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Pokud provozujete vnitrostátní nebo
mezinárodní silniční dopravu autobusy
a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5t s výjimkou
speciálních vozidel a veřejné linkové dopravy jste povinni dle § 4a odst. 1 zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, splnit podmínku finanční způsobilosti .
Finanční způsobilost se prokazuje
před příslušným dopravním úřadem
(Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství
– tel. 475 657 531 nebo 475 657 522)
a písemné potvrzení o finanční způsobilosti předkládá podnikatel příslušnému
živnostenskému úřadu nejpozději do
31.7.2008.
Bednárová Pavlína

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku silnice č. II/250 v ul. Lounská v Žatci v prostoru železničního přejezdu (za
křižovatkou s ul. Purkyněho) v termínu
od 12. 7. 2008 do 16. 7. 2008, z důvodu
provedení stavebních prací. Objízdná trasa bude vedena od křižovatky ul. Lounská - Purkyněho na silnici č. I/27 (ul.
Plzeňská) přes obec Žiželice k okružní
křižovatce sil. I/27 se sil. I/7, dále po
sil. I/7 směr Postoloprty s odbočením
na nově vybudované komunikace v PZ
Triangle č. III/25021 a III/2502 a poté
na silnici č. II/250 - obousměrně.
Jitka Stříbrná
odbor dopravy a SH MěÚ Žatec

Vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji
Žádost o vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji se podává
pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností
a matričních úřadech.
Občanský průkaz bude vydán do 30
dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne,
kdy žádost byla příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působnosti po-

stoupena.
K vydání občanského průkazu náhradou za dosud platný průkaz občan
předloží dosavadní občanský průkaz
a 1 fotografii.
Při změně údaje je nutno ještě
předložit doklad o změně nebo doklad
potvrzující nový údaj (např. oddací
list, potvrzení o změně místa trvalého
pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu
o rozvodu, doklad o získání akademického titulu …).
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Daň z nemovitosti TJ Sever nakonec přece jen dostane
nevzroste
více peněz na odhlučnění haly
Žatec – Po sérii jednání na úrovni sportovní komise při radě města a v radě
o zákonem
města samotné získá TJ Sever Žatec dalších 160 tisíc korun. O navýšení
investiční dotace rozhodli zastupitelé na svém posledním jednání.
povolený
„Nezbývá nic jiného než peníze slav Frýba s místostarostou Alešem
poskytnout. Společně s již vyčleně- Kassalem.
koeficient
nými dvěma sty tisíci dojde k úpravě
Zároveň přítomný předseda TJ Sever
Žatec – Zastupitelstvo města Žatce
nevyužilo možnosti dané státem a legislativou a nezvýší od příštího roku daň z nemovitosti. Ta je stoprocentním příjmem
města a v posledních letech přinášela do
rozpočtu města zhruba 7 milionů korun.
Města a obce dostaly možnost zvýšit daň
až na pětinásobek.
Zákonodárci umožnili obcím a městům
zvyšovat daň z nemovitosti ve svých
katastrech proto, aby umožnili kompenzaci očekávaného snížení příjmů
v souvislosti se zákonem o stabilizaci
veřejných rozpočtů a daňové reformě.
Podle informací ministerstva financí se
na příští rok chystá stát obcím a městům
kompenzovat výpadek daňových příjmů
částkou v celkové výši 5,1 miliardy korun. Otázka je, zda to bude dostatečná
výše náhrady a zda vůbec parlament
takovou sumu schválí.
Městští zastupitelé v hlasování odmítli
přenést tento výpadek na občany. Otazník zatím visí nad tím, zda a o kolik
budou příjmy města nižší. V regionu
některé obce a města místní koeficient
daně zvýší na dvoj- až trojnásobek, jinde
ho rovněž ponechají v současné podobě
jako Žatec.
(st)

Minulý týden v úterý navštívil žateckou radnici Senátní výbor pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Parlamentu ČR v čele s předsedou
Ivo Bárkem. Pracovního setkání s představiteli města a pracovníky úřadu
byli také přítomni místopředsedové Pavel Eybert, Ludmila Müllerová
a člen Miloslava Pelc.

Rodiče nově připlatí za jesle

Žatec – Ředitelka Beata Urbánková navrhla městu, aby rodiče od 1. září tohoto
roku připláceli na provoz jeslí 300 korun měsíčně. Zastupitelé na její návrh
přistoupili a schválili příslušný dodatek ke zřizovací listině jeslí.
Podle oslovených maminek jde o vyso- se maminky. Nicméně dodaly, že jesle by
ce potřebnou službu, za kterou rodiny si zasloužily určitou modernizaci.
zmíněnou částku rády zaplatí. Některé
Shodou okolností jeden celostátní dese dokonce podivily, že příspěvek na ník v minulých dnech zveřejnil informaci,
provoz ještě nebyl zaveden.
podle které je v současné době v České rePéče o děti je zajištěná kvalifikovaným publice činných pouze 50 jeslí. Žatec tak
personálem a je na vysoké úrovni, shodly patří svým způsobem mezi unikáty. (st)

Omezení parkování

odhlučnění haly tak, aby byly splněné
hygieniky požadované limity. Pokud by
takové práce nebyly provedeny, omezilo
by to značně provoz haly,“ shodli se na
zasedání ve svých vystoupeních předseda sportovní komise MVDr. Břeti-

Libor Man slyšel, že tělovýchovná jednota v tomto a příštím roce už nedostane
žádné jiné prostředky než ty, které jsou
rozdělovány sportovním organizacím
dle schválených pravidel sportovní
komise.
(st)

Z důvodu realizace pokládky vodorovného dopravního značení, bude v denních
hodinách od 07.00 hod do 17.00 hod. omezeno parkování vozidel na parkovištích
v Žatci. Harmonogram prací je plánován následovně:
30.06.2008 – ul. Volyňských Čechů, ul. Lípová, ul. Jabloňová
01.07.2008 – ul. Javorová, ul. Růžová, část ul. Bří Čapků
02.07.2008 – ul. Pekárenská, ul.Družstevní
03.07.2008 – ul. M.M. Černobýla, část. ul. Bří Čapků
09.07.2008 – ul. Šafaříkova, ul. Pražská u prodejny
10.07.2008 – parkoviště u nemocnice, ul. Dr. Václava Kůrky
11.07.2008 – ul. Jakubská
Všechna parkoviště budou v předstihu označena dopravními značkami. Žádáme
řidiče o respektování těchto dopravních značek, aby realizace prací proběhla v co
nejkratším termínu. Výše uvedený harmonogram se může změnit, zejména s ohledem na klimatické podmínky.

