hod. Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem.
Prohlídky probíhají od 12:30 každou
hodinu ze vstupní haly úřadu
Ústeckého kraje.
Na akci vás zvou radní, zastupitelé
a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Na nové přechody
jde skoro třičtvrtě
milionu korun

Žatec – V ulicích Purkyňova, Rooseweltova a Studentská utratí město
Žatec 720 tisíc korun za nové přechody
pro chodce. Peníze uvolnilo zastupitelstvo minulý čtvrtek. Půjdou na zvýšení
bezpečnosti pěších, protože za zmíněnou částku se pořídí mj. osvětlení na
přechodech. Zakázku budou realizovat
Ekostavby Louny s.r.o
(st)

Zastávky
u Moskvy
dostaly zelenou

Žatec – Zhruba 2,5 milionu korun
uvolnilo zastupitelstvo z investičního
rozpočtu na financování akce „Autobusové zastávky v ulici Svatováclavská u kulturního domu Moskva“.
Investiční akce bude řešit výstavbu
protilehlých zálivů autobusových
zastávek – před Moskvou a naproti
vedle soukromé školy. Dojde k vybourání současných konstrukcí komunikací a položení nových včetně
doplnění zeleně, instalaci čekáren,
zřízení nového přechodu pro chodce
a jeho osvětlení.
Město oslovilo šest potenciálních
firem a vybralo dodavatele Luď ka
Morávka. Práce mají být provedeny
do deseti týdnů od předání staveniště,
záruka bude činit 60 měsíců.

O realizaci komunitního plánu v sociálních službách byl zájem jak z řad
poskytovatelů, tak zástupců lajcké veřejnosti. První setkání k tvorbě KP,
se uskutečnilo v loňském roce na počátku měsíce října, kde byli všichni
přítomní seznámení s průběhem plánování a zároveň vyzváni ke spolupráci
podílet se na potřebách jednotlivých sociálních skupin. Snímek je z prvního
setkání, které se konalo v zasedací síni radnice.

Zastupitelé schválili komunitní
plán, stanoví potřeby
Města v oblasti sociální, zaměstnanosti i vzdělávání

Žatec – Komunitní plán sociálních služeb na roky 2008 až 2013 schválili na
posledním zasedání zastupitelé.
„Jedná se o první dokument svého právě jeho začlenění do komunitního
druhu, který byl zpracovaný pro po- plánu. A platí to i pro tak samozřejmé
třeby obyvatel města Žatce,“ uvedl Petr služby, jako jsou domovy pro seniory či
Antoni, vedoucí odboru sociálních věcí. pečovatelská služba.
Odbor se stal garantem tvorby komunitKomunitní plán například stanoví, že
ního plánu.
chybí mateřské centrum, systém tísňoPracovní skupiny – pro kategorie vého volání či různé občanské poradny.
rodina a dítě, senioři, zdravotně posti- Další cíle – například chybějící hřiště
žení a občané v přechodné krizi – vždy pro malé děti, ale i mládež – se budou
pojmenovaly problémy a následně stano- postupně plnit už v letošním roce. Stejně
vily způsoby, jak je řešit. Řešiteli přitom tak existuje poptávka zmíněná po stacinemusí být jen město, ale i nejrůznější onáři pro seniory (zjednodušeně řečeno
zájmovém organizace a skupiny.
školka pro přestárlé), který se rozběhne
Už samotná existence komunitního za pár týdnů v Libočanech, v našem
plánu, respektive cíle v něm stanovené, městském objektu.
vytvářejí základnu pro žádání o dotace
Závěrem patří dík desítkám občanů
na realizaci těchto cílů. Z pohledu po- města Žatce a dalších spolupracujících
skytovatelů dotací – kraj, ministerstva, lidí, kteří se na tvorbě komunitního
různé dotační fondy – je jediným plat- plánu podíleli.
ným ověřením potřebnosti daného cíle
Aleš Kassal

(FOTO:/ŽIT)

Žatec – První etapa opravy cestní sítě
se začne realizovat na městském hřbitově
v Pražské ulici. Cílem je řešit neutěšený
stav komunikací, které se při větších
srážkách mění v rozblácené cesty.
Letos půjde po schválení zastupitelstvem 2,4 milionu korun na zpevnění
cest tak, aby se zmíněný problém eliminoval.
(st)

jak dopadla sběrová sobota jsme
mohli všichni vidět na vlastni oči, ale
to ponechme stranou. Je jistě chvályhodné, že se snažíte snižovat náklady
na sběrové soboty, ovšem Vaši argumentaci s astronomickými náklady
nerozumím. Jelikož jsem z technického prostředí, tak preferuji čísla před
prázdnými slovy. Sdělte prosím občanům města, kolik přesně stála jedna
sběrová sobota podle starého modelu
a kolik stojí podle nového modelu. Pokuste se, prosím, ještě přidat položku
na kolik přišel následný úklid v dalších
dnech, protože na mnoha místech byly
vidět neodvezené hromady smetí.

