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S příchodem nového roku zmizela nevzhledná budova Hošťálkova domu a oblékla se do
V rámci dokumentu pro vlámskou te- „opraveného“ kabátu.

levizi hledáme po celém světě lidi, kteří
se narodili v určitý den. Chtěli bychom
vytvořit co nejširší a nejpestřejší výběr, co
se týče národnosti, etnické příslušnosti,
sociálního statusu, vyznání atd. Naším
cílem je vytvořit paralelní portrét lidí,
kteří se narodili ve stejný den, ale kteří
mají různý původ.
Datum narození je:
Muži
Ženy
29. duben 1933
18. červenec 1948
19. červenec 1948 5. duben 1943
20. srpen 1949
2. květen 1950
11. únor 1952
26. březen 1961
18. leden 1956
24. červenec 1964
5. květen 1956
30. prosinec 1960
27. srpen 1958
27. prosinec 1979
30. prosinec 1960 24. červenec 1982
24. červenec 1962
14. leden 1965
27. leden 1965
5. říjen 1968
5. únor 1969
3. květen 1981
Znáš někoho ze svého okolí, firmy či
organizace nebo znáš někoho, kdo by
mohl znát někoho narozeného v jednom
z těchto dní? Pokud ano, byli bychom Ti
velmi vděční, pokud bychom ho/ji mohli
kontaktovat. Velmi bys nám pomohl/hla,
kdybys jim poslal(a) tento text.
Je důležité, aby tento text vidělo a poslalo dál co nejvíce lidí. Proto ho můžeš
vyvěsit na místo, kudy jich mnoho prochází. Všechny údaje budou považovány
za důvěrné a budou použity jen pro náš
dokument.
Případní zájemci nám mohou napsat
na adresu twins@docfish.be
Předem velmi děkujeme.
Marie Jacqmin, Tess Uytterhoeven
Cemil Belek, Annelore De Donder
Editors Birthday Twins Project

V kasičkách se
nashromáždilo takřka
jedenáct tisíc korun

Žatec – V minulých dnech se i v Žatci
konala tříkrálová sbírka, kterou vyhlašuje Česká katolická charita. Peníze ze
sbírek pomáhají v místech, kde lidé
peníze darují, zbylé prostředky jdou
na ostatní projekty sociálního a charitativního charakteru.
Letos se během několika málo lednových dnů vybralo v Žatci a Podbořanech
dohromady 10 822,50 korun.
Městský úřad v Žatci děkuje všem, kteří
přispěli, ať už to bylo jakoukoliv částkou.
Podstatná je ochota se podílet na řešení
problémů druhých, nikoli výše částky.
Aleš Kassal, místostarosta

Město se 20 milionů
zatím nedočkalo

Žatec – Bytový dům u obchodního
domu Tesco nebyl do konce minulého
roku zkolaudován. Podle smlouvy mezi
městem a manželi Třešňákovými, kteří
pozemky od města nabyli, se k tomu
váže povinnost uhradit městu 20 milionů korun. To na schůzce s vedením
města J. Třešňák odmítl.
Podle jeho tvrzení došlo k časovému
posunu při zkolaudování kvůli nárokům
města v minulosti. Z pohledu současných
představitelů města ale podnikatel na vše
přistoupil i s vědomím dodržení termínu.
Žádost o posunutí řešilo zastupitelstvo
až na sklonku minulého roku, kdy bylo
hodně pravděpodobné, že zhotovení
bytů a vydání kolaudačního rozhodnutí
není reálné.
Město nyní čeká na podklady od
podnikatele a bude zvažovat další kroky.(mst)

Jak pracují komise
Bytová komise
Bytové komise MR při městských
úřadech jsou bezpochyby komisemi,
které byly, jsou a budou neustále na
pranýři, co se týká v otázce přidělování bytů. Práce v nich není jednoduchá
a často hraničí s lidským vydíráním
V Žatci bytová komise vznikla zhruba před 15 lety na podnět jednoho
zastupitele. Do té doby rozhodoval o
přidělování bytů městský úředník a
vznikaly tak pochybnosti, o objektivitě
těchto rozhodnutí. Od té doby pracuje
komise ve složení několika členů a ti
doporučují městské radě přidělení bytu
ke schválení. Komise se schází většinou
dle potřeby, jedenkrát za půl roku aktualizuje pořadník žadatelů o byty. Městský
úřad registruje v průměru asi tak 500
žádostí. Žádost, kterou si žadatel podá