Na posledním jednání Zastupitelstva
města paní vedoucí Stavebního úřadu
v Žatci Hana Pastyříková rezignovala
na funkci a velmi emotivně veřejně poukázala na podle ní nepřiměřený přístup
města k její osobě. V průvodní řeči si postěžovala, ba dokonce byla uražena ze
skutečnosti, že jsem ji navštívil a učinil
jí nabídku odchodu. Důvody, které mě
vedly k takovému kroku krystalizovaly
přes půl roku a jádrem byla hlavně
skutečnost, že především v kauzách
demolice Střelnice a kontroverzního
rozhodnutí o kolaudaci bytového domu
u Tesca došlo k velmi nedostatečné informovanosti směrem k vedení města
a v jejím důsledku ke znemožnění vstupu
města do těchto případů, což nelibě nesli
ve svých vyjádřeních jak zastupitelé, tak

nakonec i sama veřejnost. Výhrady k takovému postupu jsem měl především já
sám, ale byly zaznamenány i na jednáních zastupitelstva.
Rozhodnutí, které jsem učinil žádostí
k rezignaci na funkci pracovníka není
nikdy příjemnou záležitostí a chápu určité rozladění ze strany paní Pastyříkové.
Na druhé straně jsem ochoten tento krok
učinit vždy a u každého úředníka, když
budu mít pocit, že by o takové negativní atmosféře, která panuje kolem jeho
práce a osoby měl vědět a nedávat tak
nečinností důvod k eskalaci tlaku na jeho
osobu. Sám potom může zhodnotit, zda
je , či není ochoten v takovém prostředí
pracovat.
Důležitější moment v celé záležitosti
však vidím jinde. Totiž v tvrzení paní

Pastyříkové, že vedení města používá
praktiky arogantního přístupu. Dokládá
to skutečností, že jsme (vedení města)
v době po nástupu do svých funkcí pokládali vedoucím odborů otázky v rámci
pohovorů o jejich práci a pracovní náplni
a používali jsme prý při tom nevhodné
tzv.“normalizační“ otázky. Chtěl bych
na tomto místě poukázat na fakt, že takovým pohovorům se nemůže vyhnout
žádný manažer začínající na nové
funkci, pokud si chce udělat přesnější
obrázek o práci a pracovní atmosféře
v celém svěřeném provozu. A co se týká
samotných otázek, tak tyto byly zcela
standardní, nikoliv námi vymyšlené, ale
naopak doložené a doporučované v běžné
manažerské literatuře. Jde o celou sadu
otázek, které ovšem ve své většině se

Informace k odchodu paní Hany Pastyříkové z funkce

dotazují pracovníka mimo jiné například
i na to, jak je dotyčný spokojen se svým
platovým ohodnocením, jak může vedení
přispět k práci a dobrému chodu odborů
a úřadu, co ke své práci potřebuje a jaké
problémy aktuálně, či dlouhodobě řeší.
Na závěr . Nemám v úmyslu se paní
Haně Pastyříkové jak požaduje omluvit
za to, že jsem rozhodl nechat prověřit postup Stavebního úřadu v kauze kolaudace
bytového domu u Tesca u nadřízeného orgánu na Krajském úřadu, ať už výsledek
bude jakýkoliv. Domnívám se, že v situaci
kdy městu hrozí soudní pře o částku 20
milionů korun, musí mít město absolutní
jistotu, že v žádném ze svých kroků nepochybilo a že žádné negativní a přitěžující
skutečnosti nevyplují na povrch až v době
soudního procesu. Mgr. Erich Knoblauch
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Odstávka
provozu IS RŽP

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

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.

Minulý týden se uskutečnilo v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné
Hoře závěrečné setkání účastníků
projektu „Odpad z nebe nespad“,kterého se kromě jiných zúčastnili
i žáci a pedagogové ze žateckého
regionu a to ze ZŠ Petra Bezruče ze
Žatce, MŠ a ZŠ v Novém Sedle a ZŠ
z Měcholup. Hosty akce byli rovněž
ředitelé některých škol nebo jejich zástupci, zástupci zřizovatelů a zástupci
místních samospráv.
Cílem pilotního projektu, který připravilo občanské sdružení Ekodomov, bylo
probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů, vytvořit předpoklady pro
separaci odpadů nebo její další rozvoj
na školách a na praktických příkladech
ukázat, jak lze přispět k jejich minimalizaci. Každá škola si vytvořila vlastní miniprojekt, kterému se následně věnovala.
Tyto miniprojekty byly zaměřeny na:
- zavedení nádob na tříděný odpad
a separace odpadu v budově školy
- zřízení kompostéru a kompostování
na školní zahradě
- uspořádání osvětové akce o odpadech

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

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.

Závěrečné setkání Kutné Hoře

pro rodiče žáků školy, mladší spolužáky, děti z mateřských škol apod.
- zavedení a používání recyklovaného
papíru ve škole
- zmapování hospodaření s odpady
v obci
- zmapování černých skládek v okolí
školy apod.
Závěrečné setkání bylo příležitostí
k prezentaci výsledků celoročního snažení každého účastníka spojená s výměnou zkušeností. Velmi pěkná a nápaditá
vystoupení žáků s pedagogy se setkala
s mimořádným ohlasem ostatních
a stala se pro řadu z nich i inspirací pro
další rozvoj ekologické činnosti a výchovy. Nadšení s jakým se děti zapojily
do svého miniprojektu je kromě jiného
i výsledkem obětavé práce pedagogů.
Poděkování v tomto směru patří paní
učitelce Jaroslavě Kumstýřové ze ZŠ
Petra Bezruče v Žatci, paní učitelce
Lucii Kubizňákové ze ZŠ Měcholupy
a paní učitelce Jitce Zamrzlové ze ZŠ
a MŠ v Novém Sedle.
Ing. Přemysl Hautke
EC Ekodomov Žatec

Vážení rodiče,
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
se souhlasem zřizovatele a krajského úřadu v Ústí nad Labem
zřizuje od školního roku 2008/9

přípravnou třídu.
Přípravná třída je určena pro děti, které mají odklad povinné školní docházky.
Podrobnější informace vám rádi poskytneme osobně nebo na tel. čísle
415 726 177. Informace o škole naleznete na webové adrese www.zszatec.cz
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 16.6.2008 do
15.7.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
14.1.2008.
Bytová jednotka:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.

