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Reakce na článek
v Žateckých novinách

Protože Město Žatec není lhostejné k problematice provozování výherních hracích
přístrojů (dále jen VHP) a k neúměrnému
nárůstu VHP i heren, zapojilo se připomínkovým řízením k tvorbě nového zákona
…tzv. HERNÍ ZÁKON.
Navrhované nové znění zákona pravomoce obcí neposiluje, naopak povolovací
řízení i kontrolní činnost obcím odejímá.
Nově by se celým řízením mělo zabývat
již jen Ministerstvo financí ČR. Převážná
část poplatků z této činnosti bude plynout
ministerstvu a ne našemu městu. Proto
se i Vy máte možnost zapojit do veřejné
diskuse na toto téma, které probíhá právě
na www.hernizakon.cz a končí v polovině
července 2008.
Reagovat je možné přímo na e-mail
info@hernizakon.cz

pro základní potřebu rodiny, nenechte se
odradit kritickými hlasy a pevně doufám,
že se Vám to v Žatci povede bez velkých
problémů,“ dodala D. Stehlíková.
V pozdějších večerních hodinách přijel pobesedovat do zasedací síně také
ministr průmyslu a obchodu Martin
Říman o nových povinnostech podnikatelů a o politice státu v energetické
sféře.
(žit)

Komise kultury a cestovního ruchu
Města Žatce udělila dne 24. dubna
Borešovy ceny za rok 2007. Pravidlem
je, že cenu dostane ten, který se dostane nejdříve do nominace. Letošní komise
měla k dispozici tyto nominace:
Kategorie jednotlivec, pár, dvojice:
Martin Víťa Veselý, Radmila Holodňáková, p. Trejbal, S. Jurečka, J. Novotný,
B. Roedl.
Kategorie skupina, kolektiv, soubor:
Dobrovolní záchranáři, Městské divadlo, Beastiful Cafillery, Kamarád LORM,
Chmelobrana, Mikroregion Žatecko,
Svaz rodáků a přátel, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna, bývalý divadelní
soubor Jitřenka, Loutkoherecký soubor
Jitřenka, Regionální muzeum.
Kategorie akce, čin, program:
50. ročník Dočesné, Živý Betlém,
Papírny kulturní památkou, Dětský
ráj, Noci v knihově, Knihovnické dílny,
Knižní pasování, Knižní letní akce děti,
Hopfest, MISS Zlatého moku ČR, Dívka
roku, Sranda bez plotů Měcholupy, digitální kino, divadelní zahrada.
Kategorie síň slávy:
Jiří Kubovský st. (in memoriam), Petr
Pichert, B. Roedl, R. Holodňáková.
První z každé kategorie cenu za rok
2007 obdrželi. Ceny předával starosta
Mgr. E. Knoblauch. Další jmenovaní
je náhodné. V listinách pro nominace
je uvedeno, že držitele vybere komise
a bude o nich informovat Radu města
a veřejnost. V souladu s tradicí zveřejňujeme ostatní jména nominovaných.
Člen komise pro kulturu a cestovní
ruch R. Daniš

jedná o tlakovou kanalizaci jsou dvě
varianty napojení rodinných domů v ul.
Lounská:
- každá nemovitost napojena vlastní
kanalizační přípojkou s čerpadlem
- podél tlakové kanalizace vybudovat
samostatnou kanalizaci, která by na
začátku ulice byla napojena do stávající
tlakové kanalizace jedním společným
čerpadlem. Tuto variantu rada města
zatím neschválila do rozpočtu a to už od
roku 2000. Důvodem tehdy byla a stále
ještě je, stejně jako v jiných podobných
lokalitách, značná nákladnost investice

do odlehlých částí města. Stejná situace
je u plynovodu, který je veden ulicí Purkyněho a jen přechod pod kolejemi by
byl taktéž vysoce nákladný. U chodníků
je situace komplikovaná, kromě terénu
a dalších záležitostí ještě tím, že komunikace je v majetku krajského úřadu, na ni
navazují pozemky většinou v soukromém
vlastnictví a město by tedy muselo stavět
na cizím majetku. Na uvedenou problematiku byla v roce 2000 vypracována
studie, která pro svou nákladnost, jak
již bylo výše uvedeno, nebyla do investičního rozpočtu města schválena.

Poplatek ze psů

S touto informací se obracíme na poplatníky místního poplatku ze psů, kterým v případě rozložení ročního poplatku
na dvě a více splátek, stanovuje Obecně
závazná vyhláška č.4/03 „o místním poplatku ze psů“, splatnost 2.splátky k datu
31.5.2008.
Poštovní poukázky sloužící k úhradě,
obdrží poplatníci po 15.květnu 2008.
Další možností je platba v hotovosti
v pokladnách MěÚ nebo převodem na
příjmový účet Města č.19-422481/0100
u pobočky Komerční banky v Žatci.
V každém případě však musí být použit
správný variabilní symbol uvedený na doručené poštovní poukázce.
Sdělujeme poplatníkům, že jednorázově hrazený poplatek byl již splatný k datu
31.3.2008 !
Finanční odbor MěÚ v Žatci bude
v následujících týdnech rozesílat Výzvy
k zaplacení nedoplatku v náhradním
termínu.V této souvislosti upozorňujeme
poplatníky, že včas nezaplacené poplatky
nebo jejich nezaplacenou část může město,
dle Čl. 11, odst.1), Obecně závazné vyhlášky č. 4/03 „o místním poplatku ze psů“,
zvýšit až na trojnásobek.

