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Rada nedoporučila dál
jednat s investorem

Nejen že mě připadá, že jsme se
neodtrhli od 70. let, ale přibyl ještě
pocit o jiné zeměpisné poloze. Vždy
jsem si myslel, že odvolaný ředitel
prostě předá funkci, ﬁrmu, organizaci novému a to se všema náležitostmi, které mu ukládá zákon, ale
i profesionální čest. Jaké je ovšem
moje nemilé překvapení, když se
dozvídám o skartovaných dokumentech, uzamčených prostorech
do kterých je zamezován přístup
novému řediteli, mazání počítačů
a serverů, tajném zrušení licencí
na podnikatelskou činnost na které
jsou závislé 2/3 občanů města a pod.
Nemůžu se zbavit pocitu, že s tímto
přístupem a s tímto myšlením nás
tito lidé posouvají opravdu jinam
než k vyspělé civilizaci. To samé platí i o posouvání a hledání osobních
rovin personálních změn. Do řízení
čehokoliv tento přístup přeci nepatří. Klienta, odběratele, návštěvníka
přeci nezajímá, kdo danou instituci
řídí, nebo kdo se s kým zná, ale to
jestli dostává onu kvalitní službu, za
kterou si platí. A to ať již formou přímé platby nebo příspěvkem radnice.
Oprosťme se tedy od toho, kdo koho
zná, nebo kdo je čí příbuzný, ale
hledejme řízení takové, které bude
maximálně uspokojovat potřeby jak
„zákazníků“, tak „majitelů“. Neboli
přestaňme uvažovat jako v 70. letech
a zkusme si zvyknout na to, že za své
peníze chceme maximum bez ohledu na osobní vztah.

Město Žatec
zveřejňuje termín pro podání žádosti
o půjčku z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ pro fyzické a právnické osoby vlastnící
obytné domy a byty na území města dle
Zásad o vytvoření a použití účelových
prostředků FRB-Ž, schválené ZMŽ
usnesením č.14/07 Přijímání vyplněných žádostí do 29.2.2008 (s razítkem
podatelny) včetně dokladů na odboru
rozvoje města u paní Šťastné. Formuláře žádostí jsou k dispozici od 29.1.2008
na odboru rozvoje města-paní Šťastná,
na informacích a na internetových stránkách města.

Inspektoři kontrolovali
městské lesy
Žatec – Česká inspekce životního
prostředí provedla v Městských lesích
Žatec kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů. Závěr je pro
město potěšitelný, a sice že inspektoři
neshledali žádné porušení zákona.
V současné době se ﬁnišuje se zpracováním lesního hospodářského plánu,
který stanoví zásadní parametry pro
péči o les včetně těžby na období deseti
let.
(kas)

Podávání žádostí o ﬁnanční
příspěvky na rok 2008
„MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce pro rok 2008 přijímá
žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce
a zdravotně postižené občany v rámci
žateckého regionu o ﬁnanční příspěvky
pro rok 2008.
Formulář žádostí je možno vyzvednout
na informacích MěÚ Žatec, na ﬁnančním
odboru MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách Města Žatce.
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do pátku 29.2.2008 v podatelně
MěÚ Žatec nebo přímo na ﬁnančním
odboru MěÚ Žatec ing. Monice Naxerové„
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Bangladéž…

Místostarosta Aleš Kassal na jednání v Marienbergu.

Spolupráce se Saskem
přiláká více turistů

Marienberg – Minulý týden ve středu se místostarosta Aleš Kassal zúčastnil jednání zástupců členských obcí a měst Euroregionu Krušnohoří v německém Marienbergu. Výsledkem bude zapojení Žatce do dvou projektů,
jejichž partnerem je v Sasku tamní Turistický spolek Krušnohoří.
V první řadě to bude prezentace divadel, galerií apod. v Sasku a zatím
památek a dalších zajímavostí včetně jen tří českých lokalit. Nabídku na zaslužeb v Žatci v katalogu, který spolek pojení a rozšíření možností pro turisdistribuuje mezi návštěvníky Saska ty o další zajímavá místa v Ústeckém
a na veletrzích cestovního ruchu. kraji na schůzce v Marienbergu čeští
Kromě tištěné formy bude tato pre- partneři samozřejmě přivítali.
zentace uvedena také na příslušných
První návštěvníky, kteří do Žatce zawebových stránkách.
vítají na základě zmíněných projektů,
Za druhé to bude zapojení Žatce lze očekávat už v nadcházející turisticdo dalšího projektu. Ten je postaven ké sezoně. Nutno dodat, že obě tyto
na bázi čipových karet. Zakoupená možnosti jsou pro město bezplatné,
čipová karta umožní návštěvníkům hradí se z fondů Evropské unie.
přijít do více než 110 různých muzeí,
(st)