Od 1. července 2008 se zavádí do
provozu nová verze Informačního systému rejstříku živnostenského podnikání
v návaznosti na novelu živnostenského
zákona. Jednorázově je nutné provést
k 1. červenci 2008 časově náročné
automatizované přeměny stávajících
živností na novou úpravu u všech podnikatelských subjektů v Živnostenském
rejstříku. Z toho důvodu je nutné provést odstávku provozu IS RŽP v době
od středy 25. června 2008 od 18.30
hod. do úterý 1. července 2008 do
6.00 hod., tj. v rozsahu tří pracovních
dní. Po tuto dobu nebude moci živnostenský úřad vystavovat živnostenské
listy tzv. „na počkání“, nahlížet do
Živnostenského rejstříku a provádět
do něj zápisy.
Veškerá podání podnikatelských
subjektů v uvedené dny budou živnostenským úřadem přijaty, ale zpracovány
budou 1.- 2.7.2008. Velice děkujeme za
pochopení.
Bednárová Pavlína, vedoucí ObŽÚ

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec
O´Callaghan, Thomas
Zloděj kostí
Každý sériový vrah je vlastně sběratel.Tenhle šílenec si odnáší z místa činu
kost své oběti.
Uhrová, Helena
Děláme si sami víno
Tato knížka chce informovat veřejnost,
jaké ovoce a jakým způsobem zpracovávat pro výrobu šťávy a vína.
Březinová, Ivona
O Puclíkovi
366 pohádek na každý den v roce
o papírovém panáčkovi, který bydlí
v krabici s nápisem Puzzle a neustále
něco podniká.
Horová, Alexandra
Nejkrásnější filmové písničky
Výběr nejoblíbenějších písniček z filmů, které léty doslova zlidověly. Zahrajte
si je a zazpívejte!

Informace o novém právním předpisu
Dne 1.7. 2008 vstupuje v platnost zákon č.130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
a další související zákony. Tato rozsáhlá novela zjednoduší podnikatelskou činnost při zahájení i v průběhu podnikání. Mezi změny mimo jiné náleží např.:
„fous“ bude vykonávat – kdo vlastní
n průkaz živnostenského oprávnění již
před novelou alespoň jednu volnou
není živnostenský list, ale výpis ze
ohlašovací živnost, má nárok na
živnostenského rejstříku pro jedno
veškeré „fousy“ – nutné přijít pouze
nebo více živnostenských oprávnění
ohlásit – bez správního poplatku)
(podnikatel se prokazuje pouze jedn úprava odborné způsobilosti pro řením dokladem na x živností)
meslné živnosti – vyučeni v oboru již
n odpovědný zástupce bude moci být
nepotřebují dokládat praxi, vyučeni
ustanoven maximálně pro čtyři podv příbuzném oboru dokládají jednonikatele (dříve mohl být ustanoven
roční praxi a nevyučeni mohou doložit
pouze pro dva podnikatele)
šestiletou praxi nebo akreditovanou
n úprava provozovny – definice provorekvalifikaci + jednoroční praxi
zovny (zahrnuty i automaty či mobilní
provozovny), povinnosti podnikatele n pro vázané a koncesované živnosti
je dána praxe u konkrétních činností
jsou různé pro provoz automatů či
v přílohách č. 2 a č.3 výše uvedeného
mobilních provozoven a pro provoz
zákona
stálých provozoven (ohlášení dříve
3denní lhůta, nyní i v den otevření n přerušení živnosti bude možno provést na dobu, kterou si určí podnikaprovozovny)
tel, třeba i 15 let (nyní bylo pouze na
n pouze jedna volná ohlašovací živnost
dva roky)
a 80 „fousů“ (podnikatel si určí jaký

n při zrušení poslední živnosti není již
třeba souhlas finančního úřadu
n výpis ze živnostenského rejstříku není
již veřejný či neveřejný,ale je úplný či
částečný (žadatel si určí jaké údaje
bude chtít potvrdit )
n přesné vymezení správních deliktů
právnických a fyzických osob a jejich
sankcí (dříve bylo pojato obecně, nyní
přesné vymezení)
n byla zahrnuta vzájemná spolupráce
s orgány, provádějící kontrolu podle
zvláštních předpisů (např. ČOI, hygiena, potravinářská inspekce, ..)
n zrušena místní příslušnost podnikatele k živnostenskému úřadu – podání lze učinit u kteréhokoli obecního
živnostenského úřadu
n přesun některých živností (např.
z vázané do řemesel, z řemesel do
volné…..)
Změny zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Položka 24

před Kč

po Kč

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000,-

1 000,-

Další ohlášení živnosti

1 000,-

500,-

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

2 000,-

1 000,-

Přijetí další žádosti o koncesi

2 000,-

500,-

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi

500,-

500,-

Změna živnostenského listu

100,-

/

1 000,-

500,-

/

100,-

Změna rozhodnutí u koncesní listiny
Zveřejněno:
15.7.2008

Žatecký
týdeník

od

16.6.2008

do

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení změn
Vydání úplného nebo částečného výpisu z ŽR za každou stránku
Veškeré dotazy můžete směrovat na Obecní živnostenský úřad Žatec – tel. 415736320 – 4.

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.

15,20,Zpracovala: Bednárová

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

19. června 2008
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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 2 + 1 v OV v Žatci, 2. patro. Cena: 540.000 Kč. Tel.:
723 649 238
n Pronajmu byt v Žatci 2 + 1,
Studentská ulice. Cena dohodou +.
Ne, nepřizpůsobivým občanům. Tel.:
606 923 296

LETNÍ KINO ŽATEC
Červen - hrajeme od 21,30
20.6.

