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6. zasedání

Zastupitelstva Města Žatec

Řidiči, kteří jsou držiteli platného
osvědčení profesní způsobilosti řidiče jsou povinni do 1.10.2008 nebo
nejpozději v den ukončení platnosti
osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností písemnou žádost o vydání
průkazu profesní způsobilosti řidiče.
V případě podání žádosti po 1.10.2008
nelze průkaz profesní způsobilosti řidiče držitelům platného osvědčení profesní
způsobilosti řidiče vydat. K žádosti se
doloží platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, občanský průkaz, řidičský
průkaz a jedna fotografie (3,5 x 4,5 cm)
vystihující současnou podobu. Správní
poplatek za vydání průkazu profesní
způsobilosti řidiče je 200,-Kč.
Bližší informace budou poskytnuty
na telefonním čísle 415 736 473.

Dne 12. 6. 2008 od 16. 00 hod.,
zasedací sál radnice

PROGRAM zasedání

FOTO P. MÁCA

Přehled mimořádných úředních
dnů – sobot v 2. pololetí roku 2008

Městský úřad v Žatci můžete navštívit i při
mimořádných úředních dnech - sobotách,
které jsou pro Vás zabezpečeny takto:
Termíny: 2.08.2008 • 13.09.2008 •
4.10.2008 • 1.11.2008 • 6.12.2008
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště: Budova radnice,
nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek
OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor
životního prostředí a zemědělství, stavební a vyvlastňovací úřad.
Ing. Bc. Petr Vajda, vedoucí OVV

Cíl akce obec Žatec nedaleko Telče.

Cyklovýlet Žatec – Žatec u Telče
Turistická sezóna je již v plném proudu, proto je ideální doba na to prověřit,
jaké cyklotrasy a služby čekají na cyklisty v Čechách a na Moravě.
Malým příspěvkem v této oblasti může totiž při zadání hesla „Žatec“ v databázi
být i cyklovýlet Žatec – Žatec u Telče, kte- nabízí jednak volba našeho města, dále
rý se uskutečnil 31. května až 5. června pak obec se stejným názvem ležící poblíž
2008. Nápad realizovat tuto 310 km města Telč. Hynek Dlouhý a Jan Novotný
dlouhou etapovou akci vznikl v turistic- se vydali na kolech po trase: Žatec (start)
kém infocentru v Žatci. Při jedné z nejčas- - Beroun - Sedlčany - Tábor - Jindřichův
tějších služeb turistům, tzn. vyhledávání Hradec - Telč - Žatec u Telče (cíl).
dopravního spojení pomocí internetu, se
V obci Žatec na Vysočině, která má

TRASA A - Rozpis sběrových sobot
Stanoviště
číslo

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice
2 – ul. Chomutovská u Fruty
3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Podměstí, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u Morového Sloupu
13 – roh Arbesova a N. Schody
14 – roh Hejdukova a Jungmanova
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TRASA B - Rozpis sběrových sobot
Stanoviště
číslo

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 – ul. Bří Čapků před školkou Alergo
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Dvořákova U Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

POZVÁNKA
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asi 110 obyvatel, přivítal cyklisty starosta a „Žatečáci“ zde společně strávili
příjemné odpoledne. Další den následoval návrat vlakem do královského města
Žatce. Kvalita komunikací, značení,
ubytovacích, stravovacích a informačních služeb na trase Žatec - Žatec byla
příjemným překvapením, protože dosahovala ve většině případů nadprůměrné
úrovně.
(ic)

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozpočtová změna – „Žatec, nám.
28. října 1019 – 3. ZŠ rekonstrukce sociálních zařízení – I. etapa 3.
NP“
8. Prodloužení termínu dokončení
rekonstrukce objektu č.p. 1150
v Žatci
9. Informace k žádosti o dotaci v OP
ŽP
10. Prominutí odložené splátky kupní
ceny
11. OZV – Daň z nemovitosti
12. TJ SEVER Žatec
13. Rozpočtová změna
14. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině
organizační složky jesle
15. Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu
16. Výroční zpráva Nemocnice Žatec
o.p.s. za rok 2007
17. Volba člena správní rady Nemocnice
Žatec o.p.s.
18. Informace právního zástupce ve věci
žalob vedených Městem Žatec
19. Různé
20. Diskuze a podněty
21. Usnesení a závěr.

Dětské oddělení se rozjelo

Žatec – Jeden lékař nastoupil v květnu, další tři od 1. června. Dětské oddělení
Nemocnice Žatec, o.p.s, se tak rozjelo.
„Všechny podmínky, které jsme měli MUDr. Zdeněk Bergl. Běží tak i všechny
od pojišťovny, byly splněné. Díky související ambulance.
personálnímu obsazení se rozjela také
Kromě toho, že se podařilo zajistit
dětská jednotka intenzivní péče, která lékaře, navýšil se také počet lůžek.
nefungovala přes rok právě kvůli nedo- Z původních sedmnácti na nynějších
statku lékařů,“ uvedl ředitel nemocnice pětadvacet. (st)