„Na realizaci dvou sběrových sobot
(nebezpečný + objemný odpad) dle
minulého modelu byly vynaloženy
prostředky mezi 260 000,- a 280 000,-Kč. Dvě sběrové soboty (nebezpečný
+ objemný odpad) podle stávajícího
modelu aktuálně stály 200 000,Kč. Finance vynaložené na následný
úklid nejsou do žádné z akcí zahrnuty,
protože jde o údaj irelevantní. Následný úklid byl nutný jak při minulém
režimu tak bude nutný i nyní.“
Za ušetřené prostředky by bylo možné rozšířit provozní dobu SD denně
o 3h+neděle a ještě by zbylo.
Mgr. E. Knoblauch

Zastupitelstvo řeklo ano
žádosti o osm milionů
korun do nemocnice
Žatec – Správní rada nemocnice požádala město Žatec o finanční injekci
ve výši 8 milionů korun na úhradu
provozních faktur po lhůtě splatnosti.
Jedná se především o důsledek fungování zdravotnictví, v němž si ani nemocnice s řadou zmodernizovaných
oddělení nedokáže plně vydělat na
svůj chod.
Modernizace přišla město Žatec na
zhruba dvě stě milionů korun. Během
ní poklesly výkony zdravotnického
zařízení a nemocnice dosud dohání
tento pokles z minula. Navíc cena za
jeden bod je oproti řadě jiných nemocnic nižší. Úhrada řady faktur umožní
stát se v očích dodavatelů nemocnici
lepším partnerem, což by mělo mít
do budoucna znamenat výhodnější
smluvní vztahy a hospodaření.
Zatímco shoda na osmi milionech
byla v zastupitelstvu velmi široká,
u otázky, kde je vzít, už se názory
různily. Místostarosta Aleš Kassal
navrhl místo zastavení investičních

akcí (rekonstrukce ulic Hájkova/
Svatováclavská a opravy cest na hřbitově) použít osm milionů korun ležících na fondu rozvoje bydlení, kde je
dostatek peněz i rezerva do příštích let.
Radní Pavel Aschenbrenner navrhoval
oproti tomu zmíněné investice nedělat
a na ně vyčleněné peníze použít právě
pro nemocnici. Po delší rozpravě dostal
první návrh většinovou podporu takže prostředky půjdou z fondu rozvoje
bydlení.
Peníze tedy byly vyčleněné, přesto
část zastupitelů následně prosadila,
aby se rekonstrukce zmíněné části
podměstí nedělala. První etapa cestní
sítě na hřbitova prošla.
Město dalo peníze v obdobném případě nemocnici již v roce 2003. Tehdy
zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí
6 milionů korun na úhradu schodku
v hospodaření dětského a gynekologického oddělení a na přístroje (4,2
milionu na mzdy + provoz a 1,8 milionu na přístrojové vybavení).

Jak je to opravdu se sběrovými sobotami
Kdo to říká, ten to je… začíná jedna dětská říkanka. To mě napadlo po přečtení
rozboru v Žateckých novinách z minulého týdne, který vytvořil pan redaktor
Urma v souvislosti s novým systémem sběrových sobot.
Považuji se za slušného člověka a na hodí. Eliminuje se tak i možnost, že se
rozdíl od pana redaktora ty, s nimiž ne- někdo o nějakou takovou hromadu zraní
souhlasím, nečastuji osočováním z hlou- (a plní se tak i litera zákona o odpadech).
posti. Když si ale rozklíčujete informace Z posledních 13,8 tun nebezpečných odv onom rozboru, napadne vás stejně jako padů se 12,8 tuny odevzdalo k recyklaci
mne právě ona dětská říkanka.
(zbytek byly barvy, ředidla apod.), takže
O co jde? Jako obvykle pan redaktor televize, ledničky a další spotřebiče se
namíchal směs údajů – promísil jablka přičiněním různých individuí nerozes hruškami, přilil trochu žlučovitosti braly, ale skončily tam, kde mají. To
a vypustil text, v němž nový systém je půvab smluv, které město uzavřelo
zkritizoval a navodil atmosféru, že za s příslušnými firmami. Kdyby spotřebiče
bývalého Likoru bylo vše lepší.
byly rozmlácené, jako takové by nadále
Připomenu, proč nový systém vznikl byly nebezpečným odpadem, ale bez oné
– hlavně aby od čtvrtka do neděle, přidané hodnoty, s jakou se odevzdávají
a případně i déle, nevznikla ve městě podle oněch zmíněných smluv.
kupa skládek. Vznikla stanoviště, kde
Pan Urma také posměšně zmínil vedese odpad sbírá a neleží tak, že ho kde- ní města jako volené ekonomy a přidal
kdo může rozhrabat a vybrat, co se mu pár čísel, na kterých poukázal na onu

naši hloupost.
Když se ovšem podíváte na faktury
z let, kdy patřil Likor bývalému radnímu Hladkému, nejeví se nynější sběrové
soboty vůbec takové, jak je popisuje pan
Urma. Především nevím, kde vzal údaj,
že se při letošních sběrových sobotách
sebralo o čtvrtinu méně odpadů. Například v roce 2005, kdy se v březnu
sebralo při sběrových sobotách 69,8
tuny odpadů a panoval pan Hladký,
město (respektive technické služby)
uhradilo 184 619 korun. Letos to za
duben bylo 65,8 tuny za 177 742 korun (včetně DPH). Před třemi lety navíc
vzniklá cena vyplývala z nižších cen za
pohonné hmoty a skládkovné, a přesto
v porovnání s letošním dubnem vychází
třeba ta z dubna 2005 zhruba nastejno.
Takže nevím, z čeho vychází stesk pana
redaktora, že systém je dražší .