Humanitární sbírka

Ve dnech 20.05. – 21.05.2008 proběhla
v prostorách radnice humanitární sbírka.
Sbírku zorganizoval Městský úřad Žatec
ve spolupráci s Diakonií Broumov. V průběhu sbírky bylo vybráno velké množství
oděvů, obuvi, přikrývek a hraček. Humanitární sbírka bude použita pro dospělé
a děti bez přístřeší.
Za projev solidarity občanům děkujeme.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Ministři navštívili Žatec
Další kroky k zamezení zneužívání dávek – v Ústeckém kraji jde ročně kolem devíti miliard na
sociální dávky, skoro třetinu těchto dávek lidé zneužívají.
V rámci výjezdního zasedání v Ústeckém kraji navštívili minulé úterý ministr
práce a sociálních věcí Petr Nečas a ministryně pro lidská práva a národnostní
menšiny Džamila Stehlíková také Žatec.
Ti v podvečerních hodinách diskutovali
o problémech v sociálních službách,
kterých leží na stole ne zrovna málo.
Jak se ukázalo, současný systém nového sociálního zákona není to pravé
ořechové. Příspěvky pro osobu blízkou
si někteří příjemci vysvětlili jako přilepšení rodinného rozpočtu, příspěvky
v hmotné nouzi, což je nejnižší možná
částka na živobytí, ale také nemocenské
dávky, jsou často zneužívány. „V případě
nemocenských dávek se chystáme více
kontrolovat lékaře, případně je i postihovat. V nezaměstnanosti je nutné lidi
motivovat k hledání práce a nezlehčovat
situaci těm, kteří pracovat nechtějí .“ „V
plánu je také varianta, kdy možná dojde
k tomu, že nezaměstnaní budou muset
odpracovat několik hodin měsíčně pro
město a pak podle kvality odvedené

Město vymáhá miliony korun
od dlužníků, důslednou prací
získalo osmnáct bytů

Žatec – Za posledního čtvrt roku se podařilo městu získat 18 bytů, ve kterých žili obyvatelé a neplatili nájemné a služby. Například před třemi lety
to za celý rok byly dva byty. Rozdíl je v důslednosti, s jakou se městský úřad
snaží získat peníze, které patří do městského rozpočtu.
V současné době má město podaných stvu odsouhlasit upuštění od vymáhání
388 exekučních titulů, ve kterých uplat- řady pohledávek v celkové výši cca
ňuje pohledávku v celkové výši 10,712 545 tisíc korun. Ty vznikly v minumilionu korun. Podaných je dalších lých letech a dlužníci jsou vesměs
osmnáct žalob, v nichž má město 629 roky nezvěstní, zemřeli a nezanechali
tisíc korun.
žádný majetek nebo jsou nemajetní.
Dalších patnáct potenciálních žalob Pokud zmíněné částky přesahují 20
je v řešení, za nimi se ukrývá částka tisíc korun, musí rozhodnout zastupi355 tisíc korun.
telstvo. Odpustit některé částky proto
Zároveň ale na předposledním zase- schválila rada rovnou, zbylé bude řešit
dání rada města doporučila zastupitel- zastupitelstvo.

práce by obdrželi dávky.“ „Sociální systém se musí prostě změnit“, zdůraznil
P. Nečas. Džamila Stehlíková ocenila
odvahu vedení města přistoupit k zavedení poukázek místo hotovosti při vyplácení dávek. Bohužel z peněženek lidí
jsou často zneužívány k požití alkoholu,
k nákupu elektronického zboží, v nejhorším případě končí v útrobách automatů
nebo nákupu drog. „Peníze jsou určeny

PTEJTE SE STAROSTY
Vážený pane starosto.
Reaguji na Vaši informaci v žateckých
novinách, že odpovíte svým občanům na
otázky. Máme jedinou: proč zastupitelstvo, vámi řízené, trvale opomíjí, ba
diskriminuje občany Lounské ulice: Nejezdí sem MHD, není zde kanalizace,
není zavedený plyn, neexistují chodníky,
chybí poštovní schránka, tráva je sekána 1x ročně bez následného úklidu atd.
Nyní zjišťujeme, že ani nejsme zařazeni
do sběrových sobot . I my platíme stejné
daně jako v opečovávaných lokalitách
Žatce, i my jsme voliči .
Děkuji, J.Veselá
Přiznávám, že situace v dotčené ulici je
dosti komplikovaná a těžko bude město
schopno v nejbližší době řešit komplexní
zajištění všech požadavků jejích obyvatel.
Některé drobné záležitosti jdou ale řešit
neprodleně. Byl již zadán příkaz na zajištění sběrného místa při sběrových
sobotách, tráva bude sekána standardně jako v celém městě, otázkou poštovní
schránky se budeme zabývat.
V případě kanalizace mohu konstatovat pouze toto: V ul. Lounská vybudovala
Severočeská vodárenská společnost
a.s.Teplice v roce 2004 tlakovou kanalizaci pro odvedení odpadních vod z obce
Staňkovice (ukončení platnosti vypouštění odpadních vod z ČOV Staňkovice).
Obyvatelé v Lounské ul. se do této
kanalizace mohou napojit se svými
přípojkami. Vzhledem k tomu, že se
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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

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.