V objektu v Libočanech se finišuje

Třetí dekáda v červnu je termín, kdy by mělo dojít k předání zrekonstruovaného
objektu bývalého azylového domu pro matky v Libočanech městu.
Zednické, malířské a dokončovací LORM. Kolik bytů pro matky s dětmi
práce jsou těmi posledními, které umož- se město rozhodne obsadit není ještě
TISKOVÁ CHYBA
ní aby objekt opět ožil. Denní stacionář, zcela jisté.
V budoucnosti, kdy by objekt mohl
V minulém vydání ŽT došlo nedopatřením k otištění ul. Bří Čapků a ul. Brožíkova v rozpisu tras sběrových sobot okolních obcí. který jak se ukázalo je službou, po které
je poptávka, bude mít zde pro své klienty byt zrekonstruován celý i s okolím, by
Samozřejmě, že Likor tyto ulice neobsloužil, protože byl v obcích. Tímto se občanům z těchto lokalit omlouváme. (red)
vhodné prostory a klidné místo. Prostory byl pro klienty denního stacionáře ten
Oznamujeme občanům, že i o sběrové soboty je sběrný dvůr otevřen od 9.00 – 18.00 hodin.
pro své klienty zde bude mít i Kamarád nejvhodnější. (žit)
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
Projednáno RM dne 28.01.2008
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150,
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2
za minimální nájemné ve výši 10.000,Kč/měsíc bez služeb.
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 6.6.2008 do 7.7.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m 2/rok bez služeb.
Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy od 1.7.2008 (po skončení
výpovědní lhůty stávajícího nájemce)
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno:
od 27.5.2008 do 25.6.2008

Děti oslavily svůj
svátek ve škole

Dne 30.5.08 oslavili žáci ZŠ nám. 28.
října v Žatci svůj svátek společně se
svými učiteli.
Den začal velmi příjemně, a to vyhodnocením soutěže o nejhezčí truhlík, ve
které se nejlépe umístily třídy 1.A, 6.A
a 9.A. Poté se třídy 1. stupně odebraly
k řece, kde pro ně žáci 9.A připravili
zajímavý pochod s několika stanovišti, u kterých děti soutěžily a bojovaly
o ceny.
2. stupeň strávil dětský den v areálu
školy. V průběhu dne si žáci zahráli
volejbal, florbal a zasoutěžili si o sladké
odměny. Na organizaci této části dne se
podíleli především žáci 9.B.
Organizátoři se velmi snažili a počasí
nám přálo, a tak se nám oslava Mezinárodního dne dětí opravdu vydařila. Všem
organizátorům děkují žáci i vedení naší
školy.
Silvie Svobodová
ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

Žatecký týdeník

Seriál
o třídění a recyklaci odpadů
1. díl „Úvod“

Nový seriál vám odpoví na časté otázky:
1.PROČ třídíme odpady? Co je to recyklace?
2.JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie
3.JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?
4.KAM s nimi? Jak třídíme odpady?
5.CO se s odpady dále děje?
6.JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.
Jak vidíte, čeká nás toho opravdu hodně, tak se do toho pustíme.
Zelený bod znameProč třídíme odpady? Zkuste se
ná, že je za obal zanad touto otázkou zamyslet dříve, než
placeno do systému
budete číst dále. Někdo z vás odpověEKO-KOM, jenž zaděl: protože mám rád přírodu; nechci,
jišťuje sběr a využití
aby přibývaly skládky; jenom správně
obalových odpadů.
roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve Pokud si koupíte obal, na kterém je
škole jsem slyšel/a, že se to má dělat… značka ZELENÝ BOD znamená to,
Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zku- že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.
Takže, až vypijete limonádu nebo dosíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu jíte sušenky, odhoďte jejich obaly do
barevného kontejneru!
na životní prostředí mají toto pořadí:
Přeškrtnutá
1.Omezování vzniku (minimalizapopelnice značí,
ce) odpadů – už při nákupu rozhoduže elektrozařízejeme, kolik odpadů vyprodukujeme
ní, na kterém je
2.Třídění a recyklace odpadů – povyznačena nesmí
kud se odpad smíchá, není možné ho již
být vyhozeno do
dále roztřídit a zpracovat, proto je nutpopelnice, ale má
né třídit odpady již v domácnostech
3.Odstraňování odpadů – odpady, být odevzdáno k recyklaci na sběrný
které nemůžeme již dále využít, se dvůr nebo do prodejny elektro.
Šipky s číslem
zneškodňují (např. skládkováním, spanebo zkratkou nás
lováním apod.)
informují o materiCo je to recyklace? Při recyklaci jsou
álu, z něhož je obal
zpracovány odpady na nové materiály.
vyroben. Podle nich
Je důležité dodržovat pravidla třídění
poznáme, do kteréodpadů – většinu těchto pravidel asi
ho kontejneru máme
znáte, podrobnosti a doporučení se
obal později vyhodit. V tabulce jsou
dozvíte ve 4. díle seriálu.
Značky na obalech – naši rádci při nejčastější kódy:
Papír
PAP
22
třídění odpadů
PAP
20
Každý obal je vyroben z nějakého Vlnitá lepenka
PAP
21
materiálu a někdy je velmi obtížné Hladká lepenka
GL
70
poznat, z čeho je obal vyroben. Proto Bílé sklo
GL
71
jsou na obalech různé značky, které nás Zelené sklo
GL
72
informují, jak máme s takovým obalem Hnědé sklo
Ocel
FE
40
po použití naložit.
ALU
41
Panáček s košem Hliník
FOR
50
znamená, že použi- Dřevo
PET
1
tý obal máme hodit Polyethylentereftalát
PP
5
do příslušné nádoby Polypropylén
PS
6
na odpad. Pokud je Polystyrén
4
panáček přeškrt- Polyetylén (rozvětvený) LDPE
HDPE
2
nutý, znamená to, Polyetylén (lineární)
C/ obal je
že obal do popelnice nepatří, protože Kombinovaný obal
obsahuje nějaké nebezpečné látky. vyroben z více materiálů a ten za loTakové odpady se odnáší do sběrny mítkem převládá
C/PAP 81
nebezpečných odpadů nebo na sběrné Nápojový karton
dvory. Bližší informace se dozvíte na va- a 84 kombinovaný obal, kde převládá
papír
šem obecním nebo městském úřadu.