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.

21.6.

Rambo do pekla a zpět

60,-

22.6.

Soukromá válka pana Wilsona

70,-

27.6.

Chyťte doktora

70,-

Bios
Akční / Drama / Thriller /USA / Německo / 2008/ 93 min
Režie: Sylvester Stallone. Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Paul Schulze, Jake La Botz, Reynaldo Gallegos, Ken
Howard
Stárnoucí válečný veterán z Vietnamu, John Rambo, se usadil a kdesi v Thajsku
vede samotářský život. Provozuje loďku, rybaří, odchytává hady a především
se snaží vyhýbat problémům. Ale problémy si najdou jeho. Poklidný Rambův
život naruší misionářská skupina, vedená Sarah a Michaelem Bennettem, která
se i přes jeho varování vydá do končin, kde je nic dobrého nečeká. Do Barmy.
A Johnovi nezbývá než přispěchat na pomoc.
Bon. Drama / USA / 2007/ 97 min
Režie: Mike Nichols. Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Emily Blunt, Shiri Appleby, John Slattery, Erick Avari, Om Puri,
Mary Page Keller, Jud Taylor,
Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk. Charlie Wilson. Děvkař,
alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu z Afgánistánu a tím odstartovat rychlý krach komunistické
říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afgánským odbojářům kvalitnější zbraně.
Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols.Texaského kongresmana Charlieho Wilsona (Tom Hanks)
znali všichni jeho kolegové z politiky jako požitkáře a pohodáře se spoustou
problémů, z nichž se dokáže vždycky bravurně vykroutit. Ani omylem by je
proto nenapadlo, že by se mohl začít angažovat v „afgánské otázce“. Charliemu ovšem stačilo mít vhodné kamarády – jednu z nejbohatších Američanek
a vášnivou antikomunistku Joanne Herring (Julia Roberts) a svérázného agenta
CIA Gusta Avrakotose (Philip Seymour Hoffman), které spojoval vztek nad
tím, že Spojené státy reagovaly na sovětskou invazi do Afgánistánu pouhou
kritikou – a nevědomky se stal mužem, který přepsal dějiny. Stačilo k tomu
málo – sehnat dost peněz na to, aby afgánští partyzáni mohli proti Rusům
začít bojovat zbraněmi, které by měly reálnou šanci je ohrozit.
Bon. Komedie / Drama / Česko, 2007, 85 min
Režie: Martin Dolenský. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Pavel Landovský, Kryštof Hádek, Luděk Sobota,
Zuzana Stivínová, Kristýna Nováková
Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí řešit zapeklitou, téměř klasickou,
situaci manželského trojúhelníku. V komedii Chyťte doktora! ji bude řešit hned
několika různými způsoby. Poté, co jeho pokus o záchranu manželství nedopadne zcela podle představ, vrátí se na začátek filmu do místa jednoho rozhodnutí
a začne znovu. Jinak. Celkem třikrát se diváci spolu s hlavním hrdinou vrátí
na stejné místo jednoho dne a třikrát se spolu s ním nebudou stačit divit, co
všechno se může stát.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Prodám byt 3 + 1 v OV, parkety,
3. patro, balkón, 65,9m2, Podměstí
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK,
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442,
fax: 415 710 988

Územní organizace Žatec
Zve všechny své členy na členskou schůzi, která se koná v úterý 24. 6. 2008.
Zahájení v 15.00 hod. – jídelna „Růžek“

n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Informace v provozovně.
n Řešení máme pro každého
- spolupracujeme s mnoha fin. společnostmi. Hypotéky, úvěry, půjčky. tel.:
776 103 399
n Dne 21. 6. 2008 uplynou 2 smutné
roky od úmrtí pana Zdeňka Irmana.
S láskou vzpomínají manželka, dcery,
rodiče, sestra s rodinou, ostatní příbuzní
a kamarádi.

Pořádá ve středu 25. 6. 2008 poznávací zájezd do botanické
zahrady v Teplicích a prohlídku zámku Duchcov.
Odjezd v 8.00 hod od býv. rest. ZVON. Pro velký zájem členů budou vypraveny
dva autobusy.

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz
21.6. 2008

SDH Žiželice

12.30 hod. odj.

Žiželice
Slavnostní odpoledně zahájí mažoretkový soubor Berušky ze třídy Ivany
Fábryové.

20.-22.6. 2008 Mistrovství ČR – mažoretkový sport

Poděbrady, Nymburk
Své soutěžní choreografie představí mažoretkové soubory ze třídy I. Fábryové
a L. Turkové.

24.6. 2008

A co si tak zatancovat

17.00 hod.

aula Gymnázia Žatec
Závěrečné vystoupení žáků z oddělení lidového tance ze třídy Ivany Fábryové.

Firma „IZOS s.r.o.“

pobočka Velichov 42, Žatec, přijme

„Pracovníky na opracování skla“

do dvousměnného provozu. Požadujeme: manuální zručnost, vyučení výhodou.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese firmy.

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)

Městská knihovna Žatec
22. 9.

20 hod.

Ú�esová párty

oznamuje
změnu
výpůjční
dobyú�es�
o prázdninách
doběbude profesionální
Ve�er
plný roztodivných
a bláznivého tance. Kvdispozici
sobota
i neprofesionální kade�nice. P�ij�te si nechat vytvo�it na hlav� originální dílo.
od 30.6. do 31.8.2008

Vstup: 30 K�.
Ned�lní posezení s mantrami a zenovými p�íb�hy
23. 9. 10 hod.
KNIHOVNA (náměstí Svobody)
ed�le
nCENTRÁLNÍ
�ajové experimenty 9,00 – 12,00
3. 9. 17 hod.
2Pondělí
13,00 – 17,00
Pro znalce i neznalce ochutnávky �ajových novinek.
ed�le
nStředa
9,00 – 12,00
13,00 – 18,00
Úvod do sv�ta lé�ení bioenergií
26. 9. 19 hod.
Čtvrtek
a
pátek
9,00
–
12,00
První p�ednáka úsp�ného biotronika a lé�itele Petra Davídka.13,00 – 15,00
Vstup: 50 K�.
st�eda
Úterý
a
sobota
a sklo 1.
Tvo�írna - malování nZAVŘENO
28. 9. 17 hod.
rozvinout
svoji tvo�ivost
malovat na sklo pod vedením Lucie Bílkové a Kamily
provozP�ij�te
opět
zahájen
13. 9.a2008)
átek
p(sobotní

Kuderové.