Tiskové sdělení OS ODS Louny
V Dobroměřicích na sobotním sněmu
covi za odvedenou práci ve volebním
volitelů oblastního sdružení ODS Louny
období 2002 - 2008
a Rakovník byl nominován Ing. Jan Ker- - vítá zprávu, že senátor Miloslav Pelc
ner pro volby do Senátu PČR v senátním
i ostatní senátoři a poslanci ODS
obvodě č.6. Podle pravidel pro vytvoření
deklarují, že budou volit presidentem
kandidátek ODS pro volby do Senátu
Václava Klause a vyjadřujeme dnes,
PČR v roce 2008 bylo na pondělním rev Dobroměřicích plnou podporu Vácgionální sněmu ODS-Ústecké vydáno
lavu Klausovi.
stanovisko ke kandidátovi a schválena - vyzývá členy oblastního sdružení ODS
jeho nominaci. Poslední slovo bude mít
Louny a Rakovník k aktivní pomoci ve
výkonná radá, která kandidáta schválí.
volební kampani do senátu na podDále sněm volitelů přijal toto usnesení:
zim.
Jaroslav ROSENKRANZ
Sněm volitelů
oblastní manažer ODS
- děkuje panu senátorovi Miloslavu Pel-

tivně rozhodli. Pokud potvrdí usnesení
rady města, stanoví příslušné ﬁrmě, do
kdy má být dotace vrácena. A pak mají
ještě druhou možnost, totiž vyhovět
žádosti společnosti a prodloužit tak
termín splnění podmínek dotace do
roku 2010.
Podle původního smluvního vztahu
měla ﬁrma Cekotex Žatec s.r.o. do 31.12.
2007 postavit na pozemku u civilního
letiště výrobní závod a zahájit produkci.
Nestalo se, ﬁrma dokonce ani nepožádala o vydání územního rozhodnutí, ani
stavebního povolení.
(kas)

Sobota 2. února se stane dalším pracovním dnem
Žatec – Už popáté se radnice otevře i v sobotu. V úřední den 2. února budou
otevřené odbory dopravy (registry řidičů a vozidel), vnitřních věcí (občanské
průkazy, pasy, výpisy z rejstříku trestů, matrika), životního prostředí, majetkový
odbor, stavební úřad a živnostenský úřad.
(kas)

Společná prezentace měst regionu
Severozápadní Čechy - Žatec, Louny,
Kadaň, Klášterec n. Ohří

První region, který se v roce 2008
představí v infocentru Czechtourismu
na Staroměstském náměstí v Praze,
bude ve dnech 1. až 8. února region
Severozápadních Čech reprezentovaný
městy Žatec, Louny, Kadaň a Klášterec
nad Ohří.
Příjemným překvapením pro turisty,
kteří se rozhodli navštívit dosud neobjevený kraj plný chmelnic a krásných
středověkých měst, je fakt, že cesta
setkání praktických lékařů, kterého se autem z Prahy zabere pouhou hodinu.
zúčastnilo pouze 12 lékařů zatím činVěděli jste například, že v Žatci je
ných v LSPP, ředitel nemocnice a sta- největší chmelařské muzeum na světě,
rosta města Žatec, budou provedeny
následující úpravy v zajištění akutní
pohotovostní služby:
LSPP pro dospělé v Žatci:
bude zajištěna ve všední dny – pondělí až pátek:
na interní ambulanci nemocnice od
17.00 do 20.00 hodin zajišťují lékaři
interního odd.
v sobotu, neděli a ve svátek:
ve stávající ordinaci LSPP na poliklinice od 8.00 do 13.00 hodin zajištěno
praktickými lékaři dle rozpisu.
Je mi osobně líto, že pro nevůli části
praktických lékařů se služby LSPP jako
služba veřejnosti i přes maximální snahu nemocnice i města takto mění.
MUDr. Zdeněk BERGL
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

Oznámení Nemocnice Žatec, o.p.s.:
Od 2.1.2008 po dohodě nemocnice
a města jsme souhlasili s organizací
LSPP pro občany regionu. Byly zřízeny a vybaveny ordinace k provozování
LSPP pro děti i dospělé. LSPP pro děti
a dorost dále pracuje bez komplikací.
Problémy se objevily s LSPP pro dospělé a postojem praktických lékařů
k účasti na LSPP. Pohotovost pro dospělé slouží již 5.rok stejná skupina cca
12 lékařů. Ostatní lékaři nesouhlasí se
zařazením do pohotovostních služeb
– jedná se hlavně o lékaře z podbořanska a Loun, kteří naprosto odmítají
účastnit se služeb. Ani nemocnice, ani
město, ani kraj, ani Lékařská komora
nemá žádné prostředky, jak praktickým
lékařům, kteří odmítají sloužit, služby
na LSPP nařídit. Proto lékařům, kteří
se do současnosti účastnili služeb na
pohotovosti, již dochází trpělivost
a odmítají LSPP dále sloužit sami. Po