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

Záchranáři opět v Mlékojedech

V sobotu 31. května se žatečtí dobrovolní záchranáři (SDZ) opět po roce vrátili do Mlékojed u Litoměřic, kde v dubnu 2006 pomáhali likvidovat následky
povodní. I tentokrát je obec Mlékojedy pozvala na svůj dětský den.
Stejně jako v loňském roce si zá- řování čtyř dětí, které požár způsobily
chranáři dětský den společně s dětmi a zranily se při něm. Ochlazení ve
a místními občany i přes veliké horko velkém žáru zajistili dobrovolní hasiči
řádně užili.
příjemnou vodní mlhou i pěnou, v níž
Poklidné odpoledne zpestřily soutěže, se místní děti dokonale vyřádily.
ukázka karate a sebeobrany, hudba,
Kvůli vysokým teplotám se pak veškeré
sladká limonáda i společný cvičný dění přesunulo k hasičské zbrojnici, kde
zásah místních dobrovolných hasičů následovalo závěrečné společné posezea žateckých dobrovolných záchranářů ní s občerstvením.
při hašení hořící hromady dřeva a ošetZdenka Uďanová, člen SDZ Žatec

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

2
12
Stroupeč
1+3
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Seznam škol stávkujících - 9. 6. 2008
Název zařízení

Počet stávkujících zaměstnanců Nepedagogů
Z toho pedagogů
1 Základní škola a mateřská škola Liběšice,
Liběšice 61
10
9
1
2. Gymnázium Václava Hlavatého Louny
27
24
3
3. Gymnázium Podbořany
13
12
1
4. Gymnázium Žatec, Studentská 1075
29
24
5
5. Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec 17
17
0
6. Střední škola zemědělská a ekologická,
Sv.Čecha 1180, Žatec
12
11
1
7. Základní škola 28. říjny Žatec
30
25
5
8. Základní škola a mateřská škola Jižní, Žatec 22
22
0
CELKEM
160
144
16

Doufáme, že nám stávka alespoň
trochu pomůže v tom, aby si veřejnost uvědomila, že přestože je školství prioritou každé vlády, je reálná
situace jiná.

Žatecký
týdeník

e-mail; telefon
Kontaktní osoba - člen stávkového výboru

Mgr. Trefilová Irena
Majdová Libuše
Mgr. Amlerová Milada
Benešová Naděžda
Mgr. Váňová Stanislava

zsms.libesice@seznam.cz
majdova@glouny.cz
tel. 415 214 541
Nbenesova@seznam.cz
VanovaStanislava@seznam.cz

Bajborová Jindřiška
Svobodová Silvie
neudáno

sekretariat@zemskolazatec.cz
svobod@3.zš.žatec.cz

Vyučujícím neustále přibývá práce,
především tvorba a realizace nového
školského vzdělávacího programu, ale
platy stagnují. Zavádění nového ŠVP
vyžaduje používání nových pomůcek,

Uvedené počty ke 4. 6. 2008

na které ovšem finanční prostředky
navýšeny nebyly. Pokud se situace
nezlepší, plánují odboráři další stávku na podzim.
Silvie Svobodová

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník
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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