a splňuje veškeré náležitosti je zaregistrována. V celkovém měřítku nové byty
nepřibývají. Investoři se do výstavby bytových domů nehrnou, neboť návratnost
investice je dlouhodobá. Trendem dnešní
doby investorů a hotelových řetězců je
skupování činžovních domů ve velkých
lokalitách a jejich přestavba na hotely. A
jakým systémem se byty přidělují? Na to
jsem se zeptala p.I. Valáška, dlouholetého člena žatecké bytové komise: „ Byty
se přidělují tehdy, pokud se některý
uvolní, bohužel, nerad to říkám, ale je
to v případě úmrtí nájemce, nebo odstěhováním.“ „Záleží také samozřejmě,
jaký byt o velikosti se uvolní. A tak není
pravidlem, že uvolněný byt, se přidělí
zrovna žadateli v pořadníku na prvním
místě, protože on požaduje např. jinou
velikost bytu.“ Prioritou komise také

je, zohlednit ty žádosti žadatelů, kteří
jsou, nebo v budoucnu budou městu
přínosem. Jedná se většinou o profese
učitelů, lékařů nebo policistů. „Ale i
cizí státní příslušníci mají možnost získat byt, mají-li zájem pracovat v Žatci,
proč je neupřednostnit,“ řekl I.Valášek.
Na druhou stranu přihlíží komise kladně
k nájemci i v případě, kdy pracuje mimo
město Žatec a byt pronajímá. „ V tomto případě město prodlouží pronájem
bytu na jeden rok, nejdéle však třikrát
po sobě. Pak už je zřejmé, že nájemce
nemá až takový zájem zde pracovat, a je
nebezpečí, že byt pronajímá ze zištných
důvodů. Celkovou bytovou situaci netřeba na těchto stránkách rozebírat do
důsledku. K tomu jsou určeny stránky jiných periodik. Ale zmiňme se o jednom
– kdo chce bydlet a má zájem bytovou
situaci řešit, tak si cestu najde. O tom
není pochyb – ale pohodlnost, nebo
právě nezájem, je důsledkem neřešení
„své bytové záležitosti“.

Představenstvo odvolalo na svém 1.
zasedání v roce 2008 ředitele společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ing. Jiřího Fouska. Důvodem byla manažerská
neschopnost řízení této společnosti.
Představenstvo konstatovalo, že během
7 let svého působení na pozici ředitele ing. Fousek nepřinesl společnosti
žádný ekonomický,technický a strategický rozvoj, chybělo profesionální
managerské řízení společnosti . Dále
docházelo k řadě dalších pochybení.
Ředitel předkládal akcionáři či představenstvu vyžádané materiály pozdě,
vůbec a nebo chybně zpracované.
Jako názorný příklad uvedu, že při

zpracovávání ekonomické návratnosti
investic si např. pletl tržby se ziskem
a tím zkreslil naprosto celý výsledek
, čímž mohl akcionář chybně rozhodnout o milionových investicích.
Stejně tak plán investic pro rok 2007
a Plán hospodaření pro rok 2007 byl
předložen akcionáři ke schválení v
září téhož roku, t.z.n. v době, kdy již
investice byly téměř ukončeny. Neméně důležitým faktorem při rozhodování o odvolání byl alibismus, se kterým
přistupoval k různým problémům i
běžným provozním věcem. Vždy odpovídal, že rozhodlo představenstvo,
nebo rozhodl akcionář a bylo jedno,

zda současný nebo minulý. Myslím, že
s tímto přístupem nelze takovému řediteli svěřit projekt v hodnotě bezmála
400 milionů a řízení společnosti se základním jměním 160 588 000 Kč . Nedokážu si představit situaci, kdy dojde
manažerskou chybou k nějakému pochybení a ředitel nám na to řekne: „To
já ne, to oni.“ Jak jsem již jednou sdělil
na těchto místech, ředitel je jmenován a
není běžný zaměstnanec. Pobírá velmi
slušné ohodnocení za zodpovědnost a
řízení. Ing. Fousek nic neřídil a stále
se vymlouval na jiné. Jeho manažerské
kvality dokreslují jeho výstupy v tisku,
nebo i to, že např. v Žatecké tepláren-