Žatec – Problematickou kauzu „Cekotex“ projednala v pondělí rada města
a doporučila zastupitelům, aby stanovili
lhůtu pro vrácení městské dotace. Důvodem se stal vývoj kauzy, do které město
vložilo v roce 1999 7,8 milionu korun.
Tyto peníze posloužily jako investiční
pobídka pro ﬁrmu, která za ně pořídila
pozemek a slibovala, že na 4000 metrech
čtverečných postaví výrobní podnik
a vytvoří desítky pracovních míst. Do
současné chvíle se nic z původní dohody nesplnilo.
Nyní je na zastupitelích, aby deﬁni-

Louny Vás uvítají skvostným chrámem
sv. Mikuláše, Klášterec nad Ohří vybudoval unikátní lázně a město Kadaň se
může pochlubit památkovou rezervací
s nejužší uličkou v Čechách?
V našem regionu obklopeném Českým
středohořím, Krušnými a Doupovskými
horami pro Vás na míru připravíme
program na 1denní výlet, který zaručeně příjemně překvapí a potěší všechny
smysly.
Jan Novotný, DiS.
Městský úřad Žatec
Turistické informační centrum
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.11.2007
n nebytový prostor v čp.137 na
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1.000,
- Kč/m2/rok, tj………. 9.733,- Kč měsíčně 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 7.1.2008 do 5.2.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
hřiště, napojení na inž.sítě) - graﬁcká
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 15. 11.2007 do 12. 02.
2008

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,
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
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 859.190,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 24.1.2008 do
22.2.2008

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 29.1.2008 do
27.2.2008

n byt č. 5 o vel. 1+2 v čp. 49 na st. p. č.
265 ul. Branka v Žatci za nájemné
50,19 Kč/m2/měsíc
plocha bytu: 78 m2 (1. podkroví – předsíň 7,60 m2, pokoj 38,00 m2, kuchyň
8,35 m2, koupelna 9,25 m2, WC 9,25
m2, 2. podkroví - pokoj 14,90 m2)
Zveřejněno: od 17. 1. do 15. 2. 2008
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

PŘEČTĚTE SI...

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 25/4 Stroupeč o velikosti 1+2, plocha bytu 61,60 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 25 Stroupeč a vedlejší
zemědělské stavby na st.p.č. 1/2 a na
st.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč o velikosti
Volné bytové jednotky:
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci 616/6802 vzhledem k celku za kupní
o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2 cenu … 244.640,- Kč a poplatky spos podílem společných částí budovy č.p. jené s provedením smlouvy.
2536 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
3156 o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 798/6802 vzhledem k celku za
kupní cenu … 915.330,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Záměr Města Žatec
pronajmout 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

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

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2727,
2728 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
717/29377 vzhledem k celku za kupní
cenu … 874.070,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu

Žatecký týdeník

Městská knihovna Žatec
Šíma, Jindřich
Osudy českého vystěhovalce
Osudy jedné vystěhovalecké rodiny, která
na začátku 70.let 19.století šla hledat lepší
život do Volyňské gubernie.
Aughton, Peter
Na palubě Resolution
Příběh druhé objevné námořní výpravy
kapitána Cooka.
Porter, Eleanor H.
Pollyanna
Příběh jedenáctileté Pollyanny, která po
smrti rodičů vyrůstá u tety a dokáže svou
hrou na radost změnit lidi ve svém okolí.
Smejkal, Vladimír
Velký lexikon společenského chování
Zábavně - naučný lexikon pro každého
a pro všechny životní situace, které nikde
jinde nenajdete.