13.6. Pátek
13.6. Pátek

Zdánlivě nový divadelní spolek Opera Žatec se chystá v červnu k uvedení hry
n Pronajmu novou garáž 1.300 Kč/ Mlhavé vyhlídky. Termín premiéry byl stanoven příznačně na 13. pátek.
I když název spolku zní celkem nově, vé vyhlídky, kterou uvidíme v polovině
měs., větší garáž 1.450 Kč/měs. v Žatci, ul. Hájkova a ul. B. Němcové. Tel.: nejsou účinkující na divadelních prk- června, se odehrává na jednom zašlém
nech žádnými nováčky. Většina z nich staroanglickém panství. Život podezře606 309 784
pochází ze žateckého divadelního spolku lé rodiny Tombů, která zde po léta žije,
n Pronajmu nezařízený byt 1 + 1, Ža- Jitřenka, který před lety uvedl nejen na plyne svým nerušeným tempem až do
tec – JIH, 2. patro, výtah. Volný od 1. žateckém jevišti svoje hry Švec na střeše chvíle, kdy zemře starý pan Tomb a věci
6. 2008. Vratná kauce 3 nájmy předem. a Náměstíčko. Spolek poté, po několika se dají do pohybu.
ČERVEN 2008
Tel.: 606 552 068
neúspěšných pokusech nacvičit další
V rolích jednotlivých postav této černé
SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE ŽATEC
9:00
hru, svoji činnost ukončil. Dnes se vra- komedie se nám představí J. Šmídlová,
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
n Prodám hrob v Postoloprtech (jedcí jako Opera Žatec s několika novými H. Zeleňaková, R. Říhová, S. Svobodonomístný),
náhrobek s deskou, cena tvářemi a pod novým vedením bývalého vá, R. Valešová, D. Štrossová, M. Štross,
MLHAVÉ VYHLÍDKY
19:30
Norman Robbins. Černá komedie s detektivní zápletkou, odehrávající se na dohodou. Dále prodám vanu 160 cm, aktéra Jitřenky J. Wagnera. Hra Mlha- V. Valeš a V. Rampas.
smalt (350.-), bytové dveře, krémové
jednom staroanglickém sídle.
Premiéra představení divadelního spolku OPERA ŽATEC.
s klikou a zámkem i prosklené, různé
V režii: Jaroslava Wágnera. Hrají: V. Valeš, D. Štrossová, J.Šmidlová, R. Říhová,
rozměry – 60-90 cm šíře, (200.- 1 ks).
R. Valešová, M. Štross, V. Rampas, H. Zeleňaková, S.Svobodová,
Kontakt: 774 818 878, 728 554 994
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné 80,-

17.6.

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

17:00

Vystoupení žáků literárně dramatického a tanečního oboru ZUŠ ŽATEC.
Akce ZUŠ
Vstupné : 30,-

LETNÍ KINO ŽATEC
Červen - hrajeme od 21,30
13.6. Pátek

14.6. Sobota

15.6.

20.6.

Mlhavé vyhlídky žateckého
divadelního spolku

Václav

75,-

SPI. Komedie / Drama / Česko / 2007 / 97 min
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budař,
Zuzana Kronerová, Petra Špalková, Martin Pechlát, Soňa Norisová
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou
střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický
nezvladatelný kluk, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hlavou plnou milých lumpáren). Ostatní
(téměř celá vesnice) v něm vidí jen problém. Dokonce i bratr František, který
celý život soupeří s Václavem o lásku matky a otce. Tyto dva světy na sebe
neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu do druhého.

Asterix olympijské hry

75,-

SPI. Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Francie / 2008 / 117 min
Režie: Frédéric Forestier Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon,
Benoît Poelvoorde, Santiago Segura, Vanessa Hessler, Michael Schumacher,
Jean Todt, Gisele Bundchen
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa.
A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řeské princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru
se vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny
Iriny. Střetává se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a jeho týmem,
který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, čarovné elixíry jsou
na Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán, jak opět zvítězit...

Gympl

70,-

Fal. Komedie / Drama /Česko / 2007 / 105 min
Režie: Tomáš Vorel st.. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler, Martin Zbrožek, Tomáš Vorel st.,
Zuzana Bydžovská, Tomáš Hanák
V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování
graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi
konformitou a naprostou svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné
věci. Hlavními hrdiny je dvojice gymnazistů Petr a Pavla, jejich učitele Tomáše
a jeho ženy Aleny. Divák se dostává ze zaběhlých školních paravidel do temného nočního reje, kde sprejeři žijí svůj vysněný život. Nespoutaná svoboda,
ignorance všech pravidel, i hip-hopová muzika dokresluje dramatický, téměř
dobrodružný příběh.

Let’s Dance 2 Street Dance

75,-

SPI. Drama / Romantický / Hudební /USA/ 2008/ 98 min
Režie: Jon Chu Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street Dance, začne studovat na
Marylandské škole umění, snaží se zapadnout a přitom si udržet starý styl života. Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby vytvořili
formaci a zvítězili v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak žít svůj sen
a při tom propojit své dva oddělené světy.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Výhodná nabídka nákupu
abonetních vstupenek

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.

ZDE JSOU CENY PŘEDPRODEJE ABONENTNÍCH VSTUPENEK:
Skupina A – Činohra: 9 představení + 1 bonus: 1 800 Kč
Cena jednotlivé vstupenky na představení je 180 až 240 Kč. Ušetříte tedy až 600 Kč.
Skupina D hudebně zábavné pořady: 6 představení - 800 Kč
Cena jednotlivé vstupenky na představení je až 200 Kč. Ušetříte tedy až 400 Kč.
Skupina E,M pořady pro děti: 10 představení - 300 Kč
Cena jednotlivé vstupenky na představení je 30 až 50 Kč. . Ušetříte tedy až 250 Kč.