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.

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

PŘEČTĚTE SI...
Pamuk, Orhan, – Istanbul
Směs místopisu, kulturní historie a autobiografických postřehů z autorova
rodného města Istanbulu.
Webster, Richard
Léčení minulými životy
Probádejte minulost své duše.
Kahoun, Jiří
Příhody včelích medvídků
Příběhy dvou čmeláčích kluků - Brumdy
a Čmeldy, které známe i z večerníčků.
Brož, Ivan – Dali své jméno značce
aneb S kůží na trh
Osudy téměř sedmdesáti světově proslulých podnikatelů, z nichž mnozí jsou
českého původu, jejichž firemní značka
byla vždy plným právem považována za
jedničku ve svém oboru.

Květinový den v Žatci

Exkurze – Podmořský svět

Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se zákonem o obcích.

V pondělí 12.května 2008 žáci 7.třídy
a 8.B ZŠ nám.28.října v Žatci vyjeli na
exkurzi do Prahy. Cílem byla návštěva
největšího mořského akvária v České
republice, které se nachází v Praze
– Holešovicích.
Ráno žáci v dobré náladě usedli do
autobusu a vyrazili na cestu. Prohlídka akvária byla naplánována na 10.
hodinu. Přijeli jsme o trochu dříve,
a tak si žáci ještě připomněli některé
informace, které o podmořském životě
slyšeli v hodinách přírodopisu. Pak se
rozdělili do skupin, dostali pracovní
listy a poslední instrukce, jak se mají
chovat, a už netrpělivě čekali, až budou
moci vstoupit do mořské říše.

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

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
Zveřejněno od 11.03.2008 do
zveřejnění záměru prodat.
09.06.2008
Zásady pro prodej nemovitostí z maza Město Žatec
Jana Eisertová
jetku Města Žatec včetně tiskopisu
vedoucí majetkového odboru žádosti o koupi nemovitosti (volného

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu další osobě a to:
č.p.

b.j.č.

obec

vel.

m2

vel. podílu

KC

2

7

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

200 260 Kč

71,1

711/8536

194 768 Kč

Žatecký
týdeník

ve výši 1.000,- Kč/m 2 /rok bez služeb. Předpokládaný termín uzavření
nájemní smlouvy od 1.7.2008 (po
skončení výpovědní lhůty stávajícího
nájemce)
Rada Města Žatec si usnesením
č.173/99 vyhrazuje právo k jednání
přizvat pouze ty zájemce, jejichž
podnikatelský záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/
99 schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude
uhrazeno před podpisem nájemní
smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 27.5.2008 do
25.6.2008

„Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek!“ - to je heslo každého
skauta či skautky, přesně tím se řídili všichni účastnicí sbírky dvanáctého
ročníku Květinového dne.
Letošní ročník byl zaměřen přede- rakovinu v její rodině. Nebo jeden pán
vším na podporu významu vakcinace si koupil kytičku strašně rád, protože
proti HPV u dívek a samovyšetřování se sám nedávno z rakoviny vyléčil, ale
varlat u chlapců a také výchově ke jeho žena na rakovinu zemřela. Jsem
zdravému způsobu života v rodině. tedy ráda, že mohu pomáhat aspoň
Kvítek měsíčku lékařského si mohl touto cestou a těším se na další ročkaždý koupit za minimální částku ník!“ – Markéta Svobodová
20 Kč, ale většina dárců dala větší
Junáci mimo své vlástní činnosti
obnos.
myslí na ostatní a snaží se bezplatně
Každá z devíti hlídek skautů a skau- a ve svém volném čase pomáhat. Tato
tek měla na starosti určitou část měs- sbírka není jediná a již se starší roveři
ta, kde prodávala květiny. Celkem se a rangers chystají na další ročník Kapvybralo 22 189,50 Kč za 1100 květin, ky 2008, v rámci které budou umývat
které všechny putují na účet nadace okénka aut na benzinové pumpě a touLigy proti rakovině Praha.
to formou vybírat na podporu Nadace
A jak vidí sbírku samotní účastníci? pro transplantaci kostní dřeně.
„Zaujalo mě na tom to, že tímto
Dovolte nám touto cestou poděkovat
mohu pomáhat lidem a u některých všem lidem, kteří nelitovali dvacetikosi vyslechnout i jejich příběhy. Jedna run a přispěli na sbírku, protože rakopaní učitelka si vzala dvě kytičky, ale vina může tikat v každé rodině!
dala mi 80,-, protože nedávno zažila
Martin Štíbr – vedoucí střediska

Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy
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Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Žatecký týdeník

Akvárium je zcela uchvátilo. Téměř
celou hodinu se vydrželi dívat do
obrovských nádrží plných jedovatých
rejnoků, dvoumetrových murén, bodloků, ostenců, medůz nebo různých
prehistorických živočichů . V korálové
jeskyni obdivovali živé korály, pestré
korálové ryby a další mořské živočichy. Největším tahákem byli ovšem
žraloci, především ten největší, žralok
písečný.
V akváriu se žákům líbilo a odnesli
si nejen spoustu zážitků a nových poznatků o podmořském světě, ale také
drobné suvenýry. Samozřejmě si nezapomněli udělat i několik fotografií.
ZŠ nám.28.října 1910, Žatec