Jím popisovaný systém v Lounech,
kde jsou podle Žateckých novin radní
osvícenější, funguje tak, že se skládky
vznikající po městě uklízejí průběžně
celý týden, měsíc, rok, a funguje svozový dvůr i sběrové soboty. To je pravda.
Další pravda je taková, že systém je
také podstatně dražší. Takže ho můžeme rovněž zavést, ale z rozpočtu města
na to padnou částky v řádech až milionů
korun.
Další postesk mířil na otevření sběrového dvora na sedm dní v týdnu. Prý
to není žádná novinka. Jak se to vezme.
Dříve byl dvůr otevřený také, ale bez dostatečné kontroly. Kdo si vzal klíče, ten
tam šel. Dnes se každý musí prokázat
občanským průkazem a tím stvrdit, že
je právoplatným uživatelem místního
odpadového hospodářství.
Aleš Kassal
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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

Městský úřad Žatec

odbor rozvoje města, nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
tel. 415 736 111, fax 415 736 148, www.mesto-zatec.cz, MUZAS 49109/2007/RM
V Žatci 3. května 2008 Vyřizuje : M. Oppelová, Tel. 415 736 261

Ve ř e j n á v y h l á š k a

Městský úřad Žatec, odbor rozvoje města (dále jen pořizovatel), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením
§ 52 stavebního zákona
Zahájení řízení o územním plánu Žatec
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu
se bude konat dne
18.6.2008 v 15:00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ Žatec (radnice)
Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru
rozvoje města Městského úřadu Žatec .
od 5.5.2008 do 18.6.2008
Dále je vystaven na webové adrese www.mesto-zatec.cz (úřední deska,
vyhlášky).
Zveme dotčené orgány, sousední obce a obec, pro kterou je územní plán
pořizován k účasti na veřejném projednání. Dotčené orgány uplatní na závěr
veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
Nejpozději při veřejném jednání může každý uplatnit své připomínky.
Nejpozději při veřejném jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ing. Jiří Kotek
vedoucí odboru rozvoje města

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

Projekt Ekoaudit skončil

Na konci dubna tohoto roku (28.4.2008) proběhlo závěrečné setkání českých
a německých spřátelených škol, které se společně podílely na projektu Ekoaudit.
Poslední setkání pracovních skupin veřejnosti. Přispěl tak příkladně k enzúčastněných škol se uskutečnilo na viromentálnímu vzdělávání a ochraně
odborné škole v německém Annabergu životního prostředí. Myslím si, že by
(Berufliches Schulzentrum für T/E/W bylo škoda na tento zdařilý projekt
Annaberg). Zde koordinátorky projek- v budoucnu nenavázat dalším.
tu sl. Zdenka Hanáková (koordinátorka
Závěrem bych rád poděkoval jednak
pro českou stranu) a p. Stephanie Melzer výše zmíněné sl. Z. Hanákové za její
(koordinátorka pro německou stranu) vlídný přístup, výbornou spolupráci
nejprve zhodnotily průběh a výsledky a ochotu, dále vedení naší školy za
práce jednotlivých škol a poté následo- důvěru a podporu a v neposlední řadě
valy počítačové prezentace všech skupin i všem zúčastněným studentům, kteří
vedené vybranými žáky. Cílem bylo při- vždy s pečlivostí a elánem plnili zadané
blížit ostatním pracovním týmům, jak úkoly. Za Střední školu zemědělskou
příslušná škola zhodnotila ekologickou a ekologickou v Žatci Mgr. Richard
zátěž školy na životní prostředí a jak Kopřiva.
využila dotaci 600 Euro v rámci tzv.
„Malého projektu“. Získané finance
školy využily různými způsoby. Např.
na sanaci toalet, na nákup pohybových
čidel, na vyhotovení naučné stezky, nejčastěji však na nákup sběrných nádob na
tříděný odpad. Naše škola modernizovala zastaralé a neúsporné osvětlení v prostoru šaten instalací úsporných zářivek
a světel detekujících pohyb.
Osobně se domnívám, že tento déle Celý pracovní tým úspěšně reprenež rok trvající projekt prohloubil zájem zentovaly studentky 3.B ročníku o ekologické cítění nejen u bezprostřed- Jana Šnidlová (vlevo s mikrofonem)
ně zúčastněných škol, ale i v rámci širší a Martina Knopová (vpravo).

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Ve středu 7. května proběhla v areálu
lounského výstaviště okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků, kterou uspořádal již tradičně oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) Louny. Letos
se jí zúčastnilo méně soutěžních týmů.
Do Loun své síly přijely změřit hlídky
z Krásného Dvora, Lubence, Lenešic,
Zeměch a žateckých základních škol
P. Bezruče a Jižní, které se mezi sebou
utkaly ve dvou věkových kategoriích.
Na soutěžící čekaly nejrůznější úkoly.
V praxi předvedli ošetřování tepenného
krvácení, tržných ran, odřenin, cizích
těles v ranách, fixaci zlomenin, zvládnutí šoku i oživování osoby v bezvědomí, která nejevila známky života. Na
stanovištích obvazové techniky ukázali,
jak dobře ovládají různé způsoby obvazování pomocí šátků a obinadel. Své
teoretické vědomosti pak prokázali
zvládnutím písemného testu. Posledním
úkolem bylo vytvoření improvizovaných
nosítek či stoličky z rukou a transportovat pacienta na určenou vzdálenost.
V kategorii mladších žáků si v konkurenci sedmi týmů první místo vybojovala
hlídka mladých zdravotníků z Lubence.
Druhá skončila hlídka z Lenešic a třetí
místo obsadili mladí zdravotníci ze ZŠ
P. Bezruče v Žatci. V kategorii starších

žáků se okresní soutěže letos zúčastnily
pouze dva týmy. Z nich byla lepší hlídka
ze ZŠ P. Bezruče v Žatci. Ti nejlepší budou bývalý lounský okres reprezentovat