Nábor pomocníků na pořádání
akce Žatecká Dočesná 2008

n Pronajmu byt v Žatci 2 + 1,
Studentská ulice. Cena dohodou +. Městské divadlo Žatec přijme brigádníky na pořádání letošního již 51. ročníku
Ne, nepřizpůsobivým občanům. Tel.: “Žatecké Dočesné”.
606 923 296
Jedná se především o pomocné prá- Vhodné zejména pro studenty. Minice při organizaci akce, stavění pódií, mální věk uchazeče musí být 17 let. Pro
n Prodám byt 2 + 1 v OV v Žatpřenášení těžké techniky, ochrana ma- informace prosím volejte telefonní číslo
ci, 2. patro. Cena: 540.000 Kč. Tel.:
jetku a osob a další pořadatelské práce. 415 710 519.
723 649 238

Výzva žateckým živnostníkům

n Řešení máme pro každého
- spolupracujeme s mnoha fin. společV rámci nové výstavy ŽATEČTÍ ŽIVnostmi. Hypotéky, úvěry, půjčky. tel.:
NOSTNÍCI aneb Žatec a jeho obchody
776 103 399
zachycené na dobových fotografiích,
která se koná od 6.7. do 21.9. bychom
rádi oslovili žatecké občany – pamětníky nebo ty, kteří mají doma po svých
rodičích a prarodičích nějaké dobové
materiály, plakáty, vývěsní cedule či
Velkoobchod ovoce a zeleniny štíty zapomenuté na půdách... staré
váhy, noviny, časopisy, fotografie zajímavých míst, krámků a zákoutí, pohledy, živnostnické listy, pracovní knížky,
obaly, ...prostě věci, které pro některé
mladé znamenají jen „staré nepotřebné
harampádí“ nebo nic neříkající papíry
Bližší informace na tel. 415 710 439
a doklady.
Přispějte, prosím, k dalšímu poznání
historie Vašeho města a pomozte nám
Vaší zápůjčkou těchto věcí k již zmi-

Firma
REKL Žatec s.r.o.

Přijme
řidiče – prodejce

SALÓN LENKA
Nehtová modeláž Lenka

Přijme s okamžitým nástupem

Nehtařku a masérku
Do nové provozovny

Podm. Živnostenský list
Pracovní bezúhonnost
Práce v mladém kolektivu

ROZLOUČENÍ
3. 6.
5. 6.
8. 6.

Jiřina Pešková
Jana Vyskočilová
Anna Slabyhoudková
Jaroslav Zelenka

83 let
66 let
65 let
77 let

MUDr. Zdenka ŘEPKOVÁ
Gynekologická ambulance
Postoloprty, Jiráskovo nám. 469
Tel.: 722 16 78 78
repkova.zdenka@seznam.cz

Ordinační hodiny
Po 7.30 – 15.00 ( jen sestra)
Út 7.30 - 12.00, 13.00 – 15.00
St 7.30 - 12.00, 13.00 – 17.00
Čt 7.30 - 12.00, 13.00 – 15.00
Pá 7.30 – 12.00

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀЀༀऀ܀ကᄀĀ
Ȁ̀ЀԀԀĀ
Ȁ̀Āऀࠀ܀ĀऀࠀఀഀĀȀԀༀఀကఀᄀĀ

ĀĀĀĀሀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀĀĀᘀጀᘀጀĀĀᜀĀĀ᠀᠀ጀᘀጀᤀᨀᨀᬀ

ĀĀĀሀሀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀ᠀ᰀጀᘀጀĀĀᜀĀĀ᠀ᬀጀᘀጀᤀᨀᨀᬀ
ĀĀሀሀሀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀᤀ᠀ጀᘀጀĀĀᜀĀĀᤀᴀጀᘀጀᤀᨀᨀᬀ
ĀĀሀḀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀᤀᬀጀᘀጀĀĀᜀĀĀ᠀ጀĀᬀጀĀᤀᨀᨀᬀ
ĀĀĀḀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀĀĀᰀጀᬀጀĀĀᜀĀĀᬀጀĀᬀጀĀᤀᨀᨀᬀ
ĀĀḀሀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀ᠀᠀ጀᬀጀĀĀᜀĀĀ᠀ᴀጀᬀጀᤀᨀᨀᬀ
ĀḀሀሀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀ᠀ᬀጀᬀጀĀĀᜀĀĀᤀᤀጀᬀጀᤀᨀᨀᬀ
ḀሀሀሀጀĀĀĀĀĀ᐀ఀ᐀ᔀĀĀĀĀĀᤀᴀጀᬀጀĀĀᜀĀĀᤀἀጀᬀጀᤀᨀᨀᬀĀ
Ȁ̀ЀԀĀԀĀ̀܀ЀĀࠀऀЀĀఀഀĀༀࠀက
!""#Ā$ሀ""%&'Ā('Ā)* !Ā(+%)#,-'Ā .!Ā(%'/!)Ā 0'#Ā-Ā(%$-&#

̀Āᬀ1ᨀᨀĀᜀĀ᠀21ᨀᨀĀ3̀ကఀጀ
(Ѐഀ4ऀ5Ā6ကఀఀ̀ᔀഀ7Ā ᄀԀሀጀ᐀ᔀЀഀĀᘀᜀ̀᠀ሀ̀ЀഀĀ᠀ᤀᨀᬀᔀЀĀԀĀሀ̀ᰀ̀ЀഀĀ
ᄀጀ̀܀ሀጀ᐀ᔀЀഀ Ā ᐀Ԁᨀ̀Ѐഀ Ā ЀԀ᐀ሀᴀᘀᔀЀ Ā ᘀጀᜀᔀሀᘀḀഀ Ā ᰀᜀᔀἂĀ
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ňované výstavě, případně i k dalším
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