Vstup: 50 K�.

KNIHOVNY
ovém atu Poperinge)
a v n(náměstí
PotvorJIH
9. 9. 20 hod.
2POBOČKA
Píete básni�ky? Máte za sebou zajímavou literární tvorbu? P�ij�te se pochlubit. Ve�erem
bota
soPondělí
8,00 – 11,00
12,00 – 17,00
0. 9. 15 hod.
3Středa
ed�le
nPátek

provází, hraje a recituje Standa Stejskal.

De skové h r y

8,00 – 11,00
9,00 – 12,00

Vstup: 50 K�.

12,00 – 15,00
12,00 – 18,00

�ajovna ALTÁN, Nám�stí Svobody 52, atec 438 01, +420 732 821 734
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Svaz postižených civilizačními chorobami, o. s.
Základní organizace Žatec

Žatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
n Prodám hrob v Postoloprtech (jednomístný), náhrobek s deskou, cena
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
dohodou. Dále prodám vanu 160 cm,
n
„ČESKÁ REPUBLIKA 360 ° - panoramatické fotografie ze zajímavých míst
smalt (350.-), bytové dveře, krémové
ČR
vystavuje
Jaroslav Hora a Tomáš Bartůsek. Výstava potrvá do 4. 7. 2008.
s klikou a zámkem i prosklené, různé
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
rozměry – 60-90 cm šíře, (200.- 1 ks).
duben – září/ úterý – pátek: 9.00 – 17.00 hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00
Kontakt: 774 818 787, 728 554 994
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem hodin, (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin), pondělí - zavřeno!
v Žatci, Podměstí. Tel.: 606 850 576
n Pronajmu byt v Lounech v rodinném domě, 50 m2 (2. patro, půdní
vestavba). 500 m od náměstí. Cena
4.000.-Měsíčně. Kontakt.: 728 554 994,
774 818 787
Í 2007
červen
2008
ZÁ�
n Pronajmu garáž v Podměstí, dále 18.2. 6.
Petry Komoráové.
kytarou pod taktovkou
RAK
20 hod.
18 hod. Setkání
Posezenísshoroskopem:
9. středa
prodám pěknou boudu na menšího psa
Milovníci
vyv�trejte své
kytarové
milá�ky
a p�ij�te siDozvíte
zahrát a zazpívat.
ned�le
Setkání
lidíkytar,
narozených
nejen
v tomto
znamení.
se mnoho zajímavého.
(55x70) a koupím dřevěnou ohrádku pro
chorob 60 Kč.
liza�níchVstup:
ení civiUher.
lé�Kevin
í zp�sobyJiří
Modernprovází
19 hod. Večerem
5. 9.
Velmi zajímavé povídání pana Zde�ka Jermá�e.
Vstup: 25 K�.
dítě. Kontakt.: 723 577 134
st�eda
20.
6.
pátek
Posezení
s
kytarou
pod
taktovkou
Petry Komorášové. 20 hod.
20 hod. Zpívánky
7. 9.
n Prodám družstevní byt 3 + 1
Milovníci
kytar saPetrem
zpěvu,
vyvětrejte
své kytarové miláčky a přijďte si zahrát
Tradi�ní zpívání
Pazourem
u klavíru.
pátek
(80m2), lodžie, nové jádro, kuchyň, dvea zazpívat.
19 hod.
Reggae párty
8. 9.
ře, okna, klidné místo. Nájem 2.200 Kč,
Zas je tu regoka
a DJ
Jahteckym.
Vstup:
25 K�.
botasobota Hudební
21.so6.
večer
pro
hlas aP�ikva�te
klavírsi podupávat v rytmu reggae.
20 hod.
Žatec –Husova ul. Tel.: 602 140 046
mi a zenovými p�íb�hy
antraPazour.
í posezení samPetr
10 hod. Andrea
Ned�lnHudáková
9. 9.
Magické, lé�ebné, ochranné a osvobozující písn�...
Vstup: 30 K�.
n Pronajmu garáž v Žatci, Nerudovo
ned�le
Honzou
19 hod.
nám. El. 220 V, dílenský ponk + svěrák, 22.9. 6.
onzou
19 hod. Bubnování
Bubnování ssH
9. neděle
Přijďte
a bubnovat
z celého
P�ij�tese
se přidat
p�idat a bubnovat
z celého
srdce. srdce.
ned�le
Nájem.: 1.000 Kč.-. Tel.: 777 117 824
gnostika Davídkem
diaPetrem
storová s
Meziproléčení
19 hod. Sálové
9. středa
12.6.
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 25.
19 hod.
Úvodní p�ednáka Václava Paura.
Vstup: 50 K�.
st�eda
Léčení
úspěšného
biotronika
a léčitele Petra Davídka. Vstup: 70 Kč.
v panelovém domě. Tel. 777737412.
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
Příjemné sídliště.
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup:
40 K�.
tekpátek
27.pá6.
Zpívánky
20 hod.
n Prodám set vestavěných spotřebičů
ajovn� Altáun klavíru.
ve�í v �Pazourem
v�enýchsdPetrem
Den otezpívání
15. 9. 9 hod. Tradiční
Dny evropského d�dictví.
MORA, plynová deska + horkovzdušná
sobota
10 hod.
PANNY a zenovými příběhy
s horoskopems: mantrami
20 hod. Nedělní
Setkání posezení
9. neděle
15.6.
trouba (nové), dále vysavač RAINBOW 29.
Magické,
léčebné,
ochranné
a
osvobozující
písně...
Vstup:
30
Kč.
Setkání
lidí
narozených
v
tomto
znamení
a
jejich
p�átel.
Dozvíte
se
mnoho
zajímavého.
sobota
(čistič), pračku vzduchu (další funkce
Deskové hry
16. 9. 15 hod.
vhodné pro alergiky). Tel.: 608 027 138
Čajovna ALTÁN,
Náměstí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734
Zahrajte si s námi nehazardní deskové hry od firmy Albi.
ned�le
n Přijmeme technicky zdatného
Výklad karet
19. 9. 17 hod.
pracovníka do výroby – opravy,
Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartá�ky paní Kristýny Folprechtové.
st�eda
servis nákladních vozů (Žetí). Tel.:
21. 9. 20 hod. Zpívánky
pátek
777 203 834

VZPOMÍNKA

Svaz diabetiků

Regionální muzeum K. A. Polánka
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ROZLOUČENÍ
8. 6.
9. 6.
11. 6.
14. 6.