Ze stávající situace vyplývá, že aktualizace žateckého pořadníku není
vždy doslovná. „Pokud se nám během
půl roku podaří uvolnit 3 byty, tak se
pořadník doplní „pouze“ o 3 nové žadatele a ten stávající zůstává stejný,“
doplnil I.Valášek.
Mnozí semnou mohou polemizovat
- byt a bydlení je otázka financí. Ano,
pořídit byt není záležitost finančně
jednoduchá, ale kdo bydlet chce, najde
si cestu jak bytovou situaci řešit. Z informací ministerstva financí o obchodních výsledcích stavebních spořitelen a
Českého statistického úřadu (za roky
2006 – 2007) vyplývá, že za posledních
deset let se počet nově postavěných bytů
zdvojnásobil. Tím ale, že byly totiž jiné
byty zrušeny se naskýtá otázka, jestli je
to dostatečné množství. V roce 2007 byl
počet zahájených bytů nejvyšší od roku
1993. Jaký dopad na bytovou výstavbu
bude mít zvýšení sazby DPH od ledna
letošního roku, ukáže čas.
(žit)

ské smazal data ve svém počítači, potají
bez informování představenstva či akcionáře podal žádost o zrušení licencí na
výrobu a rozvod tepla tak, aby Žatecká
teplárenská nemohla dodávat teplo do
Vašich domovů apod. Na tyto nestandardní postupy, které bych očekával
spíše v nějaké rozvojové zemi, jsme
od bývalých ředitelů po zkušenostech
z muzea připraveni. Není se tedy čeho
obávat a věřím, že kvalita služeb a image Žatecké teplárenské se jen zvýší a
připravovaný projekt se po schválení
dotace dotáhne do zdárného konce
pro spokojenost všech občanů města
Žatce a akcionáře.
(ml)

K odvolání ředitele Žatecké teplárenské
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