MĚSTSKÁ POLICIE V MĚCHOLUPECH

V úterý 20. 5. 2008 ředitel MP Žatec
J. Štorek s p. Kubelčukovou z oddělení
prevence kriminality a dopravní výchovy
navštívili naší základní školu v Měcholupech. Formou diskuse s dětmi se snažili
vštípit do jejich paměti základní právní
znalosti, jak se mají zachovat při různých situacích, které jim připraví život.
Čeho by se měly děti vyvarovat, aby se
nedostaly do vězení? Tato výuka se setkává s pozitivními reakcemi jak u dětí,
Žádost o koupi je nutno podat na přetak u jejich učitelů a rodičů. Kriminalita
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
jako taková je celospolečenským pronemovitosti (volného bytu) v termínu
blémem, který se s větším, či menším
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
Jubilejního 30. ročníku Středoškolské
bytu) jsou k dispozici na www.mesto- odborné činnosti se z okresu Louny zú-zatec.cz nebo na informacích MěÚ častnily pouze tři střední školy - Střední
Žatec.
zemědělská a ekologická škola Žatec,
Zveřejněno: od 13.5.2008 do
Obchodní akademie generála Františka
11.6.2008
Fajtla Louny a Střední odborná škola
a střední odborné učiliště Podbořany.
V krajské přehlídce opět triumfovala
SŠZE Žatec, konkrétně studentka Petra Čechová, která obsadila 1. místo
s postupem do celorepublikového kola.
Její spolužačka Irena Jandová získala
Projednáno RM dne 17.03.2008
krásné 2. místo a na pěkném 5. místě
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. se umístil Martin Hamerník.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
Dalším pravidelným účastníkem této
101,52 m 2 za minimální nájemné soutěže je OA Louny, jejichž studentky

úspěchem daří eliminovat, avšak její
vymizení z každodenního života se jeví
jako zcela nereálné. Významnou úlohu
zde hraje právě primární prevence sociálně patologických jevů, jako je násilí,
šikana, záškoláctví, drogy, delikvence,
vandalismus, xenofobie, rasismus,
graffiti, atd. Proto se budeme těšit na
další besedy MP Žatec. Ty mají pomoci
nejen předcházet páchání kriminality,
ale také snižovat obavy z ní a poskytovat školákům informace o možnostech
ochrany před trestní činnosti. Bc. H.
Gondeková, ZŠ Měcholupy

Žatecká „ZEMĚDĚLKA“ opět na REPUBLIKU

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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.

Ivana Umhöhová a Klára Hortenská
obsadily v kraji 3. a 5. místo.
Nováčkem, a pro mne tak trochu
překvapením, SOČ v okrese i krajské
přehlídky bylo SOU a SOŠ Podbořany.
Reprezentant této školy Štěpán Slavíček
se umístil na 2. místě a do celorepublikové přehlídky postupuje jako náhradník,
jeho kolega Václav Lebeda obsadil pěkné
3. místo.
Děkuji těmto třem středním školám za
reprezentaci okresu Louny a doufám, že
příštího ročníku SOČ se zúčastní i jiné
z jedenácti SŠ našeho okresu.
Ludmila Malá, DDM Žatec, koordinátor okresních soutěží

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

KVĚTEN/ČERVEN 2008
29.5. Čtvrtek

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

17.00

30.5. Pátek

OBCHODNÍ AKADEMIE

9,00

4.6. Středa

POPELKA

5.6. Čtvrtek

CASANOVA – Karl Gassauer

Připravujeme:

VÝSTAVA:

Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy Žatec
Akce ZUŠ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Akce ZUŠ

9:30, 11:00

Výpravná pohádka na motivy klasického příběhu o popelce, která se princeznou
nakonec stala. Specificky pro divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem
napsala Kristina Herzinová. Hrají: Monika Bérešová, Zdeněk Baláž, Kristina
Herzinová a mnoho dalších. Pro I. stupeň ZŠ. Pohádka
Vstupné: 40,-

19:30

Úspěšná komedie o poslední lásce slavného svůdce žen čerpá z jeho slavných
pamětí. Odehrává se na zámku hraběte Valdštejna v Duchcově. Humor, který
hra má, z ní činí nezapomenutelný divácký zážitek.
Více na:http://www.komornidivadlo.cz/hry/casanova/casanova.htm
Hrají: František Němec a Johanna Tesařová. Režie Tomáš Vondrovic
Předplatné sk A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 160,II.místa 150,- III.místa 140,Pohádka: Tři čuníci nezbedníci
Činohra: Kasanova
Zahájení sezóny v Letním kině 13.6.2008