V pořadí již druhé cvičení uspořádalo ve dnech 2. – 4. května v Peruci
u Loun žatecké Sdružení dobrovolných
záchranářů (SDZ). Tentokrát bylo zaměřeno na teoretickou i praktickou
výuku základů první pomoci a určeno
pro mládež z Kolektivu mladých záchranářů. Zázemí členům sdružení
opět poskytla perucká fara. Žatečtí
záchranáři v Peruci přivítali i vzácnou
návštěvu – členy Českého červeného
kříže (ČČK) z Písku a zástupce dobrovolných hasičů z Čimelic. „Právě díky
přítomnosti hasičů mohli pořadatelé
pro zasahující záchranáře připravit
zajímavější praktické zásahy,“ vysvětlil
Slavomil Jurnečka, ředitel SDZ.
Páteční výuku zahájila poutavá předProjednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
náška člena ČČK Písek Lukáše Nebese
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle o technické první pomoci při dopravčl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných ních nehodách, požárech, úrazech el.
částí domu další osobě a to:
proudem a jiných mimořádných událostech. Chvíli po ní byly záchranářům
č.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
nahlášeny dvě ztracené mentálně re2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
tardované osoby a noční klid se změnil
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
na několikakilometrový pochod k lesíku
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008
a vyhledávání osob v rojnici.

Sobotní dopoledne bylo věnováno výuce a praktickému nácviku ošetřování
nejrůznějších zranění. Hlídka složená
ze zdravotníků obou týmů také zajistila
zdravotní dozor na závodech dobrovolných hasičů v požárním sportu o pohár
sv. Floriána v nedalekých Telcích.
Odpoledne pak probíhaly praktické
zásahy. „Hasiči a zdravotníci společně
zasahovali v částečně zavaleném sklepě, který se zřítil po střelbě psychicky
narušené osoby a uvěznil pět lidí, přičemž jednu z nich padající kameny zasypaly. Z nedaleké stodoly s propadlou
podlahou pak byly při dalším zásahu
vyproštěny dvě osoby v bezvědomí ze
stísněných a nebezpečných prostor,“
upřesnil S. Jurnečka. Mladí záchranáři
si také vyzkoušeli zásah u dopravní
nehody, rvačky, úrazech v domácnosti
i při epileptickém záchvatu.
Podvečerní zásah proběhl na zahradě
perucké fary. „Při simulované ilegální
technopárty v zakouřeném prostoru
došlo ke zranění několika osob,“ sdělil
Tomáš Pinkr, velitel SDZ. „Jedna osoba
pod vlivem tanečních drog musela být

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
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

(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
Zveřejněno od 11.03.2008 do
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 13.5.2008 do
vedoucí majetkového odboru 11.6.2008

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

v dalším kole soutěže hlídek mladých
zdravotníků, která se uskuteční v Semilech.
Zdenka Uďanová, člen 4. MS ČČK Žatec

Hlídka mladých zdravotníků předvádí fixaci otevřené zlomeniny bérce.

Záchranářské cvičení v Peruci: ilegální
technopárty na farní zahradě

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.

hasiči vyproštěna z třímetrové studny,
jedna byla sundána z vysoké zídky.
Pro zdravotníky i hasiče byl tento
zásah nesmírně stresující a obtížný,
především kvůli většímu počtu nezraněných tanečníků z technopárty, kteří
ze shromaždiště raněných neustále
odbíhali zpět do centra dění. Naopak
úplně skvěle a naplno si tento zásah
užili všichni figuranti,“ dodal s úsměvem T. Pinkr.
Poslední záchranná akce proběhla
v jeskyni na obtížně přístupném místě,
kterou si k odpočinku vybrala skupinka
drogově závislých. Jeden člen skupiny
se dokonce pokusil o sebevraždu oběšením. Lano se však přetrhlo a dívka
při pádu utrpěla poranění krční páteře
a hrtanu a bylo nutné ji resuscitovat.
Během nedělního dopoledne k závěrečné zkoušce základních zdravotnických znalostí odvážně přistoupili mladí čekatelé na členství u dobrovolných
záchranářů. A protože zkoušky složili
úspěšně, rozrostla se členská základna
SDZ Žatec o další mladé členy.
Zdenka Uďanová, člen SDZ 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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

KVĚTEN 2008

23.5. Pátek

n Pronajmu garáž v ulici Černobýla
po celkové rekonstrukci. Tel.:
HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
19:30
EVA HOLUBOVÁ A BOHUMIL KLEPL
Úsměvné posezení 775 742 873
s oblíbenými herci, které můžete znát nejen z televizních obrazovek.
n Prodám byt v OV 1 + 2 větší, HuPředplatné sk. D i Mimo Předplatné
sova
ul. v Žatci. Nejsem RK. Hledám
Zábava
Vstupné: I.místa 200,II.místa 190,- III.místa 180,pronájem v RD Žatec a okolí. Tel.:
602 968 177
GYMNÁZIUM ŽATEC
9:00

28.5. Středa

PRINC BAJAJA

22.5. Čtvrtek

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

n Hledám pronájem v RD Žatec
a okolí. Prodám byt v OV 1 + 2 větší,
Nové zpracování jedné z nejznámějších a nejkrásnějších českých pohádek. Husova ul. v Žatci. Nejsem RK. Tel.:
Příběh o lásce, odvaze a moudrosti vypráví dětem královský šašek Matěj
602 968 177
a velevážená vrchní královská chůva Kateřina.
10:00, 14:00

Uvede Divadlo Kuba.
Hrají : Dana a Petr Mládovi, Režie: Petr Mlád a František Kaska
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné : 30,- Kč.