2824 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec,
5051 o výměře 349 m2 a st.p.č. 5052
příspěvková organizace, Pražská 808, 438 01 Žatec
o výměře 342 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
Telefon, fax: 415710795, 731583308 IČO: e-mail: ddzatec@seznam.cz
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 859.190,- Kč a poplatky spo- n byt č. 5 o vel. 1+2 v čp. 49 na st. p. č.
Projednáno RM dne 26.11.2007
265 ul. Branka v Žatci za nájemné
n nebytový prostor v čp.137 na jené s provedením smlouvy,
50,19 Kč/m2/měsíc
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
plocha bytu: 78 m2 (1. podkroví – předse budou konat v budově školy
- dvě prodejny se společným sociálním
síň 7,60 m2, pokoj 38,00 m2, kuchyň
2
2
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
8,35 m , koupelna 9,25 m , WC 9,25
24. ledna od 14.00 hod. do 16.30 hod.
za minimální nájemné ve výši 1.000,
m2, 2. podkroví - pokoj 14,90 m2)
6. února od 14.00 hod. do 16.30 hod.
- Kč/m2/rok, tj………. 9.733,- Kč mě- Volné bytové jednotky:
Zveřejněno: od 17. 1. do 15. 2. 2008
síčně bez služeb.
Ve
lhůtě
zveřejnění
přijímáme
písemné
Základní škola praktická v ulici Svatopluka Čecha 2773 Vás zve k zápisu
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2 žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
pro školní rok 2008/2009. Zapsány budou děti narozené od 1.9.2001 do
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat s podílem společných částí budovy č.p. který je k vyzvednutí na informacích
31.8.2002 a pro všechny, které měly odloženou školní docházku. K zápisu je
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský 2536 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. MěÚ Žatec
třeba přinést rodný list dítěte a doklad o bydlišti – občanský průkaz rodičů.
záměr odpovídá zájmům města.
PŘEČTĚTE SI…
3156 o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o veNabízíme: Základní vzdělání • Individuální přístup • Přiměřené tempo
Rada Města Žatec usnesením č.616/99 likosti 798/6802 vzhledem k celku za
Městská knihovna Žatec
výuky • Práce na PC • Přístup k internetu • Bohatou zájmovou činnost •
schválila podmínku nájemních smluv kupní cenu … 915.330,- Kč a poplatky
Grisham, John
Rodinné prostředí • Škola hrou
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno spojené s provedením smlouvy.
Trenér
Slavnému hráči jeho vášeň ke sportu
před podpisem nájemní smlouvy a náparadoxně zničila život. Přišel o životní
sledně dopředu nejpozději do pátého
lásku a po zranění musel odejít i z aktivdne předcházejícího měsíce.
ního sportu.
Zveřejněno: od 7.1.2008 do 5.2.2008
Cross, Wilbur
Ztroskotání na pólu
Tragédie vzducholodi Italia a Nobileho Smrt nás nemine, toť fakt, který nikdo rozhodně nemůže popřít. Avšak člověk
výprava k severnímu pólu v roce 1928. neumírá jen tak, bez důvodu, bez příčiny. A proto bychom měli více poukazovat
Winkler, Dana
na co umírá většina lidí dnes a pokusit se najít příčiny, proč nad námi vítězí
Další pohádky ze statku strýce Josefa zabiják lidstva moderní doby - civilizační choroby.
Projednáno RM dne 12.11.2007
Na statku bydlí spousta zvířátek
Okolo stovky členů organizace Svazu který se uskutečnil pod názvem „Mám
n Pozemky za účelem bytové výstavby
a prožijete s nimi dobrodružné i veselé
postižených
civilizačními chorobami dobré srdce“. Při té příležitosti byly oslo– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
chvilky.
Žatec,
o.
s.
se sešlo minulý týden veny i další subjekty, které se na této akci
2
Schittenhelm, Klaus M.
3560 m , p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
v
Městském
divadle
Žatec na své člen- prezentovaly prodejem svých výrobky.
Jak se vyznat ve hvězdách
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
ské
schůzi.
Bohatá
činnost
organizace za Pro mnohé jsou i takto vydělané peníze
2
Ideální kniha pro začínající astronomy
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m
celý
minulý
rok
byla
přítomnými
kladně přilepšením pro další činnost a rozvoj.
amatéry i budoucí profesionály, kteří
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lohodnocena.
Každý
měsíc
byla
pro
členy Konec roku oslavili všichni společně
ocení reálné, fotograficky zpracované
kalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
organizace připravena akce. Ať se jedná na Mikulášské zábavě ve Chmelařském
hvězdné mapy.
účelem realizace bytové výstavby
o zájezdy do divadla v Mostě, divadelní Institutu. Dalším bodem programu bylo
představení zde v Žatci, poznávací zá- přednesení zprávy o hospodaření a plán
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
Sobotní volební oblastní sněm ODS Louny
jezdy, zábavy a Den otevřených dveří, je činnosti na první pololetí roku 2008.
strany žadatele bude k žádosti přiložen
navrhl MUDr. Vladimíra Záhorského lídrem
vždy o tyto akce velký zájem. Ten největší Na členské schůzi se nejen hodnotilo
Lounské oblasti pro sestavení kandidátky
návrh zástavby v souladu s územním plá- n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci o veliODS v podzimních volbách do krajů.
sklidil loňský lednový zájezd do divadla a bilancovalo, ale v kulturním bloku,
nem města k zastavění stavbou pro byd- kosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podíTajným hlasováním určil další kandidáty v tomto
v Mostě na „My Fair Lady“,kdy během zazněly i bubny v příjemných, až esotelení a k realizaci veřejné zeleně, a to za- lem společných částí budovy č.p. 2727,
pořadí: RNDr. Věra Mirvaldová, Mgr. Erich Knoněkolika minut byly vstupenky vypro- rických skladbách chlapců z Buškovic,
blauch, Kateřina Bartošová, Dis. Jan Novotný,
stavovací studii (parkovací plochy, zeleň, 2728 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
dány, a pro velký zájem byl rozprodán pod vedením pana J. Remaka. Tanečnice
Ing. Romana Krameriusová, Ing. Emil Volkmann
2
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická 3580 o výměře 242 m a st.p.č. 3581
a Milan Berka. Oblastní sněm dále schválil nomii další termín, který se uskutečnil v úno- „URI“ ze země, kdysi sužované válkou
část, hmotové uspořádání (podlažnost, o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
naci kandidáta Ing Jana Kernera za Lounsko pro
ru. Ale i oblíbené operetky v žateckém a Napalmem, lahodila oku všem přítomvolby do Senátu Parlamentu ČR. Volba kandidáta
počet bytových a nebytových jednotek), 717/29377 vzhledem k celku za kupní
divadle si mnozí nenechali ujít. V měsíci ným. A jak bývá zvykem žádná akce této
ODS pro senátní volební obvod č.6 proběhne na
časový harmonogram výstavby, návrh cenu … 874.070,- Kč a poplatky spospolečném jednání s Rakovnickou oblastí ODS na
březnu se všichni, kdo měli zájem moh- organizace by se neobešla bez přednáštakzvaném „sněmu volitelů“ ve čtvrtek 24. ledna
podmínek kupní smlouvy s tím, že si jené s provedením smlouvy,
li pobavit na taneční zábavě věnované ky, týkající se prevence zdraví a zdravého
v Dobroměřicích. V dalších bodech programu
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
k MDŽ. Poslední měsíc školního roku životního stylu, neboť právě civilizační
jednání sněm mimo jiné navrhl oblastní kandidáty
stanovit podmínky:
i členové věnují výletům. Ten loňský byl choroby, jsou skupinou onemocnění,
do regionálních orgánů s tím, že na předsedu
regionálního sdružení navrhl Ing. Jiřího Šulce.
nasměrován do skanzenu v Zubrnicích, která souvisí převážně s uspěchaným
- termín pro vydání příslušného rozhodSněm uvítal informaci senátora Miloslava Pelce,
na zámek Ploskovice a Větruši v Ústí n./ životním stylem, proto je nutné včasné
nutí stavebního úřadu pod smluvní
že všichni senátoři i poslanci ODS bodou v tajné
L. Největší akcí organizace byl Den ote- varování pro každého z nás.
pokutou
volbě volit prezidentem Václava Klause.
vřených dveří v rámci „Týdne SPCCH“,
S. Žitníková
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případŘeditelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují
ně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 15. 11.2007 do 12. 02.
2008