Fotografie Pepy Štrose

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

POKOJ 1408

19:30

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

Výhodná nabídka nákupu
abonetních vstupenek

n Prodám byt 1 +1 v OV u Západního nádraží v Žatci. Cena 480.000,- Kč.
Tel.: + 420 602 462 052. RK nevolat.
n Prodám byt 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 Pronajmu novou garáž 1.300 Kč/
měs., větší garáž 1.450 Kč/měs. v Žatci, ul. Hájkova a ul. B. Němcové. Tel.:
606 309 784
n Pronajmu byt 1 + 1, 40m2, 4. patro bez výtahu v Žatci, 5.500 Kč včetně
inkasa, vratná kauce 11.000 Kč. Tel.:
607 948 094
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Družstevní ulici v Žatci, 3 patro, výtah,
nájem + služby Kč 6500,- měsíčně, tel.
773 231 205 po 17 hod.
n Pronajmu byt 2 + 1 v Žatci, Studentská ul. Cena nájmu dohodou +
Zdárně prezentuje své město i chmelařskou oblast
kauce. Ne , nepřizpůsobivým občanům. Žatec/Praha – Že je o kapelu z města chmele a piva – ŽATEČANKU stále velký
Tel.: 606 923 296
zájem starších i mladších příznivců potvrdila i její účast v Praze na Výstavišti
v Holešovicích, kde se koná od 23. května do 1. června 2008 Český pivní fesn Pronajmu garáž v ulici M. M.
Černobýla po celkové rekonstrukci. tival.
Žatečanka Jaroslava Filípka byla zpívali s námi“– uvedl manažer kapely
Tel.: 775 242 873
pořadateli vybrána jako jediná klasická Petr Šimáček.
n Pronajmu RD 3 + 1 s terasou, dechovka, aby koncertovala na této
Kromě kapely Žatečanka, která na
podsklepený, v přízemí velká garáž největší gastronomické události v ČR. festivalu zdárně propagovala své město,
nebo prostory k podnikání. V centru Žatečtí hudebníci zde vystupovali dostala nabídku k účasti na akci i žatecŽatce. Dlouhodobě. Tel.: 731 461 012 v průběhu celé soboty 24. května od 12 ká Chmelobrana s jejich jedinečným
n Prodám byt 3 + 1 v OV , parkety, do 22 hodin. „Publikum zpívalo i tanco- „pivním“ šlapohybem, který by zde
3. patro, balkón, 65,9m 2, Podměstí valo a nechtělo nás pustit bez přídavků“ byl nepochybně raritou, ale bohužel
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK, – uvedl spokojený kapelník Jaroslav Fi- se nezúčastnila. V průběhu sobotního
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442, lípek. Velký zájem byl kromě tradičních celodenního pořadu žatečtí hudebníci
lidovek také o písničky o městě Žatci, rozdávali propagační materiály o měsfax: 415 710 988
chmelu a pivu. Ačkoliv se na akci neče- tě chmele, zvali účastníky festivalu
n Pronajmu byt 2 + 1 v centru Žat- povalo žatecké pivo byl díky kapele pre- do Žatce na zářijovou Dočesnou, na
ce. Nájem 6.000 včetně poplatků. Tel.: zentován i Žatecký pivovar.. „Japoncům soutěž Miss zlatého moku i na festival
739 666 958
jsme museli dokonce nechat přeložit text dechovek Žatecký Hopfest, který bude
n Pronajmu byt 1 + 1 (2 + 1) v Žatci. písničky To žatecké pivečko, kterou pak součástí letošní Dočesné.
(jk)
Tel.: 724 122 177 nebo 608 071 094.
Od 25. května je v Křížově vile k vidění výstava nazvaná „Česká republika
RŮZNÉ
360˚ “. Jedná se o 360˚ panoramatické fotografie ze zajímavých míst České
republiky. Vystavují Jaroslav Hora a Tomáš Bartůsek. Slavnostní zahájení výn Řešení máme pro každého!
stavy začíná v neděli 25. května ve 14.00 hodin v Křížově vile.Výstava potrvá
Spolupracujeme s mnoha fin. společaž do 4. července.
nostmi. Hypotéky, úvěry, půjčky. Tel.:

Žatečanka úspěšná v Praze

Leoš Mareš v Měcholupech

776 103 399
n Půjčky - bankovní, nebankovní, hypotéky, úvěry pro každého. Potřebujete
V sobotu 14. 6. se uskuteční již 8. ročník akce s názvem „Sranda bez Plotů“,
peníze? Volejte.: 602 132 290
která se tentokrát koná v obci Měcholupy na Žatecku. Akce bude tentokrát
zaměřena na EU a její členské státy.
ROZLOUČENÍ
Ve sportovně-zábavném klání se utká 11:.30 Žatečanka
18. 5. Vladimír Ondříček
60 let 16 soutěžních družstev (obce Mikrore- 12:00 druhá soutěž ŠVÉDSKÁ TROJFrantišek Cyprich
52 let gionu) pod moderátorskou taktovkou
KA
19. 5. Věra Kopejsková
68 let Leoše Mareše. Na akci se dále předsta- 13:00 Žatečanka
21. 5. Jaroslav Špaček
88 let ví Holki, Žatečanka, Průvan, DJ Štěpán 13:30 třetí soutěž ŘECKÝ LABY25. 5. Václav Háša
60 let a mnoho dalších. Slavností zahájení her
RINT
Jarmila Trubačová
85 let proběhne již od 10:00 hod. Program 14:30 čtvrtá soutěž FRANCOUZSKÝ
bude pokračovat až do pozdních večerTGV
ních hodin. Na akci Vás zve starostka 15:00 kulturní program - módní přeobce Měcholupy paní Doris ČERNÍhlídka
KOVÁ Dis. Další informace naleznete 15:30 pátá soutěž ČESKÝ TUNEL
na www.mecholupy-sc.cz.
16:30 šestá soutěž ALPSKÝ SLAProgram:
LOM
9:00 příjezd družstev, evidence, orga- 18:30 kulturní program - barmanská
nizační záležitosti
show
10:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 18:00 vyhlášení výsledků a ocenění
HER - LEOŠ MAREŠ, Doris
vítězů
ČERNÍKOVÁ Dis., DJ Štěpán 18:30 hudební skupina HOLKI
tohoto představení je naplánován na 19:
- vyvěšení vlajky, slovo starost- 20:00 hudební skupina PRŮVAN
30 hod. Další informace pak naleznete
ky, hudební a kulturní doprovod 21:00 losování tomboly
na www.divadlozatec.cz.
u nástupu družstev
22:00 Travesti show
11:00 první soutěž PREZENTACE 23:00 hudební skupiny Průvan, táboSTÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
rák, zábava do ranních hodin