FOTO: ŽIT
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Na snímku vpravo ženy-seniorky ze zmíněného seniorského klubu v Thumu
při společném setkání sportovců a seniorů v říjnu loňského roku v zasedací
síni na radnici.
historické památky a pořádají různé akce
v Krušných horách, kde se jim velice líbí.
Vzhledem ke stárnutí populace bude Oblíbeným se stal týdenní pobyt v zahratéma seniorů, čím dál více aktuálnějším ničí, který pořádají pravidelně každý rok.
tématem. Současná tendence společnosti Ten, kdo je v dobré kondici, má možnost
z poslední doby ukazuje jistý posun pod- navštěvovat i sportovní klub. Ti, kteří
pory kvalitního života seniorů se všemi mají šikovné ruce se aktivně zapojují do
důsledky stáří. Téma postavení seniorů kroužků ručních prací. Ve svém plánu akve společnosti nabývá především kvůli tivit mají pravidelné návštěvy těch, ktedemografickým prognozám na důležitos- ří mají životní jubilea a také navštěvují
ti. Stále více lidí se dožívá vyššího věku, i těžce nemocné seniory. Jakoukoliv akci
což sebou přináší novou problematiku pořádají, mají možnost se ji zúčastňovat
v ekonomické a sociální oblasti. A tak i senioři –nečlenové.
n Samozřejmě jsem se zajímala
se tématem a příběhy seniorů na naších
o finanční možnosti, a musím konstastránkách budeme setkávat častěji.
Dnešní povídání je zaměřeno na spol- tovat, že oproti našim podmínkám jsou
kovou činnost seniorských organizací v této oblasti v horší situaci.
Příspěvky do organizace vybírají každý
a jak fungují „jiné“ kluby v „jiných“
měsíc. Podobně jako ve většině organizemích.
zací,
které působí na území našeho
n Seniorská konverzace v německém
města, dělají tuto činnost bez nároku
jazyce…
na
mzdu,
což dokazují svými zprávaPři podzimní setkání sportovců a seniorů z partnerského města THUM, došlo mi o hospodaření. Veškeré akce, které
i k přátelskému posezení členek Senio- pořádají, si platí v plné výši. Od města
renclubu Jahnsbach a zástupců seniorů dostávají průměrně 50 – 100 eur na rok,
Žatec. Posezení proběhlo v přátelském o sponzorských darech a dotacích se jim
duchu a díky tlumočnici došlo k vzá- může jen zdát, jejich sociální sféra podle
jemným výměnám zkušeností, o kterých vyprávění „nemá v tomto zelenou“ pro
bych se s Vámi na těchto stránkách takovéto organizace. Ale optimismus
a elán žen, které v seniorklubu pracují
chtěla podělit.
Organizace v Thumu, která tam působí je obdivuhodný
n A kde se scházejí?
oslavila v loňském roce 15 let od svého
Odpověď mi přímo „vyrazila“ dech.
založení, a do této doby získala zhruba
okolo 120 členů, z kterých je více jak Prostory nemají žádné a bohužel každý
polovina žen a 20 manželských párů. měsíc se schází úplně někde jinde – např.
Průměrný věk v německé organizaci je ve školní jídelně, v kostele, ve firmách
v rozmezí 68 – 88 let, v porovnání s po- v zasedací síni. Čas, který v těchto prodobnými organizacemi u nás je věkové storách stráví, vždy musí zaplatit. Nemarozmezí téměř stejné. U nás je nejprav- jí šanci se scházet pravidelně na jednom
děpodobnější důvod, proč se neobjevují místě. Z vyprávění žen vyplynulo, co by
mladé tváře, obava z toho že „budou daly za to mít nějaké prostory k pravidelzaškatulkováni mezi starými invalidy“. ným schůzkám, i by rády za ně zaplatily,
Což je pochopitelně nesmysl, protože ale šance je minimální. Byly překvapené,
i věkově mladší se mohou v našich or- jak fungují organizace u nás, jak máme
možnost žádat finanční částky od města
ganizacích registrovat.
n A jak vypadá struktura seniorské- a jiných subjektů, a že někteří mohou být
v prostorách i zdarma….
ho klubu v Thumu?
V přátelském hovoru došlo i na možVe vedení mají sedmičlenné představenstvo, které se schází se svými členy nosti výměny korespondence a případná
pravidelně jedenkrát měsíčně. Podobně další setkání při některých akcích, např.
jako u nás pořádají hlavně přednášky, o velikonocích, vánocích, jejichž oslavám
zaměřené na lékařskou tématiku (o ty je se věnují vždy ve velkém.
A tak doufejme, že nezůstane jen při
velký zájem). Organizace jako taková,
nemá žádné rozlišení podle druhu po- slovech a naskytne se možnost opakostižení nebo nemocí. Smysl je podpořit vaného setkání, které povede k další
sdružování a utužování přátelských spolupráci, jak v komunikaci, tak přívztahů v seniorském věku. Také pořáda- padným společným aktivitám.
S. Žitníková
jí zájezdy do divadel, muzeí, navštěvují