Regionální muzeum K. A. Polánka
Žatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ČERVEN 2008
Hlavní budova – Husova ul. 678:
n „VÝPRAVA DO STŘEDOVĚKU“ – výstava ve stylu „living history“ zapůjčena z Městského muzea v Poličce. Dozvíte se, jak žili lidé na hradě i v podhradí,
jak husité válčili a jaké zbraně v boji používali. Uvidíte figuríny pěších bojovníků
a postavu v kompletním mužské brnění. Drátěné košile, přilbice, dětské brnění,
meče, bijáky a jiné zbraně, které si můžete vzít do rukou a vyzkoušet. Pro dívky
jsou připraveny gotické šaty a klobouky. A mnohem více, když přijdete. Výstava
potrvá do 29. června 2008.
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Žatecké obrázky (ikonografie města)

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „ČESKÁ REPUBLIKA 360 ° - panoramatické fotografie ze zajímavých míst
ČR vystavuje Jaroslav Hora a Tomáš Bartůsek. Výstava potrvá do 4. 7. 2008.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
duben – září/ úterý – pátek: 9.00 – 17.00 hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00
hodin, (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin), pondělí - zavřeno!

Základní umělecká škola Žatec
vyhlašuje pro školní rok 2008/2009

dodatečný ZÁPIS do těchto oborů:

hudební, taneční, literárně dramatický, výtvarný
a Schola ludus.
Zápis bude probíhat do 13. 6. 2008. Informace na tel. čísle 415 740 368, nebo
v budově ZUŠ - I. patro (paní učitelka Irena Marešová nebo kancelář školy).

ŘEDITELKA
STŘ. ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ A EKOLOGICKÉ V ŽATCI

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení
přihlášky nejpozději do 20. 6. 2008

n volná místa jsou v oboru Agropodnikání – zaměření:
- Agroturistika – chov koní
- Tvorba a údržba zahrad
n přijímací zkoušky se nekonají
n přihlížíme k výsledkům na základní škole
n další informace na www stránkách školy
adresa školy: SŠZE, Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec
tel: 415 740 365, e-mail: sekretariat@zemskolazatec.cz
www.zemskolazatec.cz
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

V žateckém fotbale se začínají naplňovat obavy v podobě sestupu týmu
mužů po ročním působení v krajském
přeboru. nedokázall vzdorovat dobře
hrajícímu družstvu Kadaně vedené Janem Límem ze Žatce a nic jiného než
nadílka šesti gólu byla spravedlivým
vyjádřením jejich souboje. Druhý tým
mužů v sestavě opět s mladými hráči
vydoloval remízu na hřišti v Bečově.
Bohužel padla domácí neporazitelnost
staršího dorostu, který prohrál s Proboštovem.

vyhlašuje dne 3. 6. 2008 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

sociální pracovník odboru
sociálních věcí

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.

n FK Slavoj Žatec A - Tatran Kadaň
0 - 6 / pol. 0- 4 /

Jak jinak než problémy při sestavování
družstva provázely toto utkání. Za zmíňku
stojí že např. trenér Brynda musel a hřiště
poslat po 8.minutách mladého Majorose,
který před tím dohrál utkání v dorostu, neboť se zranil další dorostenec Baloun. Doslova splácaná sestava neměla proti lépe se
pohybujicím hostům žádnou šanci a ti využili své šance a výsledkem byl šestigólový
příděl. Slavoj čekají poslední dvě utkání
a zřejmě i sestup do nižší soutěže.
n Sokol Bečov - FK Slavoj Žatec B
1 - 1 / pol.0 - 0 /

Obdobně museli trenéři Žatce postupovat při sestavování žatecké rezervy. Je
podivné že hráči nemají zřejmě o fotbal
takový zájem jak se domnívají žátečtí
funkcionáři.
Pro zajímavost, do branky se postavil
dorostenec Dupály, a v sestavě se objevili
další tři Baloun, Wiesinger a Zavadil. Ve
vyrovnaném utkání se ve druhém poločase
domácí ujali vedení z vymyšlené penalty 1
- 0. těsně před koncem po centru vyrovnal
Kouba hlavou.

Žatecký týdeník

Spodní řada: Jaroslav Nekolný, Dušan Kupček, Jan Šimeček, Josef Hodina ml., Michal
Kadlec. Prostřední řada: Vladimír Kočka, Michal Štěpnička, Michal Šimeček, Pavel
Jenček, Jakub Zmrhal, Miroslav Naxera. Horní řada: trenér Stanislav Kadlec, ved.
mužstva Jaroslav Jenček, trenér Josef Hodina.