Od 1. Června 08 bude zahájen prodej abonentních vstupenek na divadelní
sezónu 2008/2009.
Zakoupením vstupenek získáte hned
Upozorňujeme, že abonentní vstuněkolik výhod. První výhodou je získá- penky jsou přenositelné a na vystouní rezervace Vámi vybraného místa na pení může přijít také jiná osoba něž
vybrané pořady, které jsou v žateckém ta která si ji zakoupila.
divadle připraveny. Druhou výhodou je
Abonetní vstupenky mohou sloužit
zakoupení vstupenek se slevou.
také jako:
Abonentní vstupenky jsou rozděleny
- případná odměna za dobře odvededo tří kategorií, kdy se sami rozhod- nou práci pro Vaše zaměstnance
nete jaké tématické představení budete
- může přispět k zvýšení kulturního
chtít navštívit. Pořady jsou rozděleny vyžití Vašich zaměstnanců
na činohry, hudební a zábavné večery
- zvýšení loajálnosti zaměstnanců
a představení pro děti.
k Vaší firmě
Kompletní ceník si vyžádejte u paní
- mohou sloužit také jako další zaměstHany Zeleňákové v Městském Divadle nanecké benefity, podobné stravenkám.
Žatec. Pokud chcete získat slevu a na- dárek a prezent Vašim obchodním
víc rezervaci Vámi určeného místa, partnerům nebo rodinným příslušníkteré vám bude nejvíce vyhovovat kům
volejte pro informace na telefonní čísKompletní informace o programu
lo 415 710 519 nebo můžete divadlo žateckého divadla naleznete na www.
navštívit osobně.
divadlozatec.cz.

Casanova z Františkem Němcem
Městské divadlo Žatec uvede ve čtvrtek 5.června komediální hru o lásce
a smrti.
Činohra pojednává o posledních dnech
života a poslední lásce slavného svůdce
žen na zámku v Duchcově. Hluboce
lidská komedie čerpající ze slavných
pamětí Giacoma Casanovy, zejména
jeho vztahu k ženám. Humor, který hra
má, z ní činí nezapomenutelný divácký
zážitek. V žateckém divadle se představí herci národního divadla František
Němec a Johanna Tesařová. Začátek

PREFA ŽATEC, s.r.o.

Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec
přijme pracovníky na pozici

BETONÁŘ l ARMOVAČ l
ZEDNÍK l SVÁŘEČ l ZÁMEČNÍK
Předpoklady: vyučení v oboru, dobrý zdravotní stav
Kontakt: tel. 415 726 222 l e-mail: svabova@prefazatec.cz

Zajímá Vás zdravý životní styl?

sport
Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček

Batohy
Stany
Spacáky

AKTIV SPORT, Vás zve ve čtvrtek 5. 6. od 17 hodin na prezentace a ochutnávku biopotravin. Tato zajímavá přednáška se uskuteční v bývalé budově Telecomu. Pokud máte zájem, neváhejte a přijďte se seznámit s těmito produkty.