Zápisy dětí do 1. tříd

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Organizace s civilizačními
chorobami hodnotila rok 2007

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

ZÁPIS

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

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

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

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

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec.
Zveřejněno: od 19.12.2007 do
17.1.2008

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

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

b.j.č.
41
1
1

ulice
Javorová
Hošťálkovo n.
Osvoboditelů

vel.
1+3
1+1
1+3

m2
72,9
43,2
65,2

st.p.č.
3572
175/1
4109

Zveřejněno: od 31.10.2007 do 28.1.2008

Žatecký
týdeník

o výměře
488 m2
914 m2
174 m2

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

KC
308 596 Kč
170 924 Kč
277 508 Kč

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

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

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

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

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

Žatecký týdeník

24. ledna 2008
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší RD k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci - Žatecko - Lounsko. Tel.:604 371 163

LEDEN 2008
24.1. ČTVRTEK STRANGE LOVE

19:30

26.1 SOBOTA

DÍVKA ROKU 2008

16:00

29.1. ÚTERÝ

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ROKU 2007 – OKRESNÍ KOLO

18:00

Činoherní studio v Ústí n/L uvede opravdu černou komedii o posledním fanouškovi Depeche Mode. Kvůli ní chodí pořád v černé. Kvůli ní je pořád sám
a obětoval ji úplně všechno. Jedno dne se však zúčastní soutěže o největšího
fanouška kapely a tím se začne jeho život rychle měnit.
Hrají: Marek Taclík Nataša Gačová, Zuzana Onufráková, Marta Vítů, Jiří
Černý, Josef Kadeřábek, František Marek, Kryštof Rimský a další.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 140,- II.místa 130,- III.místa 120,Osmý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let. Moderuje
R. Mašková a R. Komoráš
Mimo předplatné. Akce DDM Žatec. Jednotné vstupné 50,Ocenění nejlepších sportovců okresu Louny .
Moderují: Eva Aichmajerová a Radek Šilhan
Dále účinkují: Kamélie, Leona Černá, Smokie Revival a další
Mimo předplatné. Zábava

31.1. ČTVRTEK HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO, Pěnička a Paraplíčko

19:30

Kasařskou romanci uvede Agentura Pražské kulturní služby.
Režie: Dana Bartůňková. Hrají: Vladimír Kratina, Eva Režnarová, Rudolf Jelínek, Petr Oliva, Martin Zahálka, Miroslav Masopust, Martina Hudečková,
Jiří Čapka, Stanislav Lehký a další.
Předplatné sk. A, mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

Připravujeme:

VÝSTAVA:

Nedělní pohádka: Bohatýrská pohádka
Školky a ŠD: Růženka a Kopřivěnka
Činohra – RYCHLÉ ŠÍPY, PICASSO
Opera ve vinici – moravské lidové písně s cimbálovkou
FOTOGRAFIE 1.DFK ŽATEC - Divadelní sezóna 2006 / 2007

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
27.1. NEDĚLE

IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV

15:00

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

28.1. PONDĚLÍ DVD KONCERT – PHIL COLINS

Hudební večer s DVD projekcí koncertu známého muzikanta
Přístupné od 12. let, DVD, Vstupné: 40,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