29.5. Čtvrtek

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

17.00

30.5. Pátek

OBCHODNÍ AKADEMIE

9,00

Připravujeme:

VÝSTAVA:

Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy Žatec
Akce ZUŠ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Akce ZUŠ
Pohádka: Tři čuníci nezbedníci
Činohra: Kasanova
Zahájení sezóny v Letním kině 13.6.2008

PŘEDPRODEJ:
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
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: 50,WARNER BROS

26.5. PONDÉLÍ POSLEDNÍ PLAVKY

19:30

31.5. SOBOTA

19:30

Komedie /Česko, 2007, 100 min
Film „Poslední Plavky“ je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového
bonu. Jeho finanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je
nucen trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Jeho
pravou rukou (a to je levák) je místní prosťáček Kamil Hošpes. Mezi hrstku
zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka s Péťou a Jardův zapřísáhlý nepřítel,
fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem. Rozmarné letní dny
jsou narušeny zjevením monstrózních rozměrů. Z hlubin vod třetí závlahové
kategorie se vynořil monstrsumec Lojza a sežral Vrtílkova psa. Jarda Kuchař
v Lojzovi vidí šanci na regeneraci místního turistického ruchu.
Režie: Michal Krajnák.
Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristína Farkašová, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský ml.,
Magdalena Sidonová, Pavel Šimčík, Jiří Lábus, Josef Rosen, Lubomír Lipský
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50 ,Magic Box

POKOJ 1408

Thriller / Horor /USA, 2007, 94 min
Pokoj 1408 nemá moc hezkou pověst. Je to jediný pokoj hotelu Delfín, ve
kterém se už téměř dvacet let neubytoval žádný zákazník. Není čemu se divit, když lze v jeho historických záznamech nálézt dvanáct sebevražd a třicet
takzvaných „přirozených“ úmrtí. Když k tomu připočteme drobné nehody
některých pokojských (záchvaty smíchu, záchvaty pláče, mrtvice, slepota),
které pokoj udržovaly čistý a obyvatelný, není se opravdu čemu divit. Pan Olin
jakožto ředitel tohoto malého newyorkského hotelu příběh pokoje 1408 velice
dobře zná, a proto se všem případným zájemcům snaží pobyt v něm ze všech
sil rozmluvit.
Režie: Mikael Hofström.
Hrají: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Tony Shalhoub,
Přístupné od 15 let. DVD
Vstupné: 50,Palace Pictures
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Vydařený Chmelfest

n Nová nabídka bytů k pronájmu v Žatci 3 + 1, 1 + 1 a kk. Tel.: Den matek přišli již tradičně oslavit žáci ZŠ nám. 28. října Žatec s obyvatelkami
Pečovatelského domu v Podměstí.
724 122 177, 608 071 094
Děti si pro maminky a babičky při- stuhami, pompony, zahrály pohádku
n Pronajmu byt 2 + 1 v Žatci, Stupravily velmi pestrý program. Domem o Palečkovi atd.
dentská ul. Cena nájmu dohodou +
zněly písně o mamince v podání pěvecNa závěr obdržela každá maminka
kauce. Ne , nepřizpůsobivým občanům.
kého kroužku pod vedením p. uč. V. a babička pěkné přání, které vyrobily
Tel.: 606 923 296
Purnochové, dívky 7. a 9. tříd zatančily děti ze ŠD s p. vychovatelkou L. Chrzon Pronajmu novou garáž 1.300 Kč/ moderní tance a děti ze ŠD pod vedením vou, a nádhernou květinu.
měs., větší garáž 1.450 Kč/měs. v Žat- paní vychovatelky Z. Mlčochové všechNejvětší poděkování si ovšem zaslouží
ci, ul. Hájkova a ul. B. Němcové. Tel.: ny přítomné pobavily svým barvitým Zahradnictví Cinke, které nám tyto kvěa precizním vystoupením. Tančily se tinové dary každoročně věnuje.
606 309 784

Pomozte muzeu s výstavou

Fotografie Pepy Štrose

24.5. SOBOTA BEOWULF

Myslet na druhé je pro
někoho samozřejmostí

Ve čtvrtek 8.5.2008 Chmelobrana zhodnotila průběh Chmelfestu, který se
konal 3.5.2008.
Oproti minulým létům byla hojná
Chmelobraně byla nabídnuta účast
účast ve slavnostním průvodu, kde de- se Šlapohybem na Pražských pivních
filovala nová nápaditá přibližovadla, ale slavnostech.Tuto nabídku ale ještě
také i v letním kině.Nově vybrané místo dobře zváží.
se ukázalo jako dobré.Zdařil se nejen
Pro příští rok se Chmelobrana zaměří
odlet velitele Chmelobrany balonem, na větší propagaci této i dalších akcí.
který přistál ve Vroutku, ale k radosti
Akcím zdar a Chmelfestu zvlášť.
všech Chmelobranců se velitel vrátil.
zapsal Video