Senioři

Žena, která si zaslouží tyto řádky
Paní Maruška je známá všem, kteří
docházejí do klubu seniorů U hřiště. Obdivuhodná žena, o níž by mělo vědět více
lidí, než pouze obyvatelé v Domě s pečovatelskou službou. Dochází posedět na většinu klubových odpolední, vždy přichází
s úsměvem a se všemi se přátelsky pozdraví. Milý obličej prozrazuje, že je ráda na
světě. Nikdo by neuhodl její věk. Bohužel,
ale stáří se podepisuje na zdravíčku a nohy
již neslouží, jak za mlada. Když se stane,
že krátkodobě onemocní, je zase brzy ﬁt.
Snaží se cvičit, aby zůstala pohyblivá, což
se ji daří. Z vyprávění je zřejmé, že život
neměla jednoduchý, v dětství byla často
odstrkována nevlastní matkou. Už v 17
letech se stala maminkou a dětí přibývalo,celkem jich přivedla na svět šest. Těžká
práce v hospodářství, v domácnosti, péče
o početnou rodinu, starost se školními
přípravami dětí, to byla její každodenní
náplň. I přesto se snažila vést děti k samostatnosti. Ve válečném a poválečném
období bídy obdarovávala často chudé
lidi v okolí. Její rodina žila na východě,
na rozhraní tří států. Dodnes nezapomněla a zpívá polsky a ukrajinsky. V tvrdém
životě, který má za sebou vidí i mnoho
dobrého. Ráda vzpomíná na hodného
a pracovitého muže, na něhož se mohla
spolehnout. Všechny děti se v životě dobře
uplatnily. Každého, kdo má pro ni dobré
slovo oceňuje, zvláště sestry pečovatelky
nebo i sousedy. Je ještě samostatná, péči
o sebe zvládá, byteček má stále uklizený
a ráda si sama uvaří. Nikdy si nestěžovala, zastává jedno „ naříkání a stěžování,
mi nepomůže“. K dobré náladě ji přispívá

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.

právě pobyt v klubu seniorů. Stále návštěvnice se rády zde scházejí, probírají rodinné
události, debatují nad regionálními novinami, oslavují své narozeniny, jmeniny, či
sezónní svátky. Většina z nás, které tam
docházíme, přinášíme pohoštění z domova a hned je hostina na stole. Na něm se
mnohdy objevují opravdu skvosty. Městský
úřad přidělil klubu v loňském roce 3 tis.
Kč. Tato částka smí být čerpána pouze na
stanovené účely, např. na významná jubilea seniorů nebo předvánoční posezení.
Toto vše má pod kontrolou vedoucí klubu,
všemi oblíbená paní Miluška Buvaličová.
Veškerý chod klubu zabezpečuje s velkou
vervou a úsilím. Nákupy a úklid ji pomáhá zvládat další ochotná členka paní
Irma Procházková. Tu zde nemusím zdaleka představovat, z její činnosti v bývalém
„Pionýru“, ji znají učitelé, rodiče i mnoho
dětí. Miluška Buvaličová, jak ji většina
obyvatelek říká, je spásou všem ostatním,
kterým vyřizuje úřední záležitosti, nejen
v Žatci, ale i v Lounech. Ráda udělá radost ostatním a zajistí kulturní program,
aby se všichni bavili. Má ráda lidi a ti jí to
oplácejí svými sympatiemi. Proto se „tam“
všichni rádi vracíme.Při těchto posezeních
je vítána někdy i změna, návštěva tří mužů,
kteří se neostýchají a mezi „babinec“ také
přijdou. Tak takovéto dění v klubu vše s námi, Maruška, o které jsem psala v úvodu
absolvuje. A to v plné životní energii a plná
elánu. S jejím pozitivním přístupem k životu oslaví letos 95. narozeniny. A kdože to
je: paní Maruška Fousová – není ona tím
nejlepším příkladem i pro mnohé mladší
lidi?
(jýk)

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

LEDEN/ÚNOR 2008
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,-

4.2. PONDĚLÍ

CO JE TO DIVADLO

8:30

Pro I st. ZŠ. Mimo Předplatné

4.2. PONDĚLÍ

VÝVOJ DIVADLA

10:00, 11:30

Pro II st. ZŠ. Mimo Předplatné

7.2. ČTVRTEK

SEZAME OTEVŘI SE

9:00, 10:00

Kulturně výchovný, motivační programy prevence patologických jevů
Pro I st. ZŠ. Mimo Předplatné

7.2. ČTVRTEK

NA ROVINU

11:00, 12:30

Kulturně výchovný, motivační programy prevence patologických jevů
Pro II st. ZŠ. Mimo Předplatné

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

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

19:30

Drama / Česko / Slovensko / Německo / Maďarsko, 2006, 120 min
Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století.
Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie
k Němcům, pro jeho češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní ﬁlozoﬁi. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se.
Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě - ale dostává
se mi jich jen krátce. Není uznán ani jako árijec, ani jako milionář...
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Ivan Barnev, Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Milan
Lasica, Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír
Dulava, István Szabó, Pavel Nový, Zdeněk Žák, Rudolf Hrušínský ml.,
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 40 ,-. MAGIC BOX

3.2. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

15:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky. Přístupné. Vstupné: 20 ,-