Mladší přípravka FK Chmel
ukončila soutěžní sezonu

V neděli 8. 6. 2008 sehrála mladší blšanská přípravka své poslední soutěžní utkání
v této sezóně, když doma přivítala mužstvo FK Neštěmice.
Do utkání nastoupili její hráči se dvěma prohráli pouze 3x (s prvním a druhým
úkoly – zahrát si pohodový fotbal a udržet mužstvem tabulky a v Litvínově, kam
jarní domácí neporazitelnost. Oba úkoly zajížděli značně oslabení z důvodu škol
kluci v pohodě splnili a v zápase plném v přírodě a dovolených) a v ostatních 10
jejich šancí zvítězili celkem přesvědčivě utkáních zvítězili, obsadili v závěrečném
5:0, když se v dobrém světle předvedl účtování 7. místo.
zejména Dušan Kupček, který vstřelil 1
Ve své první sezóně získali kluci 46 bodů
branku a na 3 nahrál. Další branky přidali za 15 výher, 1 remízy a 10 proher při aktiv2x Jaroslav Nekolný a po 1 Miroslav Na- ním skóre 88:53. Nejlepším střelcem se
xera a Pavel Jenček.
stal Pavel Jenček, který vstřelil 30 gólů.
Skvělou jarní částí sezóny, kdy kluci
Jaroslav Jenček, vedoucí mužstva

Měřili síly v běhu osvobození

Sportovní klub Lišany u Rakovníka byl v sobotu 31. května pořadatelem 37.

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 v oboru sociální práce a příbuzných oborech nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním (v souladu
s § 110, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, zákona č.
94/1963 Sb. o rodině, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
• 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

n FK Slavoj Žatec A dorost - TJ ročníku běhu osvobození „Lišanská silniční sedmička“.
Proboštov 0 - 2 / pol. 0 - 0 /

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

Turnaj v dámě

Klub českých turistů Žatec

SKRYJSKÁ JEZÍRKA
V sobotu 28.6.2008

Trasa: Skryje – Skryjská jezírka - Zbiroh 18 km.
Ze Skryjí se dáme po M TZ, která nás po
2 km dovede k romantickým „Skryjským
jezírkům M TZ a Zbirožský potok nás
budou provázet celou cestu. Od jezírek
půjdeme k hájovně Slap, potom kolem
Jankovského mlýna, Ostroveckého a Kozova mlýna, Papírny a Sýkorova mlýna.
U Sýkorova mlýna opustíme údolí Zbirožského potoka a dojdeme do Přísednic
a Františkova. Odtud kolem rybníků na
okraj Zbiroha k turistickému rozcestníku.
Zde odbočíme doprava a Č TZ nás dovede
do středu městečka.Po prohlídce města
a občerstvení návrat do Žatce.
Skryje leží na pravém břehu Berounky. Kostel sv. Michala původně gotický,
přestavěn do současné barokní podoby.
V obci je zachováno několik roubených
domů. U kostela památna lípa malolistá
(obvod kmene 360 cm, výška 20 m). V 1
pol. 19 stol. sem měla vést koněspřežná
buštěhradská dráha. Projektování a vyměřování se zůčastnil i fran. ing. Joachim
Barrande, jenž nalezl v okolí obce množství zkamenělin (trilobit). Připomíná jej
busta u školy i zdejší památník (v budově
OÚ), kde je možno si prohlédnout bohatou sbírku zkamenělin.
Skryjská jezírka - jedinečná přírodní
zajímavost při dolním toku Zbirožského

potoka. Potok zde proráží úzkou průrvou
skalnatý masiv, pod ním se rozlévá v malé
jezírko. Zákaz sběru zkamenělin!
Ostrovecký mlýn - roubená patrová
stavba z konce 18 stol.
Kozův mlýn - v roce 1943 byla rodina
mlynáře pro spolupráci s odbojem zatčená
a popravená.
Přísedenice v severovýchodní části vsi
dva roubené přízemní domy.
Františkov - osada na Zbirožském
potoce. V roce 1870 se zde podnikatel
Strossberg pokoušel založit železárny.
Skončil krachem – popsáno v knize
„Král železnic“.
Zbiroh - malebné městečko ležící na
rozhraní Brd a Křivoklátské vrchoviny. Až
k městu zasahuji lesy CHKO Křivokládsko. Romantiku okolí dotváří Zbirožský
potok. Na náměstí chráněno 5 maloměstských domů z 18 – 19 stol. A původně
gotický kostel sv. Mikuláše barokizován
v r.1716. Hrad (zámek) pozůstatek ranné
gotiky je nepřístupný.Na zámku tvořil 17
let Alfons Mucha (Slovanská epopej). Ve
Zbirohu pobývali V. Vačkář, autor „Vzpomínky na Zbiroh“.M.Majerová a.J. Hašek.
Fráňa Šrámek zajížděl k rodičům (odezva
pobytu ve Stříbrném větru).
Přijemně prožitý den přeje výbor KČT

Družstvo Severu opět bodovalo

Vyhodnocené družstvo srarších žákyň Severu Žatec oceňené "SPORTOVEC
ROKU 2007" Barbora Dubská, Šárka Francová, Zuzana Beranová opět bodovalo
no okresním přeboru v lehké atletice v Žatci, kde obsadilo 1. místo a tím postup do
krajského přeboru v lehké atletice konaném v Kamenici u Děčína, kde získalo pěkné
3. místo.
Tato soutěž se hodnotí jako „ AKCE 2008„ pod Městským úřadem Žatec.
Předseda ASPV Sever Žatec, Koutná Alena
ALERGO