Vyhlášení výsledků literární soutěže

Žatec – Desetičlenná odborná porota 6. ročníku literární a fotografické soutěže
pod názvem Žatec 2007, kterou pořádá Sdružení rodáků a přátel města Žatce
s žateckou Městskou knihovnou, v těchto dnech ukončila hodnocení došlých
43 příspěvků.
Autory nejsou tentokrát ve většině žáci nad níž převzal záštitu starosta města
základních a středních škol, ale dospělá Erich Knoblauch, se uskuteční v obřadní
populace. „Převažují vzpomínky na život síni žatecké radnice ve čtvrtek 19. června
v Žatci, ale výjimkou nejsou ani kritic- v 15 hodin a vítězové se mohou těšit na
ké postřehy a zájem o současné dění ve diplomy a pěkné odměny.
městě i o jeho budoucnost,“ uvedl předPořadatelé zvou k účasti na vyhlášení
seda sdružení rodáků Petr Šimáček.
nejen všechny autory, ale i širokou veřejSlavnostní vyhlášení výsledků soutěže, nost.
(ms)
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Krajské plavecké závody ovládli žatečtí plavci
Rumburk - V sobotu 10.5.2008 proběhl v Rumburku Oblastní přebor ročníků
1997 a mladších. Náš oddíl reprezentoval rekordní počet 13-ti plavců.
V kategorii 1997 jsme měli 3 zástupce. pochybách, že má skvělou formu a ve
Nejvíce se dařilo Antonínu Svěcenému, všech startech získal medaili. Zlato vykterý se prosadil na svých oblíbených bojoval na 100m polohový závod, který
prsařských tratích. Na 100m dokázal zvládl v čase 1:38.00. Kateřina Kozáková
zvítězit a na 200m skončil na 2.místě. svými výkony překvapila a 4x se na tratích
Ilonka Nováková se hned 5x prosadila 50 a 100m prsa, 50m znak a 50m volným
mezi nejlepší tři plavce v kraji. Nejvíce způsobem, umístila na 3.místě. Filipu Urse jí dařilo na 50m volným způsobem, banovi se nejvíce dařilo na 400m volným
kde obsadila 2.místo. Lucka Svěcená si způsobem, kde obsadil 4.místo.
zlepšila ve všech svých startech osobní
V ročníku 1999 Pavla Barochová hned
rekord. Nejlepším jejím umístěním pak 2x zvítězila - na tratích 50 a 100m prsa.
byla dvě 4.místa na 100 a 200 metrů Dominik Červenka byl 3x druhý a jeho seznak.
stra Barbora Červenková 2x třetí. Tomáš
V ročníku 1998 jsme měli také 3 plav- Urban získal svou medaili na 100m volce. Standa Voráč nenechal nikoho na ným způsobem, když skončil na 3.místě.

Tomáš Zugar se nejlépe umístil na 4.místě
na 50m prsa.
Mezi nejmladšími plavci ročníků
2000 a ml. jsme měli dva zástupce.
Štěpán Henrych vybojoval stříbro na
50m znak a Marek Koutník stejný kov
na 50m prsa.
Oblastní přebor byl pro ročníky 1997
a 1998 nominačním závodem na vrchol
sezóny, kterými jsou Poháry ČR 10-ti
a 11-ti letého žactva. Na tyto mistrovské závody se svými časy nejspíše bez
problémů kvalifikují Antonín Svěcený,
Ilonka Nováková, Lucie Svěcená, Standa
Voráč a Kateřina Kozáková. Na sestavení
startovních listin si, ale musí ještě počkat
Filip Urban.

Louny - O víkendu 17.-18.5.2008 se konal v Lounech Oblastní přebor ročníků
1996 a starších. Tento závod byl pro ročníky 1996 - 1994 nominačním závodem
na Mistrovství České republiky
Andrea Gabrhelová poprvé startovala zovou příčku na 200m znak. Ostatní svá
na závodě s takovouto důležitostí a po- umístění pak vměstnala mezi 4. - 6.místo.
vedlo se ji vybojovat 9.místo na 100m Stejný úkol měla i Kristýna Štrancová, kteznak. Thomas Buhl byl o stupínek lepší rá se nejlépe umístila na 4.místě na trati
a skončil osmý na 100m znak. Katka 50m volným způsobem.
Zumrová se 2x umístila na 6.místě a to
Lucie Urbanová s Kateřinou Iblovou
na 100 a 200m volným způsobem. Da- dokázaly, že patří ke špičce krajského
vid Iška nejlépe skončil na 100m znak na potažmo i republikového plavání a ve
7.místě a Jan Polončík byl na stejné trati všech svých startech vybojovali medaišestý. Adriana Chamrádová skončila jen li. Obě se tak bezpečně kvalifikovali na
těsně pod stupni vítězů a obsadila 4.místo nadcházející MČR a budou s napětím
na 100m prsa.
očekávat sestavení startovních listin, zda
Hana Eichelmanová bojovala o nomi- jim jejich časy budou stačit na nasazení
naci na MČR a dokázala vybojovat bron- do nejrychlejších rozplaveb. David Urban

s Tomášem Plevkem potvrdili beze zbytku
svou příslušnost ke kraulařské republikové špičce svých kategorií. Tomáš dokázal
hned 4x zvítězit a David 2x zvítězil a 2x
skončil jen těsně na 2.místě. David navíc
zaplaval na tratích 200 a 400m volným
způsobem současný nejlepší čas v celé
ČR ročníků 1995
Generálka na republiku se podařila
Katce Iblové, Lucii Urbanové, Davidu
Urbanovi a Tomáši Plevkovi. Kristýna
Štrancová a Hanka Eichelmanová musí
ještě počkat na časy svých soupeřek
z ostatních krajů, které rozhodnou o jejich účasti na MČR. Celkově jsme přivezli
z Loun 21 medailí - 8 zlatých, 7 stříbrných
a 6 bronzových.