9.2. SOBOTA

EDITH PIAF

19:30

Drama /Francie / Velká Británie / Česko, 2007, 140 min
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Život Edith Piaf
(vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, přežití a lásku.
Její magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami její doby (Marlene Dietrich,
Jean Cocteau, Yves Montand aj.) jí od dětství v chudobě přivedlo k obdivu
celého světa. Žila vždy naplno a „ničeho nelitovala...“ .
Režie: Olivier Dahan. Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau,
Jean-Paul Rouve, Pascal Greggory, Caroline Sihol, Emmanuelle Seigner, Gérard
Depardieu, Marek Vašut,
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 40,-. MAGIC BOX
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

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

KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ÚNOR 2008
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „ACH, TO MLÁDÍ!“ - výstava o běžném životě mládeže ve 20. století připravená ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Výstava potrvá
do 2. března 2008.
n „PO STOPÁCH STARÝCH ŘEMESEL NEJEN V ŽATCI“ – výstava,
která přibližuje svět středověkých řemesel a počátky průmyslu v Žatci. Výstava
prodloužena do 15. února 2008. Pro školy nabízíme tématickou komentovanou
procházku po městě s výkladem o starých řemeslech.
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)
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA: leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 15.30
hodin (polední přestávka 11.00 – 11.30 hodin), sobota a neděle zavřeno!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstava:
n „BENEFIČNÍ VÝSTAVA VAMBERECKÉ KRAJKY“. Prodejní výstava zahrnuje – šperky, závěsovou a obrazovou krajku, ubrusy a prostírky. Získané peněžní
prostředky budou určeny ve prospěch sbírkové akce „Pomozte dětem!“, která je
projektem nadace NROS a České televize. Výstava potrvá do 24. února 2008.
Ostatní akce:
n Úterý 8. ledna 2008 od 18.30 hodin přednáška MUDr. Josefa Hrušovského
„UZDRAVTE SE SAMI III.“ s hudebním doprovodem „didgeridoo“ Pavla Peloucha. Vstupné 150,- Kč.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY:
leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 17.00 (polední přestávka 11.30 – 12.00
hodin), sobota a neděle zavřeno
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.nepropasni.cz

Městské divadlo ožilo dívčí krásou
V sobotu po celý den se v městském divadle zkoušelo,
nacvičovalo, líčilo, česalo a i trochu nervozity zavládlo. To
proto, aby děvčata, která soutěžila o titul DÍVKA ROKU
2008, předvedla ve volných disciplínách, v aerobiku a při
módní přehlídce, co nejlepší výkony.
Každá ze soutěžících se snažila zaujmout jak diváky, tak
i porotce. Ale jak už to bývá, vítězství si mohla odnést pouze

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší RD k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci - Žatecko - Lounsko. Tel.:604 371 163
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 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 Pronajmu
dlouhodobě
byt
1 + 0 v Podměstí, kompletní nájemné
4.700 Kč, vratná kauce 8.000 Kč. Možnost trvalého bydliště. VOLNÝ IHNED.
Telefon : 606 844 650.
n Pronajmu byt 1 + 1 v Žatci. Tel.
724 122 177 nebo 608 071 094.
n Vyměním státní byt 1 + 1 ve 2.
patře, ul. Černobýla 2555 na JIHU za
státní byt 1 + 2 nebo 1 + 3 též na JIHU,
popřípadě uhradím dluh na nájemném.
Tel. 606 240 667 nebo 607 761 116.

BLAHOPŘÁNÍ
n Připíjíme na zdraví panu Ing.
Zdeňku Petrlíkovi, CSc. k jeho 80 narozeninám. Nesmírně si ho vážíme pro
jeho moudrost, pracovitost, toleranci,
spolehlivost a osobitý humor. Těšíme
se, že společně prožijeme ještě mnoho
radostných let. Manželka Jarmila a dcery Zdena a Eva s rodinami.

PŘIŠLI NA SVĚT
21. 1.
22. 1.
23. 1.

24. 1.
25. 1.

26. 1.
27. 1.
28. 1.

Pavlíčková Magdaléna
Herold Štěpán
Hanzal Jakub
Gorol Roman
Gorolová Romana
Šrubař Filip
Wainerová Kateřina
Rábeková Eliška
Hampejsová Veronika
Tologová Jenifer
Péter Ondrej
Pekrtová Natálie
Waldová Julie
Čadek Roman
Hes Šimon
Hes Štěpán
Balážová Gabriela

20. 1.

výrobní dělníky do třísměnného provozu

22. 1.

21. 1.

25. 1.