Na Základní škole Svatopluka Čecha se
5.6.2008 konal školní turnaj v dámě.
Na tento turnaj se přihlásilo 16 žáků,
kteří byli rozděleni do dvou kategorií.
Někteří žáci, kteří se přihlásili, tuto
hru neznali, proto se museli před
započetím turnaje naučit pravidla a o
volných chvílích trénovat. Radost ze
hry znásobovaly vlastoručně vyrobené
hry dámy, které si vyrobily děti na hodinách výtvarné a pracovní výchovy. A jak
to celé dopadlo?
Mladší kategorie:
1.místo: Emil Čipčala
2.místo: Michal Berky
3.místo: Petra Miláčková
Starší kategorie:
1.místo: Patrik Pola
2.místo: Jan Mrváň
3.místo: Jana Provazníková
Všechny děti hrály velmi zodpovědně a disciplínovaně. Na závěr, než si
převzaly diplomy a odměny, které byly
připraveny pro každého účastníka, si
snědly polárkové dorty. Všem vítězům
gratulujeme a poraženější budou vědět,
co s volným časem, když bude ošklivé
počasí – budou trénovat na další ročník
školního turnaje. (svi)

Leoš Mareš v Měcholupech

ALERGO

Slušně hrané utkání a vychýlená muška mladých hráčů Žatce a proměněné dvě
šance hostů. Domácí přišli o neporazitelnost na domácím hřišti, těsně před koncem soutěže. Je nutné ale poznamenat,
že na některých hráčích se projevuje již
určitá únava z neustálého zaskakování
v týmech dospělých.
Příští víkend zajíždí A-muži do Litoměřic, B-muži hrají poslední utkání v Libočanech v derby s Louny B. Dorost zajíždí
k utkání do Cítolib v sobotu.

zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
z výkonu a došlo i na vzpomínky. Vítěz kat.
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 17 .6. 2008 do 14.00 hod. Obálku
50-59 p. Nenadál z Prahy s ostatními zaoznačte heslem „výběrové řízení – sociální pracovník “.
vzpomínal právě na naše bývalé nejlepší
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
běžce jako byli Uvízla, Pěnkava, Pešava,
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
Tesáček, Kantorek a další. Zavzpomínalo
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se i na dva velmi skromné běžce Standu
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
Hoffmanna a Vlastu Zwiefelhofera, kteří
přílohách.
byli tak trochu tehdejším režimem nedoceněni. Nejen běhu se zde daří, ale také
fotbalovému dorostu, který v současné
době kope za II. třídu.
A pro zajímavost – Lišany se mohou
pochlubit kostelem, který nese stejné V sobotu 14. 6. se uskuteční již 8. ročník akce s názvem „Sranda bez Plotů“, která
jméno jako žatecký, kostel Nanebevzetí se tentokrát koná v obci Měcholupy na Žatecku. Akce bude tentokrát zaměřena
Panny Marie, jehož historie sahá až k ro- na EU a její členské státy.
ku 1360.
(dar – žit)
Program:
14:30 čtvrtá soutěž FRANCOUZSKÝ
9:00 příjezd družstev, evidence, orgaTGV
nizační záležitosti
15:00 kulturní program - módní přehlíd10:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ HER
ka
Pořádá autobusový zájezd na:
- LEOŠ MAREŠ, Doris ČERNÍ- 15:30 pátá soutěž ČESKÝ TUNEL
KOVÁ Dis., DJ Štěpán - vyvěšení 16:30 šestá soutěž ALPSKÝ SLALOM
vlajky, slovo starostky, hudební 18:30 kulturní program - barmanská
a kulturní doprovod u nástupu
show
družstev
18:00 vyhlášení výsledků a ocenění
11:00 první soutěž PREZENTACE
vítězů
STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
18:30 hudební skupina HOLKI
11:.30 Žatečanka
20:00 hudební skupina PRŮVAN
Odjezd autobusu: ze Žatce autobusového nádraží v 8.00 hod
12:00 druhá soutěž ŠVÉDSKÁ TROJ- 21:00 losování tomboly
Závazné přihlášky s úhradou jízdného bude vybírat p.Kochová v hale
KA
22:00 Travesti show
MěU Žatec ve dnech: 11.6. 16.6. a 18.6. vždy od 15 do 17.00 hod.
13:00 Žatečanka
23:00 hudební skupiny Průvan, táborák,
Cena jízdného : členové KČT- 100.Kč, ostatní - 160.Kč
13:30 třetí soutěž ŘECKÝ LABYRINT
zábava do ranních hodin
Pro pozdější informace a přihlášky lze se dotázat na tel: 723 342 496

Ten se konal pod záštitou Obecního
úřadu Lišany a je to běh, kde své síly
měří pouze muži. Trasa sedmikilometrového běhu vedla z Lišan do Lužné
(dolní) a zpět.
Vítězem prvních ročníků tohoto tradičního běhu byl známý český maratónec a vítěz i Košického maratónu Václav
Chudomel. Na startovní čáru 37. ročníku
se postavilo zhruba padesát běžců a mezi
nimi hájili opět barvy Žatce Roman Daniš
(33:40) a Ing. Jan Hampejs (41:56). Přestože v danou sobotu bylo až extrémní teplo, chuť bojovat o nejlepší umístění nechyběla a doplnění tekutin po doběhu nebralo
konce. Všichni zúčastnění měli dobrý pocit

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
COUNTRY TANCE

OBÈERSTVENÍ

MAZORETKY

VYSTOUPENÍ  ÁKÙ ZUŠ

(našich bývalých pøedškolákù a jejich kamarádù)