n Pronajmu byt 1 + 1 40m2, 4. patro bez výtahu v Žatci, 5.500 Kč včetně
inkasa, vratná kauce 11.000 Kč. Tel.:
V rámci nové výstavy ŽATEČTÍ ŽIV607 948 094
NOSTNÍCI aneb Žatec a jeho obchody
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Druž- zachycené na dobových fotografiích,
stevní ulici v Žatci, 3 patro, výtah, která se koná od 6.7. do 21.9. bychom
nájem + služby Kč 6500,- měsíčně, tel. rádi oslovili žatecké občany – pamětníky nebo ty, kteří mají doma po svých
773 231 205 po 17 hod.
rodičích a prarodičích nějaké dobové
RŮZNÉ
materiály, plakáty, vývěsní cedule či štín Řešení máme pro každého! ty zapomenuté na půdách... staré váhy,
Spolupracujeme s mnoha fin. společ- noviny, časopisy, fotografie zajímavých
míst, krámků a zákoutí, pohledy, živnostmi. Hypotéky, úvěry, půjčky. Tel.:
nostnické listy, pracovní knížky, obaly,
776 103 399
...prostě věci, které pro některé mladé
n Půjčky - bankovní, nebankovní, hy- znamenají jen „staré nepotřebné hapotéky, úvěry pro každého. Potřebujete rampádí“ nebo nic neříkající papíry
a doklady. Přispějte, prosím, k dalšímu
peníze? Volejte.: 602 132 290
poznání historie Vašeho města a pomozte nám Vaší zápůjčkou těchto věcí k již
zmiňované výstavě, případně i k dalším

sport

Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček

Plavky
Nové kolekce
2008

plánovaným výstavám, jako je: SRPEN
1968 V ŽATCI konaná 24. 8. až 16. 11.
(Jeden den se všemi jeho souvislostmi
pohledem města Žatec) MNICHOVSKÁ DOHODA 1938 v době od 28. 9.
do 16. 11. (Mnichovská dohoda a její vliv
nejen na život v tehdejší ČSR, ale také
v pohraničí, konkrétně na Žatecku).
Zároveň Vás tímto o prázdninách zveme: přijďte se podívat na obchody, kde
nakupovaly Vaše babičky a prababičky.
Poznáte ještě kde stály? Víte co se
dělo v letech 1938 a 1968 a jaký dopad
a důsledky tyto roky a léta nastávající
měly nejen na republiku, ale i na město
Žatec?
Libor Šebek
kurátor archiválií muzea
K.A.Polánka v Žatci

Od 25. května je v Křížově vile k vidění výstava nazvaná „Česká republika
360˚ “. Jedná se o 360˚ panoramatické fotografie ze zajímavých míst České
republiky. Vystavují Jaroslav Hora a Tomáš Bartůsek. Slavnostní zahájení výstavy začíná v neděli 25. května ve 14.00 hodin v Křížově vile.Výstava potrvá
až do 4. července.

ROZLOUČENÍ
6. 5.
10. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.

Margita Milá
Naděžda Svěcená
Ing. Oldřich Vomáčka
Pavla Černá
Miroslav Beran

74 let
95 let
77 let
66 let
79 let

Zveme všechny děti

Oblastní výbor KSČM v Žatci pořádá jako každý rok v parku pod nemocnicí
7.6.08 od 9,00 hod Den dětí. Pro děti budou opět připraveny různé atrakce
a soutěže, občerstvení bude pro každého. Vstup volný

PIZZERIA ELKO ŽATEC

(Dříve Dancing, Aqua Club, Dance and Roses v ul. Kovářská)

PROGRAM NA KVĚTEN 2008
23.5. pátek

SPRINT

24.5. sobota

UZAVŘENÁ SPOLEČNOST

31.5.

DJ KAREL FIALA – Nejžádanější hity nejen na Vaše přání

sobota
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Žatecký týdeník

Jarní jízda blšanské mladší přípravky
Mladší přípravka FK Chmel Blšany má za sebou velice úspěšné dvě třetiny jarní
části krajského přeboru přípravek.
V dosavadním průběhu odvetné části Zmrhal a 1x Dušan Kupček, v Chomutově
soutěže poznali její hráči pouze jednu domácí FK 6:1 po hattricku Pavla Jenčka,
porážku a to na hřišti vedoucího celku SK ke kterému se přidali 2x Jakub Zmrhal
Roudnice 0:5. Ze všech ostatních utkání a 1x Michal Štěpnička, FK Postoloprty
odešli kluci jako vítězové a posouvají se 6:0 (branky: 2x Michal Šimeček, po 1
tak tabulkou do horních pater.
Jaroslav Nekolný, Pavel Jenček, Michal
První dvě utkání odehráli kluci na Štěpnička a Josef Hodina).
hřišti soupeřů, kdy porazili SIAD Souš
V „okresním derby“ zvítězili kluci po
6:1 (branky: 2x Pavel Jenček a Jakub dobrém výkonu na hřišti FK Louny 4:1,
Zmrhal, po 1 Jaroslav Nekolný a Jakub když se 2x trefil Pavel Jenček a po brance
Rubeš) a prohráli v již zmíněném utkání přidali Michal Kadlec s Dušanem Kupčes Roudnicí 0:5. Poté již začal jejich jarní kem. Následovala dvě domácí utkání s celvítězná jízda soutěží, kdy postupně po- ky z horních pater tabulky, a sice Ravelem
razili na domácí hřišti FK Rumburk 5:2, Ústí nad Labem, který si po trefách Pavla
když se 2x trefili opět Pavel Jenček a Jakub Jenčka a Dušana Kupčeka odvezl prohru