Antonín Kubíček
Svatopluk Brůha
Vladimír Karas
Radek Štanc
Zdeňka Kaněrová
Ludmila Talacková

64 let
90 let
57 let
42 let
54 let
91 let

SALÓN LENKA
Nehtová modeláž Lenka

Do nové provozovny

Podm. Živnostenský list
Pracovní bezúhonnost
Práce v mladém kolektivu

Tel. 606 303 243

,ĀἀᨀĀऀጀᄀᬀĀἀᨀ܀ഀༀḀԀ̀Ā̀᠀ऀᜀᨀ$ᬀĀἀഀĀȀऀༀᬀĀȀ̀-᠀ऀᜀఀᨀࠀ᐀ĀȀ܀ጀഀ̀ༀᘀЀԀऀࠀЀᨀԀȀऀጀᨀĀȀ̀%Ȁऀ 
ༀ.ጀጀᄀሀᬀᨀĀȀ̀ጀᄀఀഀЀᬀఀȀሀᨀࠀഀԀ̀ༀ᐀/ ᄀᜀఀᨀ0ༀ̀ᔀ̀ጀ᐀1ᔀᄀԀᬀ ጀ̀ᔀ᐀ᴀༀᬀጀᬀḀᴀऀࠀЀᬀ2
ఀഀༀഀကᄀሀЀጀᄀ᐀ഀༀᔀᘀᜀ᠀ЀᘀЀᤀᨀጀᬀᰀᴀḀἀ Ѐ!"#ἀᴀ$᠀ЀᄀᘀЀ%Ḁ᠀ᜀᬀЀഀ&ᰀ᠀ᄀ"ᜀᬀЀἀᄀጀᬀഀ%ᄀ Ѐᄀ᠀ကഀЀ$᠀ᰀ᠀᐀ഀᄀጀᜀἀ Ѐ'ऀ*)̀̀(܀+
,!ᴀ%&ༀἀᘀЀᤀᨀጀᬀᰀᴀḀ᠀ἀЀᄀᘀЀ-᠀ᄀഀ$ᰀጀ%ሀЀᘀἀᜀ᠀Ѐ-᠀Ѐ%. Ѐᄀ᠀-ᤀഀ!&-ጀЀഀЀᤀᴀ$ἀ/Ѐᤀᨀ᠀ᜀᬀᴀ!᠀-"ᜀ"ᬀഀЀ$0ᄀ᠀Ѐᤀᨀ᠀Ѐᘀἀᜀ"+

strana 4

19. června 2008

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Předposlední kolo krajských soutěží
v kopané bylo jak jinak než těžkým
oříškem pro žatecký Slavoj, neboť vzhledem k malému počtu hráčů bylo nutné
zvládnout zápasy mužů A –B a současně
dorostu A, jehož hráči opět vyplňovali
mezery v obou sestavách dospělých.
Zatímco muži A přivezli další nadílku
v podobě osmi branek z Litoměřic, rezerva se podělila o body v sousedním derby
s rezervou Loun. Doslova neuvěřitelné
utkání zvládli dorostenci A v Cítolibech,
kteří ač se to někomu líbí nebo ne drží
doslova existenci jarní části žateckého
fotbalu. Bez jejich účasti a pomoci by
nebylo možné k některým utkáním dospělých odcestovat v plném počtu. Omluvitelná mohou být pouze zranění hráčů, ale
pokud by trenér Brynda předložil přehled
omluvenek a důvodů proč nemohou hráči
absolvovat účast na utkáních, dalo by se
říci, že to není ani v tzv.pralesních ligách.
Paradoxem zůstává skutečnost, že ještě
před posledním kolem v krajském přeboru
dospělých existuje určitá naděje na jeho
záchranu. To ovšem už nelze ovlivnit,
záleží na výsledcích zejména ve vyšších
soutěžích divize a utkání v Souši kde hrají poslední Soběchleby. Pokud se podaří
uchránit divizi v Litvínově a Brozanech,
a Souš neklopýtne doma, budeme moci po
letní přestávce soutěž zachovat. To už ale
určitě za úplné obměny hráčského kádru
a dalších náležitostí s tím spojených.
Z výsledků:

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 16.6.2008 výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka:

Vedoucí stavebního
a vyvlastňovacího úřadu
Poznej letadla

Jako každoročně pořádá Klub Letecké Amatérské Asociace slet ultralehkých
letadel, pod názvem ,, Poznej letadla“.
Již po 18. se zde můžete projít se svými létajících modelů, jízda na bojovém
ratolestmi po ploše, nechat je bavit super vozidle nebo moderních čtyřkolkách,
soutěžemi, prohlédnout si létací stroje, unikátní zásah policejní jednotky Most,
zapojit se do tipovací soutěže, kterou atrakce pro děti a dobré občerstvení,
mimo jiné tito nadšenci pořádají pro lidi přijďte se podívat.
každého věku.
Co si více přát, už jen teplé počasí, které
Jestli je pak někdo fandou proudových si letci objednali. Zveme všechny také na
letounů, budou tu ke shlédnutí v zastou- večerní zábavu s hudbou a tancem, která
pení firmy AT a S a to letoun Delfín a Al- je tu otevřena pro širokou veřejnost.
batros. Pokud by Vás zajímala hasičská
Vstupenky jsou slosovatelné a první
technika v akci, ukázka výcviku záchra- dvě ceny budou vyhlídkové lety nad nanářských psů, jízda na bájných „Pegas“ ším městem. Všichni jsou srdečně zváni
koních, vystoupení a ukázky akrobacie s přáním dobré zábavy.