19:30

ĀȀ̀ЀԀЀ

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀࠀ܀Ѐࠀఀഀༀကᄀሀ

n Pronajmu nové garáže v ul. B. Němcové a ul. Hájková – 1.250 Kč, větší za
1.450 Kč, dále garážové stání za 900 Kč.
Dále pronajmu byt 1 + 1, jen pracujícím
lidem. Vše na tel. 606 309 784
n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Bližší informace v provozovně
nebo na tel.: 777 776 666
n Oříškový ráj – prodejna zdravé výživy. Oříšky, sušené ovoce,
bezlepkové výrobky, Bio a Dia
potraviny, sypané a porcované
čaje, čajové příslušenství, dárkové
balíčky – Dvořákova ul. 12 (od
Č.Spořitelny směr restaurace Na
Baště). Otevírací doba: Po - Pá
8.30 – 12.00 12.30 – 17.00, So
8.30 - 12.00
n Mladá maminka na mateřské dovolené, hledá práci domů. Volejte na tel.
721 408 776.
n Přijmeme zaměstnance na HPP
nebo ŽL. Manuální zručnost a spolehlivost podmínkou. Tel.: 415 711 192,
HP-Interiér, Masarykova 946, Žatec.
n Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1 s balkonem a výtahem v Žatci – na JIHU.
Tel.: 728 240 874
n Kadeřnictví „U školy“ v Hájkově
ulici, 926, Žatec – od 1. 2. 2008 znovu
otevíráme bez objednávky. Kontakt:
Zdeňka Dostálová – 720 423 483. Otevírací doba: Po – Pá – 8.00 – 17.00, So
– dle dohody.
n RK - JUDr. Karel Krčmárik,
Žatec, Obr.míru 3, tel. 415 711 429,
603529361-2, www.reals.cz/kama. Nabízí k prodeji mimo jiné : RD Žatec za
3,5 mil.Kč, RD Žatec za 2,9 mil. Kč, RD
Čeradice za 540 000,- Kč, rekreační objekt Nechranice za 2.1 mil. Kč, Vikletice
za 0.8 mil.Kč. Byt v osobním vlastnictví
1+2 za 760 000,- Kč.

VZPOMÍNKA
n Dne 27. 1. 2008
vzpomeneme 2. výročí úmrtí paní Márie
Gunišové z Radíčevse.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi. Manžel
a děti s rodinami.
n Tiše jsi odešel, muselo to být, v našich srdcích, však budeš stále žít. Dne
29. ledna 2008 vzpomeneme 5 let, co nás
opustil dědeček a pradědeček, pan Josef
Lidmila. S láskou vzpomíná dcera Anička s manželem, Lenka, Kája a Veronika,
vnoučata s rodinami, r. Koptová.

I letos bude zvolena „DÍVKA ROKU 2008“ V sobotu 26. ledna se představí dívky od 13 do 15 let v žateckém divadle a korunku krásy předá
loňská vítězka Dívky 2007.

Hříšní lidé města
pražského v Žatci

Městské Divadlo Žatec uvede kasařskou komedii o lásce jednoho kasaře a holky
z ulice, která se odehrává v tehdejší pražské galerce s podtitulem „ Pěnička
a Paraplíčko“.
Mordparta policejního rady Vacátka stavení uslyšíte například písně Ruka
vyšetřuje vraždu jistého kasaře Tou- zákona, Kočka ze Záběhlic, Nešahej
fara, který je hledaný pro podezření frajerům na tělo, Zednický piano nebo
z ozbrojené loupeže v Legiobance. Flamengo. Toto divadelní zpracování
Rada Vacátko okamžitě nasměruje své jednoho z dílů slavného seriálu, uvede
detektivy Brůžka a Boušeho k Toufarově ve čtvrtek 31.1.2008 agentura Pražské
milence Anče Kulaté, galerkou přezdíva- kulturní služby. Režie se tentokrát ujala
né Paraplíčko, která po uvěznění svého Dana Bartůňková a v hlavních rolích se
přítele kasaře Pěničky, s Toufarem žila. představí Vladimír Kratina, Eva RežnaPři návštěvě inspektorů u Paraplíčka rová, Miluše Bittnerová, Rudolf Jelínek,
to ale vypadá, že nestrávila noc sama. Petr Oliva, Martin Zahálka, Jiří Čapka,
Vše nasvědčuje tomu, že se k ní vrátil Pavel Nečas a mnoho dalších.
za dobré chování právě propuštěný
Představení je a určeno pro předplatiPěnička. Začíná vyšetřování vedoucí tele abonentních vstupenek s označení
k odhalení spleti dramatu lásky a žár- A, ale také pro další návštěvníky. Začálivosti v pražském podsvětí. V před- tek je naplánován na 19:30 hod.

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

výrobní dělníky do třísměnného provozu
Nástup možný ihned.
Kontakt: IZOS s.r.o., Velichov 42, tel. 415 728 665, mail: izos@izoszatec.cz.

Poradna
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Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

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

PŘIŠLI NA SVĚT
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
20. 1.
21. 1.

Havránek Jakub
Kriechenbauer Milan
Paleček Vít
Paleček Antonín
Rychtařík Jan
Lukacsová Julie
Damuová Natálie
Vejmelková Justýna
Kupčeková Eliška
Muscato Laura
Gora Pavel
Pfertner Martin
Chrobáková Jolana
Šamková Tereza
Blažek Adam

ROZLOUČENÍ
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.

WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ

18. 1.