Veszelovszká Janka
Waldmann Antonín
Radová Barbora
Měchura Vilém
Šoller Zdeněk
Pícha Karel
Chmelař Václav
Bobáček Juraj

Karnevalový rej
Již v 9. století se u nás používal termín masopust. Románské národy označují
toto období jako karneval (převzato z latinského „carnis trivium). Ti, kteří
se těchto zvyků zůčastňují, pomáhají udržovat jednu z nejstarších tradic
lidstva.
Masopustní, nebo-li karnevalové ob- čů. Masky v provedení těch nejmenších
dobí se rozhodly oslavit děti ze školy se staly samozřejmě středem pozornosti.
28. října v Žatci a připravily si svoji první Každý z nás si jistě vzpomene, jak rád se
velkou akci, kterou byl právě maškarní do maškarního převlečení oblékl a ať už
karneval. Tělocvičnu školy si vyzdobily to bylo coby, karkulka, kominíček, kuk tomuto účelu, připravily občerstvení chař, indián, kašpárek, květinářka, pipi
a zábava mohla začít. Tancem a soutě- punčochatá či princeznička, vždy jsme
žemi se děti začaly bavit, někteří odváž- toto převtělení brali s velkou vervou
ným skotačením, jiní trochu ostýchavě sobě vlastní a naše masky, byly přeci ty
vplouvaly do reje masek s pomocí rodi- nejlepší.
(foto:/text: žit)

Nedělní Bohatýrská pohádka
Městské divadlo Žatec uvede v neděli
10. února novou pohádku. V pohádkovém příběhu se setkáte s bohatýrem
Olgojem, krásnou Petrou, ale také
se strašlivým Kostějem nesmrtelným.
Těšit se můžete na loutky obrů v nadživotní velikosti a také na otočnou scénu.

V žateckém divadle uvede tuto pohádku Divadlo Koráb z Brna od 15:00
hod. Příběh je vhodný pro školáky, ale
i mladší děti. Hrají Radim Koráb, Petra
Klímová, Leoš Novák. Více informací
o pohádce naleznete na www.korab.cz/
divadlo_korab.php

Jarní prázdniny s Harry Potterem

ROZLOUČENÍ

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Žatec
přijme
Nástup možný ihned.
Kontakt: IZOS s.r.o., Velichov 42, tel. 415 728 665, mail: izos@izoszatec.cz.

jedna. A tak se Jirkov může chlubit tím, že jejich zástupkyně
Klára Spurná zde zvítězila a usedla na trůn krásy, který je
snem většiny mladých dívek. Číslo osm, které měla Jesika
Šrotová ji přineslo štěstí v podobě druhého místa, lounská
Blanka Skálová skončila na místě třetím. Soutěž moderovala dvojice Radka Mašková a Radek Komoráš.
Foto: Svoboda – Text: (žit)

77 let
74 let
86 let
103 let
76 let
80 let
73 let
51 let

Digitální kino v Žatci si na jarní prázdniny připravilo projekci všech pěti dílů
ﬁlmu o známém kouzelníkovi Harry
Potterovi.
Každý den uvede žatecké kino jeden
díl hned dvakrát. Jednou dopoledne od
10:00 hod. a podruhé odpoledne od 16:
00 hod.
Projekce ﬁlmů proběhnou v tomto
pořadí:
18.2. Harry Potter a Kámen mudrců
19.2. Harry Potter a Tajemná komnata
20.2. Harry Potter a Vězeň z Azkabanu
22.2. Harry Potter a Ohnivý pohár
23.2. Harry Potter a Fenixův řád
Vstupné na jednotlivé projekce je
30,- Kč. Při zakoupení vstupenky na
všech pět ﬁlmů získáte slevu a zaplatíte
pouze 100,- Kč. Ušetřit tak můžete až
50,- Kč. Předprodej lístků na všechny

projekce se slevou potrvá od 4.2. do
18.2. na pokladně Městského divadla
Žatec. Další informace Vám poskytneme
na tel. 415710519 nebo na www.divadlozatec.cz

Motorest otevZnovu
ře
Zlatá labuť na
Provozní doba po - pá 12.00 - 23.00
so
11.00 - 23.00
ne
zavřeno
Každý pátek od 20.00 živá hudba
Vstup zdarma
Možnost pořádání různých akcí
Informace na tel: 602 236 054
720 224 737
602 236 915
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Žatecký týdeník

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
Foto: 1. DFK Žatec

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.

Záběry z kulturních akcí můžete vidět v divadle
Minulý týden se uskutečnila v městském divadle vernisáž
výstavy 1. DFK Žatec. Neúnavní nadšenci, kteří si bez fotoaparátu neumí život představit a jejich spouště „cvakají“ na
všech společenských a kulturních akcích v Žatci, vesměs i na
většině představeních v divadle, jsou autory těchto fotograﬁí.