Nominace na MČR žateckým plavcům vyšla

POZVÁNKA

na akci Žatecký voříšek

Zveme Vás na akci, která již tradičně
proběhne na hřišti naší školy, je spojená
se dnem dětí.
Termín: sobota 31.5. od 10,00 hod.
Děkuji a těším se na spolupráci.
D. Hromádková, Střední škola
zemědělská a ekologická v Žatci

Vytrvalci v Dobříši
obdivovali plastiky

Tradiční májové oslavy v Dobříši, které se nemalou měrou podobají žatecké
malé Dočesné, oslavili návštěvníci na
několika místech různými programy.
Kromě zábavných akcí, byli návštěvníci
svědky „Dobříšského městského běhu“.
A slavili též vytrvalci, jak jinak než desetikilometrovou tratí, kterou za město Žatec
reprezentoval Roman Daniš. Jejich trať
vedla okolím zámku, od podjezdu až na
ústřední nádvoří, kde pokračovala nad
francouzskými zahradami do rozsáhlého anglického rokokového parku. Ten se
rozprostírá v perfektně udržovaném stavu
a je přímo architektonickým skvostem,
nabízející k překrásným procházkám..
Stovka běžců si zaběhla tento májový běh
v rámci seriálu „Brdman Adventure“. Náš
Žatečan R. Daniš skončil s časem 48.11
na 66. místě. Kromě sportovních zážitků
se netajil obdivem rokokového zámku
s francouzskou fontánou, kde je možné
vidět plastiky Hérakla a dalších. Zámek
je v současnosti v majetku Ing. Jerome
Colloredo-Mannsfeld z Rakouska. Jak je
vidět i modrá krev vlastní kladný přístup
ke sportu.
(dan – žit)

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 22.5.2008 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na
dobu neurčitou:

referent stavebního
a vyvlastňovacího úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 7. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 11.6. 2008 do 16.30 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního a vyvlastňovacího
úřadu“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

Týden dětí a zvířat

Také letos se může tato výstava pochlubit velkým zájmem veřejnosti, zvláště
dětí. Celý minulý týden,až do soboty byl pro návštěvníky každý den připraven
zajímavý program.
Malá domácí zvířata, hospodářská zví- jsme se dozvěděli rekord sbírky je 5. kvěřata, drobné hlodavce, rybičky, výcvik psů, ten. „Celý týden chodily hlavně maminky
Králičí hop, to vše bylo k vidění v areálu s dětmi a přišlo také hodně mateřských
Českého svazu chovatelů, základní orga- škol,“ sdělila paní u vchodu. „Některým
nizace Žatec, která také byla pořadatelem. větším školákům vůně domova nešla moc
Čtvrteční odpoledne bylo zpestřeno ukáz- pod vousy,“ dodala pak s úsměvem. Ale
kou výcviku záchranářských psů, v pátek většině přítomným vůně domova určitě
pak proběhly soutěže dobrovolných ha- nevadila, naopak chvilka mezi zvířecími
sičů a záchranářů. Skalní houbaři se už obyvateli, je pro děti vždy zážitkem na němohli pokochat výstavou jarních hub, kolik dní a učí je dobrému vztahu a péči
Již po třetí se v letošní sezóně můžete vydat na závody upravených nákladních
všechny byly sebrány v okolí Žatce a jak o ně.
(žit)
vozů jezdících v terénu. Závody se tentokrát stěhují do motokrosového prostoru
u obce Krásná Lípa na Chomutovsku.
O víkendu 14.- 15. Června se můžete začíná v sobotu od 9:00 hod. a v neděli od
přijít podívat na adrenalinový sport, 10:00 hod. V sobotu večer bude program
který je o jezdeckém umění, o tom jak navíc obohacen o diskotéku s Karlem
překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na Fialou. Další závody v letošní sezóně se
všech závodech a v Krásné Lípě obzvlášť postupně pojedou například v Ujkovicích,
se pravidelně projíždí abnormálně těžký Drnovicích. Bonusem pro závodníky a náterén. Závody Mistrovství ČR v Truck vštěvníky bude určitě závod v Milovicích
trialu nejsou jen o tom jak zdolat prudký na Nymbursku, kde se tentokrát pojede
svah, ale také o správném orientování se závod Rally Truck Trial. Tedy závody
v terénu a navíc projetí sekcí a umístě- upravených vozů, tak trochu jinak.
ných branek, i za cenu, že nevíte, kdy se
Kompletní informace o programu
můžete převrátit. Na třetí závod se zatím a zákulisí pak najdete na stránkách truck
přihlásilo více jak 60 posádek z celé naší trialového klubu na adrese www.trucrepubliky, ale také ze zahraničí. Program ktrial.cz.

Mistrovství ČR v Truck Trialu 2008

Jarní pochod

Již 6. ročník Jarního pochodu v sobotu 17. května
uspořádalo občanské sdružení Učitelé pro Žatec.
I když se těsně před startem rozpršelo, rodiče a děti
to od zábavného pochodování jarní přírodou neodradilo. Užili si čerstvého vzduchu i mnoha společných zábavných soutěží pro děti a rodiče, jako
například střílení ze vzduchovky, házení míčků na
koš, soutěž mezi rodiči a dětmi ve vození plyšáků
kolečky i jednoduché obvazování trojcípými šátky. I letos se zapeklitými soutěžními úkoly pomohl
Sbor dobrovolných hasičů města Žatce a Sdružení
dobrovolných záchranářů Žatec.
Za každý splněný soutěžní úkol čekala děti sladká odměna. A na konci trasy pochodu byl i letos
připravený táborák s opékáním buřtů, společnými
hrami a příjemným posezením.
za občanské sdružení Učitelé pro Žatec
Zdenka Uďanová
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