Noční turnaj na Severu

n FK Litoměřice - FK Slavoj Žatec V sobotu 14. června se v areálu TJ Sever Žatec uskutečnil 26. ročník „Nočního
A 8 - 1 / pol. 3 - 1 /
turnaje“. Proměnlivé počasí nedávalo naději, že bude tomuto turnaji přát, ale ne

Žatecké fotbalové torzo které vedl trenér
Brynda, a který musel do sestavy zařadit
další příchozí, včetně dorostenců Dupályho a Němce, kteří tím oslabili své kolegy,
nemělo příliš šancí na domácí tým. Slibný
vývoj byl pouze do stavu kdy se podařilo
Podroužkovi vyrovnat z tr.kopu. Pak
už brankostroj domácích určil konečný
stav. Na škodu bylo zranění Dykase krátce
v úvodu utkání.

nadarmo se říká, že jedenáctá rozhodne a odpolední sluníčko už nechávalo stopy
na propocených tričkách, těch kteří se s velkou vervou vrhli do bojů.
Této obnovené tradice, kdy se turnaje vydařený turnaj také přispěli a všem patří
zúčastní pouze muži a ženy zvlášť, se poděkování. Za zdárný průběh obsluhy
zúčastnilo 6 družstev mužů, 4 družstva občerstvení patří poděkování p. Filipovi
žen a 6 družstev veteránů (smíšené). Na a p. Holému. Patnáct minut po půlnoci
hřišti panovala dobrá a bojovná nálada, byl 26. ročník nočního turnaje ukončen
a nechyběli ani rodinní příslušníci, kteří a s dobrým pocitem nakročeno do dalšího
přišli fandit a povzbudit hrající. Sportov- 27. ročníku 2009.
ní duch, který panoval celým areálem, se
Turnaj ve výsledcích:
n FK Slavoj Žatec B - FK Louny B uskutečnil díky sponzorům a přispěním
1. Dorost „STARÝ“, 2. Žatec „A“, 3.
2-2
finanční částkou Městem Žatec. Lesy ČR, ŽACHOMO
Podobně sestavený domácí tým, kde Drogerie Lindner, restaurace Čáp a AquaŽeny: 1. Žatec „B“, 2. Žatec „A“, 3.
mimo Dupályho na levé straně obrany
technik Žatec, byli dalšími, kteří na tento Vroutek
(žit)
a Němce nastoupili Fryš na místě předstopéra a v záloze neúnavný Wiesinger,
který měl střelecký víkend. Na mokrém
terénu musel brankář Baštýř několikráte
zasahovat před útočníky soupeře, kteří
přesto dostali hosty do vedení. Kladem
byla neustálá snaha domácích, dosáhnout
lepší výsledek a rozloučit se tak s hrstkou Lhotecká hospoda Pod lipami ve Lhotě u Kladna v sobotu 14. června přivítala
věrných fanoušků. Nakonec mladící Wi- běžce 6. ročníku pod názvem „Rozkvetlá kaštanka“.
Obec, kde se závod běžel, vznikla ve se utne“ a zde právě i Roman nedomyslel
singer hlavou a Dupályho střela rozhodli
o zisku jednoho bodu. Hráčům nelze upřít 2.polovině 13. století. Ojedinělou chlou- rozhození sil a první třetinu jednoduše
bou je cesta, která je vydlážděna kameny přepálil. V té druhé tempo mírně omezil
snahu o lepší výsledek.
n SK Cítoliby - FK Slavoj Žatec kladenými na sucho a je lemována alejí, a tak zbyly síly na třetí úsek, který znatelkterá byla vysázena koncem první po- ně rozběhl. V kategorii 50-59 let, v které
A dorost 1 - 4 / pol. 1 - 1 /
Tak to co předvedli mladí hráči Žatce loviny 19. století. Lemuje ji 400 stromů Roman běžel skončil na 10. místě s časem
v tomto utkání, bylo doslova určitou – jírovců, podle nichž byla pojmenována 1:15:39 (kat. 50-59 – 12 běžců). Kuriozináplastí na prozatimní nezdary žatecké- „Kaštanka“ a rok 1998 byl výjimeč- tou závodu byl běžec seniorského věku ze
ho fotbalu. Vzhledem k určité marodce ným, protože byla vyhlášena lokalitou Žiliny, který tak trochu běžel načerno a to
v týmu, uvolnění hráčů pro dospělé, mu- UNESCO. Názorný příklad jakým his- s umělým kyčelním kloubem. Jak je vidět
sel trenér dorostu, odcestovat k utkání torickým terénem mnohdy běžci závod i takový handicap není překážkou účasti
pouze v 9. Zřejmě o to více hráči nasadili absolvují. Maratón klub Kladno, který se zdravými maratónci.
určitou zarputilou touhu po vítězství, byl pořadatelem zapsal na startovní listiVýsledky maratónu jsou započítávány
nad nažhavenými domácimi borci. Hned nu okolo 50 běžců, z nichž 10 bylo žen .Na do poháru běžců Kladenska a Rakovnicv úvodu utkání prohrávali 1 - 0 a přítomní startovní pásce opět tentokrát nechyběl ka. Přestože se běželo kaštankou „kaštany
diváci se dohadovali nad výši přídělu. Ten Roman Daniš ze Žatce.15kilometrová jsem neviděl a tím pádem si nepřivezl, ani
se ovšem nekonal. Zanedlouho do konce trať vedla asfaltovým terénem, který se jeden pro štěstí“, se smíchem nám sdělil
poločasu vyrovnal Wiesinger. V posled- nepříjemně vlnil. Jak se říká „i mistr tesař R. Daniš.
(dar – žit)
ních momentech první část hry zcela nesmyslně zastavil jen hlavní rozhodčí Šebek
/ který zřejmě Žatec nemá příliš v lásce
/ samostatný rozjezd na domácí branku Tak jako každý rok, se i letos účastnil Sbor dobrovolných hasičů města Žatec
z půli hřiště Znamenáčka, který reago- Zahradních slavností v Měcholupech. Jednotka zajišťovala nejen požární dozor,
val výkřikem za který jej rozhodčí zcela ale také zájemcům předvedla statickou ukázku techniky a vybavení.
radostně odměnil červenou kartou.
V odpoledních hodinách pak jednotka 21.6. v Žíželicích a 24.6. v areálu K 500.
Do druhého poločasu nastoupilo tedy již sboru předvedla ukázku vyprošťování
I tentokrát na vás čekají nejen souosm hráčů, kteří ovšem předváděli o to více osoby z havarovaného vozidla s ná- těže, ale také dárky, za které bychom
pohledný fotbal. Vynikajícího Haštabu sledným požárem, který byl uhašen tímto chtěli poděkovat sponzorům,
v brance ostatní podporovali a na branku cisternovou automobilovou stříkačkou kteří nám je do soutěží pro děti věnovali.
domácích se řítil útok za útokem, z čehož CAS 8 a impulsním hasícím zařízením Jsou to konkrétně: Dárky s.r.o., Koito
se možná zhroutila i představa hlavního IFEX 3000. Sbor mimo Měcholup bavil Czech,s.r.o. a GE Money Bank, a.s.
rozhodčího o konečném výsledku. Výkon děti svými ukázkami a připravenými Všem dětem, které se na nás nestihly
Žatce byl korunován dalšími třemi góly ne- soutěžemi také na dětských dnech v Ze- a nestihnou přijít podívat, přejeme hezúnavného Wisingera. Za takovýto výkon měchách, ve Staňkovicích a v Kněžicích. ké prázdniny bez sebemenších úrazů!
V měsíci červnu nás ještě můžete vidět
SDH Žatec
zaslouží hosté alespoň pochvalu.
Sestava: Haštaba - Klepáček- Franc
- Pelikán - Zavadil - Fryš - Wiesingér
- Znamenáček - Lukáš
Touto cestou bychom chtěli poděkovat kové, která i přes svůj handicap nám byla
Pozvánka víkend: hřiště u Ohře
Sdružení tělesně postižených v Lounech, velkou oporou po celou dobu pobytu. Po21.6.08
především paní Zdence Mocňákové. Jejich máhala při aktivitách s dětmi a vytvářela
n FK Slavoj Žatec A - LoKo Chomu- zásluhou je, že nám byl umožněn týdenní pro nás všechny klidné a bezpečné protov A dorosty 14.30 hod.
pobyt na Šumavě v Kašperských horách. středí. Za její starostlivost a dokonalou
n FK Slavoj Žatec A - SK STAP Děti měly možnost poznat a navštívit péči ji všichni moc děkujeme.
TRATEC Vilémov 17.00 hod.
prostředí Šumavy, které přispělo k jejich
Děti a kolektiv učitelek
Pavel Maňák ozdravění. Poděkování patří paní MocňáMŠ speciální Žatec