2:0. Mostecký SIAD si také od chmelnic
odvezl prohru, tentokrát 3:2, když se hattrickem opět blýskl Pavel Jenček..
K zatím poslednímu svému utkání zajížděla mladší přípravka na hřiště Junioru
Děčín, odkud si přivezla 3 body za vítězství
4:1 po brankách Michala Šimečka, Jaroslava Nekolného a 2x Pavla Jenčka.
Dosavadní série, včetně domácí neporazitelnosti znamená průběžné 6 místo ve
čtrnáctimístné tabulce, když v jarní části
soutěže patří patříme mezi nejlepší celky
soutěže. Svou jarní domácí neporazitelnost mohou kluci prodloužit již tuto neděli
25. května, kdy od 10 hodin hostí mužstvo
FK Litoměřice.
Jaroslav Jenček, vedoucí mužstva

Okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek
Dne 12. 5. 2008 uspořádalo Gymnázium Žatec ve spolupráci s VK TJ Sever Žatec Okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek 8. a 9. tříd ZŠ a tříd tercie a kvarty
gymnázií. Turnaj zahájil v 9.00 ředitel Gymnázia Žatec pan PaedDr. Miroslav
Řebíček.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 6 družstev družstvo Gymnázia Louny (postupují do
chlapců – ZŠ P. Bezruče Žatec, ZŠ Komen- krajského kola v Ústí nad Labem, které se
ského alej Žatec, Gymnázium Žatec, ZŠ koná 10. 6. 2008), na 2. místě po těžkém
TGM Podbořany, ZŠ Jižní Žatec a Gymná- boji skončilo družstvo chlapců ZŠ TGM
zium Louny. Družstva byla nalosována do Podbořany, 3. místo obsadila ZŠ Jižní
2 skupin – skupina A : ZŠ P. Bezruče, ZŠ Žatec, 4. místo ZŠ Komenského alej,
Jižní a Gymnázium Louny – skupina B : 5. místo ZŠ P. Bezruče Žatec a 6. místo
Gymnázium Žatec, ZŠ Komenského alej Gymnázium Žatec.
a ZŠ TGM Podbořany. Po odehrání skuTurnaje dívek se zúčastnilo 5 družstev
pin, ve kterých se hrálo na 2 vítězné sety – ZŠ Jižní Žatec, ZŠ Komenského alej
do 15 bodů, hrála proti sobě družstva na 3. Žatec, Gymnázium Žatec, ZŠ P. Bezruče
místě 3Ax3B, pak hrála družstva, která se Žatec a ZŠ Husova Podbořany. Dívky
umístila ve skupinách na 2. místě 2Ax2B hrály systémem „každý s každým“ také
a finále 1Ax1B.
na 2 vítězné sety do 15 bodů. Turnajem
V kategorii chlapců bylo nejúspěšnější vítězně procházela družstva Gymnázia

Obnovená
tradice

VK Sever Žatec Vás zve v sobotu
14. 6. na 26. ročník nočního turnaje ve volejbale mužů Zahájení
se uskuteční ve 12 hodin. Součástí
bude také přidružený turnaj veteránů. Případní zájemci se mohou
přihlásit a informovat na tel č.
777 575 880

Žatec a ZŠ Jižní Žatec. V posledním zápase se tato 2 družstva utkala o 1.místo.
První místo obsadilo družstvo dívek Gymnázia Žatec, které zvítězilo pouze o 1 bod
nad ZŠ Jižní Žatec a děvčata postupují do
krajského kola, které se koná 20. 5. 2008
v Ústí nad Labem. Na 3. místě se umístilo
družstvo dívek ZŠ P. Bezruče, na 4. místě
ZŠ Husova Podbořany a na 5. místě ZŠ
Komenského alej Žatec.
Po dobu celého turnaje se starali
o hladký průběh studenti Gymnázia Žatec 1.ročníku. Finále chlapců odpískal
hlavní trenér volejbalového klubu dívek
pan Jaroslav Vrbata st. a dalšími rozhodčími byli studenti Gymnázia Žatec, kteří
jsou členy VK Sever Žatec a aktivně hrají
volejbal.
Jana Kubínová

Exkurze v Zámeckém pivovaru

Žáci 8. a 9. třídy Základní školy Měcholupy se v úterý 13. května zúčastnili odborné exkurze v Karlových Varech a v Zámeckém pivovaru Chýše. Cílem bylo
žáky seznámit s historií, využitím léčivých pramenů a postupem výroby piva.
V Karlových Varech jsme prošli všechny známé prameny. Paní učitelka Mgr. Klára
Cíglová nás seznámila s jejich historií a využitím, žáci prameny ochutnali a popsali, jakým způsobem prameny vznikají, jaké je jejich chemické složení a teplota.
V Zámeckém pivovaru Chýše nás místní sládek seznámil s technologií výroby
piva dle staré receptury, bez použití chemických látek. Žáci se aktivně zajímali
o postup výroby a konzultovali své teoretické znalosti získané ve škole.
Celá exkurze byla velmi zajímavá, poučná a hlavně rozšířila teoretické poznatky
žáků především z předmětů přírodopis a chemie.
Ředitel školy, Ing. Zdeněk Dosedla, PhD.
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Krajská nohejbalová soutěžní
komise Ústí n/L
Výsledky jednorázových KP trojic a dvojic starších žáků 2008
Dne 10.5.2008 se konaly v Žatci na stadionu Mládí jednorázové KP trojic a dvojic
starších žáků pro rok 2008
Zúčastněná družstva: SKN Žatec,
NK ELNA Počerady. Nezúčastněná
družstva: TJ Slovan Chabařovice, 1.SK
Jirkov , NK Děčín, NK Baník Meziboří
Trojice: 1. Místo - SKN Žatec A (Sýs
Vojtěch, Klobouk Martin, Hodina Milan, Sýs Jakub), 2. Místo – NK ELNA
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Počerady (Němečková, Holler, Koky)
3. Místo – SKN Žatec B
Dvojice: 1. Místo – SKN Žatec A ve
složení (Sýs Vojtěch, Sýs Jakub), 2.
Místo – SKN Žatec B ve složení (Hodina
Milan, Klobouk Martin), 3. Místo – NK
ELNA Počerady ve složení (Němečková,
Holler , Koky)
Vítězové kategorie starších žáků se kvalifikovali na MČR pro rok 2008 v Trhových
Svinech ve dnech 21. a 22. 6. 2008.
Čeněk Souček, ředitel mistrov. turnaje
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Slavnostní
otevření zooparku Dům dětí a mládeže Žatec
V sobotu 16.5.2008 Se v Domě dětí a mládeže opět uskutečnilo Spinkání pro děti
v ÚSP Tuchořice
ve věku od 3 do 11 let. Noc dostala název „divoká” a svému názvu opravdu dostála
Partnertství, přátelství a pohoda jsou tři
„p“, která nás přilákala spolu s pozváním, na slavnostní otevírání zahrady do
Ústavu sociální péče v Tuchořicích.
Čas čekání, těšení se na „ velké“ kamarády, lidičky s nesmírně čistou duší a na
nová zvířátka si krátíme tvořením dárečků
pro naše milé.
Letos přijíždíme s dárky v podobě papírových kočiček a pejsků, keramických
větrníků, s hudebně pohybovým vystoupením o bobrovi a s velkou radostí, která
se odráží v úsměvu těch nejmenších.
Na nás čekají veselí kamarádi, hudební
kapela „křešičanka“ z partnerského úsp,
zvířátka v rozšiřujícím se zooparku a ko-