Filinger Oldřich
Holečková Libuše
Petrik Milan
Plachá Naděžda
Linhartová Antonie
Krebs Adolf
Pokorná Alfrieda
Kříž Jiří
Hanzlíková Eliška
Binder Otto
Ondráček Břetislav

88 let
88 let
57 let
96 let
79 let
88 let
96 let
51 let
87 let
78 let
72 let

strana 4

Provozní doba Městské
knihovny Žatec
(od 1. 12. 2007)

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE - centrální knihovna Náměstí
Svobody
Pondělí 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Středa
9,00 - 12,00 13,00 - 18,00
Čtvrtek 9,00 - 12,00 13,00 - 15,00
Pátek
9,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Sobota
9,00 - 11,30
úterý
zavřeno
ODDĚLENÍ PRO DĚTI DO 15 LET
- centrální knihovna Náměstí Svobody
Pondělí 9,00 - 11,00 12,00 - 17,00
Středa
9,00 - 11,00 12,00 - 18,00
Čtvrtek 12,00 - 15,00
Pátek
12,00 - 17,00
Sobota
9,00 - 11,30
(první sobota v měsíci)
úterý
zavřeno
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A DĚTI - pobočka knihovny Jih, Náměstí
Poperinge
Pondělí 8,00 - 11,00 12,00 - 17,00
Středa
(pro děti) 12,00 - 17,00
Pátek
12,00 - 18,00
úterý, čtvrtek a sobota zavřeno

Zprávy ze
žatecké kopané

Ke své polovině dospěly zimní turnaje
v Lounech o „Pohár starosty“ na umělé
trávě, a to jak v kategorii mužů, tak i dorostu. Tento víkend se střídavými úspěchy
družstev FK Slavoj Žatec.
Dospělí:
FK Slavoj Žatec – Středohor Dobroměřice 2 – 5 / pol. 0 – 3
Sestava: Baštýř-Opell-Zlatohlávek-Jindra-Stančík-Hofman-Břečka-Šidlo-Karolín-Klíma-Bairle
Střídali: Voigt-Vrábík-Bešík-Bezstarosti-Vořechovský M.-Paul
Poněkud zklamaní odcházeli ze svého
pohárového utkání hráči Slavoje, když
nestačili na pohyblivého soupeře. Ten se
do utkání pustil s chutí, a brzy z toho bylo
vedení, po trestném kopu, kdy se zároveň
zranil brankář Baštýř a nahradit jej musel
Voigt. I ten čelil několika gólovým šancím
soupeře. V prvním poločase byla také vidět zbytečná tvrdost hráčů Dobroměřic
a tak následovala série žlutých karet. Po
změně stran se skóre měnilo na obou
stranách, když dvěma góly se zapsal
žatecký Bairle.
Dorost:
FK Slavoj Žatec – FK Chmel Blšany
3 – 2 /pol. 0 – 0/
Sestava: Kočárek-Drchal-Znamenáček-Bauer-Pelikán-Baloun-Wisinger-Ječmen-Liška-Němec-Klepáček. Střídali: Lukáš-Valenta
V kombinované sestavě nastoupili
dorostenci, proti sousedním Blšanům,
se snahou napravit výpadek v podobě
neúčasti a kontumaci v předešlém týdnu.
Do sestavy byli zařazeni hráči z mladšího
týmu a určitě nezklamali. V bojovném
utkání, které narušoval silný vítr se
dostali do vedení 2 – 0. Hosté využili zaváhání a nepozornosti v zadních řadách
k vyrovnání. Rozuzlení nakonec přinesly
závěrečné minuty, kdy žateckého Němce
ve vyložené pozici fauloval brankář Blšan a postižený sám z penalty rozhodl
o výhře 3 – 2. Branky Slavoje: Němec
2, Baloun
Další utkání:
Dorost – FK Slavoj Žatec – LoKo Chomutov – 26. 1. 08 – od 9.00 hod.
Muži FK Slavoj Žatec – FK Litoměřice - 27. 1. 08 - od 8.00 hod.
FK Slavoj Žatec – SK Rakovník 1 - 2
Utkání mladších žáků na turnaji v Rakovníku na umělé trávě. Snaživý výkon
mladších žáků a těsná porážka, kdy jedinou branku vstřelil Štefan Ondo.
Turnaj mužů v hale Sever
O víkendu měli fotbalisté na pilno, když
fi. PM SPORT uspořádala halový turnaj
mužů. Ke škodě byla neúčast domácího
FK Slavoj, a tak jej nahradili dorostenci.
Ve vyrovnaném turnaji si nakonec vítězství a vítězný pohár odvezli hráči SK
Kopisty, před druhým FK Postoloprty,
které byly lepší o celkové skóre před FK
Ledvice. Čtvrtá příčka patřila FK Polerady a páté místo obsadilo kombinované
družstvo dorostenců FK Slavoj Žatec.
P. Maňák