Rozkvetlá kaštanka,
ale kaštany nikde…

Hasiči zasahovali v Měcholupech

Velký dík a uznání

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 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• 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:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (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. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 8. 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 11.7. 2008 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – vedoucí 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.

Víkend první pomoci pro
dobrovolné hasiče

Příjemný společný víkend v Krušných horách na Bernově strávily sbory dobrovolných hasičů z Žíželic a Velemyšlevsi se Sdružením dobrovolných záchranářů
(SDZ) ze Žatce. Nešlo jen o vzájemné seznámení se a rekreaci. Dobrovolní hasiči
si dobrovolné záchranáře pozvali proto, že se zde chtěli naučit základy první
pomoci.
Aby výuka nebyla nudná a aby bylo transport ve ztížených podmínkách.
možné si postupy ošetřování jednotliI když hasiči a záchranáři většinu času
vých zranění a stavů lépe zapamatovat, věnovali výuce, našli si čas i na příjemná
prokládali záchranáři teorii praktickými posezení u ohně spojená s grilováním či
ukázkami ošetření. Všichni měli mož- různé sportovní hry.
nost vyzkoušet si resuscitaci na modelu,
Nedělní dopoledne se neslo ve znapolohování pacienta při různých stavech mení zkoušek – a uspěli u nich všichni,
a zraněních, způsoby transportu osob kteří se o jejich složení pokusili. Všem
i obvazovou techniku. Jednotlivé situace gratulujeme!
byly doplněny věrně namaskovanými
Týmy hasičů i záchranářů se loučily
zraněními.
plné dojmů. Hasiči nejvíce ocenili možBěhem sobotní noci si dobrovolní zá- nost vyzkoušet si ošetřování reálně nachranáři pro své hasičské kolegy připravili maskovaných zranění a herecké výkony
překvapení. V nedalekém lese se ztratilo figurantů. Dobrovolní záchranáři zas
několik osob, které bylo nutné najít, vyzdvihli šikovné ruce hasičů při ošetřoošetřit a vhodným způsobem dopravit vání i krásné prostředí chaty, kam je hasiči
za základnu. Při tomto cvičném zásahu pozvali. Dobrovolní hasiči i záchranáři
si oba dobrovolné hasičské sbory poprvé chtějí i nadále ve vzájemné spolupráci
vyzkoušeli vyhledávání osob v rojnici pokračovat.
a ošetřování osob i jejich následný
Zdenka Uďanová, člen SDZ Žatec

Mateřská škola speciální
v Kašperských horách

Mezi nejstarší zlatonosné revíry v Čechách patří Kašperské hory (zvláště horní
oblast). A právě sem v době od 17. – 24. května vyjelo na ozdravný pobyt dvacet
dětí z naší mateřské školy.
I přes nepříznivé počasí, které nás těchto překrásných vycházkách se zdravě
bohužel provázelo skoro celou dobu si vyvětrané těšily do jídelny, kde na ně čekal
děti užívaly této panenské přírody, která vždy vydatný oběd nebo večeře.
má návštěvníkům co nabídnout. PoznáVšem se nám v tomto prostředí velice
valy okolí lesnaté Šumavy, chodily po líbilo a už dnes se těšíme na příští rok,
turistických značkách a poznaly bájný abychom se mohli opět do této krásné
hrad Kašperk. Nejvíce se vydováděly přírody opět vrátit.
při stavbě domečků z přírodnin, sběru
děti a kolektiv učitelek
lučních květů a samozřejmě šišek. Po
MŠ speciální Žatec