níčkové, kterým jsme také přivezli něco
dobrého…
Setkáváme se zde také s místní MŠ
a ZŠ a jsme příjemně potěšeni z jejich
vystoupení.
Třída Sluníček z MŠ Alergo v Žatci, by
ráda poděkovala panu Pavolu Dvorskému
a všem, kteří mysleli na své malé kamarády
ze Žatce.
Je obdivuhodné jak příjemné prostředí
a zázemí dokáží poskytnout zaměstnanci klientům, kteří jsou nám svou duší tak
blízko.
Děkujeme - malí i velcí
z MŠ Alergo v Žatci
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a děti se zabavily zajímavým a poutavým programem. A už nyní se společně s rodiči
těší na poslední noc tohoto školního roku, která se uskuteční 7.6.2008.
M. Kačenáková, l. Mašková - pedagogové ddm

Měcholupský pochod krajem,
tentokrát žlutého zlata

Jarní pochod v Měcholupech letos oslavil patnácté jubileum. V sobotu 26. dubna
byl den jeho konání. Den předem, v pátek nepříjemně pršelo, ani předpověď
meteorologů nebyla nijak optimistická. Ale i mistr tesař se utne, a sobotní ráno
- obloha jak „vymetená“.
Prezentace se ujala Klára Cíglová, zpívají v příležitostním sboru, ale také
podáváme ji pocnou ruku v organizaci „šlapou“. V Holedeči nás čeká kontrola,
a vzpomínáme, že první ročník se šel tzv. hlídka. Žáci z měcholupské školy, od
v roce 1994 první sobotu po sv. Jiřím. staršího Jakuba dostaneme luk, abychom
Tehdy jsme se na cestu vydali s rodinou „zasáhli“ pytel se senem. Pochlubil se, že
Petra Veita. Od té doby nám kluci trochu na luk si našetřil, a není to lecjaká laciná
povyrostli. Trasy bývaly krátké. Blíží se záležitost – dozvídám se, že stojí čtyři tichvíle startu a dohadujeme se, zda vzít sícovky. Druhý školák pro nás nemá nic
sebou mobily, či ne? Někteří uvažují, že zajímavého. Ale po chvíli chce cigaretu,
si ho nevezmou –„ale co když se ztratíte“? tak mu vysvětluji, že turisté nekouří,
Se ženou se pousmějeme, vždyť turistiku a když tak výjimečně.
chodíme přes 30 let, mobily neexistovaÚdolím Blšanky se vracíme do cíle,
ly a také jsme se neztratili. Neopomenu v okolí jsou záplavy zlatavého kvítí – pampoznámku,že „někdy bych se docela rád pelišky. A jsme v cíli – všichni dostáváme
ženě ztratil“.
odznak obce, nášivku pochodu a nějaké
A tak se vydáváme na cestu. V obci nás sladkosti. Někteří jsou lační po kávě,
předbíhá početná skupina místních, kteří párku a „štamgasti“ se nemohou dočkat
chodí pravidelně každý rokem. Za obcí pivka. A že to byla krátká trať? Nevadí, ale
se obracíme a před námi část rodinných do Žatce většinou chodíme „polňačkavilek a pozadí? Čeradice, Milčeves, Milo- mi“ a zjišťuji, že okolí není „kraj zeleného
šice a Želeč – vskutku nádhera. Dal by se zlata“, ale „Kraj žlutokvěté řepky“ A jak
použít výrok H. Růžičkové z filmu Slun- je vidět akce se rozrůstá každým rokem
ce, seno…. „zemský ráj to na pohled“, o velký počet rodin. Letošního pochodu
opravdu pohled stojí za to.
se zúčastnilo 71 účastníků. Jsme prostě
Ale pokračujeme dál k Holedeči, odtud jedna velká turistická rodina.
znám rodinu Ňuhlíčků, kteří nejen, že
R. Daniš