24. ledna 2008

Žatecký týdeník

Výroční valná hromada

V sobotu 12.1. proběhla v zasedací místnosti žatecké nemocnice výroční členská
schůze Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec.
Rada SDZ na Aleš Kassal, místostarosta města Žatec.
úvod zhodnotila Zároveň přislíbil i nadále podporu měsčinnost sdružení ta našim aktivitám. V průběhu tohoto
za rok 2007. Výčet roku bude zřejmě vyřešen i náš největší
zdravotnických problém, a tím jsou vlastní prostory. Zaasistencí, školení
první pomoci, akcí
kolektivu mladých
záchranářů, organizačních pomocí
jiným subjektům
a dalších aktivit byl
dlouhý. Za zmínku
stojí, že zdravotníci sdružení za rok
ošetřili 186 osob a v základech první
pomoci, případně ochrany obyvatelstva
při mimořádných událostech proškolili
242 osob, zejména dětí a mládeže. Pozitivní byla také zpráva o stavu členské
základny. Celkově vzrostl počet členů
z 40 na 66 osob, z toho 14 jich přibylo
v řadách mládeže.
Došlo též ke změnám ve složení Rady
sdružení. Ředitelem SDZ zůstává i nadále Slavomil Jurnečka, velitelem byl zvolen
Tomáš Pinkr a třetím členem Rady se stal
Michal Rott.
V tomto roce se chtějí záchranáři
zaměřit hlavně na výuku první pomoci tím máme materiál rozesetý u několika
svých kolegů, dobrovolných hasičů. členů doma a schůzky probíhají momenZájem o proškolení má řada hasičských tálně nejčastěji na záchranné službě. Ale
jednotek na území okresu. Sdružení také i tamní zasedačka pro 16 lidí už je nám
započalo spolupráci s jednotkou Hasiči- malá. Dle slov místostarosty budeme
-Rescue z Prahy, která se věnuje hlavně možná ještě s dalšími subjekty moci sdílet
záchraně v nepřístupném terénu, vyhle- objekt Jitřenky.
Věříme, že činnost sdružení v tomto roce
dávání osob a lezeckému záchranářství.
Na společných akcích si budeme vzájemně bude přinejmenším stejně úspěšná, jako
v tom předešlém.
vyměňovat zkušenosti.
Slavomil Jurnečka, ředitel sdružení
Kladně hodnotil činnost SDZ také pan

Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí

vyhlašuje dne 17. 1. 2008 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

referent na úseku státní
správy lesů a myslivosti
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění NV č. 330/2003 Sb.
a NV č. 637/2004 Sb.v platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
l Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na
území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
Ostatní předpoklady:
l VOŠ, VŠ vzdělání v oboru lesního hospodářství
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákona č. 289/1995 Sb. Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, včetně příslušných prováděcích vyhlášek a zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 1. 3. 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:
ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemníka prostřednictvím podatelny nejpozději do 13. 2. 2008 do 16.30 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent na úseku lesního hospodářství a myslivosti“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. Zasláním přihlášky
na výběrové řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a archivací osobních
údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů.

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
pořádá v pátek 25.1.2008
od 15.00 do 17.00 hod. v tělocvičně školy

Dětský karneval pro předškoláky
Bohatý program plný různých soutěží o ceny.
Každá maska vyhrává. Na závěr vyhlášení nejlepší masky.
Vstupné zdarma.

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny
24.1. 2008

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

Koncert klavírního oddělení

16.00 hod.

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

25.1. 2008

Maturitní ples OA

20.00 hod.

29.1. 2008

IV. žákovský koncert

17.00 hod.

31.1. 2008

Školní kolo soutěže ZUŠ - klavír

14.00 hod.

KD Moskva
Večer zpříjemní svým vystoupením žáci tanečního oboru ze třídy pí uč. Lenky
Turkové.
sál školy
V pestrém a zajímavém programu vystoupí žáci hudebního a literárně dramat.
oboru.
sál školy
Proběhne další souboj o postup do okresního kola.

Základní škola logopedická
pavilon v Lidické ulici 1254, Žatec pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. ledna 2008 od 8.00 do 16.00 hodin

uvidíte: příjemně vybavené třídy l výuku pomocí interaktivní tabule
l využití zajímavých pomůcek a metod práce l můžete konzultovat
formu logopedické péče l můžete se seznámit se školním
vzdělávacím programem
Osobně poznáte paní učitelku Vašeho budoucího prvňáčka.
Bližší informace na tel. č. 415 710 598, 415 711 329
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