Zprávy ze
žatecké kopané
Lounské turnaje na umělé trávě v kategorii mužů a dorostu pokračovaly
o tomto víkendu dalšími zápasy. V obou
týmech žateckého Slavoje dostávají příležitost široké hráčské kádry, z kterých
trenéři sestaví základní složení pro jarní
mistrovské soutěže.
Dospělí:
FK Slavoj Žatec – Horní Jiřetín 1 – 1
/pol. 0 – 0/
Sestava: Číž-Vořechovský M.-Šidlof-Zlatohlávek-Znamenáček-Vrábík-Andrt-Baloun-Bezstarosti-Klíma-Bairle
Střídali: Jindra-Jarolím-Bešík-Laibl
J.-Břečka-Schmidt, připraven brankář
Paul.
Ke svému utkání nastoupili hráči Slavoje s novou posilou na brankářském
postu.Číž R. z Loko Chomutov se uchází
o možnost zařazení do sestavy pro nadcházející jarní část. Trenéři Šroub, Bystrý a Brynda, kteří dali přednost společné
zimní přípravě, dali v sestavě příležitost
také nováčkům ze staršího dorostu Balounovi a Znamenáčkovi. Další nominovaný
dorostenec Němec se omluvil z důvodu
zranění. Utkání v chladném větru bylo
vcelku vyrovnané, místy měli aktivitu na
své straně hráči Jiřetína, kteří se také v 57.
minutě ujali vedení 0 – 1. Po přeskupení
míst v sestavě a několika násobném střídání, přišli světlejší chvíle žateckých, které
završil v 82. minutě hlavou Karel Šidlof
ml. Konečný výsledek byl spravedlivý pro
obě strany.
Dorost:
FK Slavoj Žatec B – LoKo Chomutov
1 – 3 /pol. 0 – 2/
Sestava : Kočárek-Klepáček-Znamenáček-Pelikán-Hoferica-Ječmen-Wisinger-Bažout-Bázler-Princ-Valenta
Střídali: Liška-Bartoň
Velice silný soupeř Chomutova porazil
žateckou rezervu dorostu, který nastoupil místo hráčů A týmu (někteří hráči
na zkoušce v týmu dospělých, nemoc
a podobně). V prvním poločase znatelná převaha Chomutovských. Po změně
stran zahazování šancí na obou stranách.
I přes snahu a velice dobrý výkon Kočárka
v brance, který chytil i pokutový kop a někdy měl dobře postavené tyče, se nedalo
porážce zabránit. Přesto za výkon a snahu
je nutné celý kolektiv pochválit.

Zimní krajinou
Kdy: 16. 2. 2008 ve 13.00 hod.
Kde: Od parčíku gymnázia
Trasa: Vyjdeme po Studentské ulici směrem k obchodní akademii,kterou mineme a pokračujem ke křižovatce s Dukelskou. Tu přejdeme a jdeme rovně po ulici
J. Wolkera. Dojdeme ke křižovatce,kde se dáme po asfaltičce vedoucí ke statku
v Perečském údolí. Dříve to bývala cesta do Veletic. Po ní dojdeme k panelové (tzv.
vojenské ) cestě. Zde se dáme vpravo. Zanedlouho se nám otevře panoráma Žatce
s jeho rozrůstající se výstavbou rodinných domků na tzv.Kamenném“ vršku“.
Pokračujeme dále. Přejdeme silnici vedoucí do Holedeče. Po 1 km chůze dojdeme
k vodárně. Zde se zvýšenou opatrnosti přejdeme Plzeňskou silnici a jdeme dále
do Čeradic. Zde lze načerpat další síly a občerstvit se v místní restauraci. Z Čeradic jdeme kolem letiště do Žatce. Zdatnější mohou pokračovat do Libočan.
Odtud zabočí na panelovou cestu mezi zahrádky a kolem „Spáleného mlýna“ do
Žatce.
Srdečně Vás zve Zdrávi došli
Výbor KČT Žatec, kontakt: tel. 723 543 562

Zprávy z fotbalového klubu
FK Slavoj Žatec…

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.

Svaz diabetiků ČR

Příprava na mistrovské boje
FK Slavoj Žatec a jeho týmy v tomto období postupně zahajují zimní přípravu
na nadcházející jarní mistrovské boje v kopané. Po neuspokojivých výsledcích
v podzimní části v dospělých týmech, došlo k výměně trenérů u obou týmů A
– B mužů.
Ani mládežnické týmy nezahálí. Dorost
Na společném zahajovacím tréninku
byli představeni nástupci na trenérských A (trenér P. Maňák), který je v krajské
postech. U mužů bude působit Josef soutěži na druhém místě za vedoucím
Šroub ( v minulosti působil v divizní Chomutovem o pouhý bod, mimo zimsoutěži v Libočanech), který si jako své- ních halových turnajů absolvuje zimní
ho asistenta vybral Romana Bystrého turnaj na umělé trávě v Lounech. Trenér
z Mostu. U B-týmu bude působit Martin počítá s postupným zařazením mladších
Brynda (působil v Tuchořicích), který členů z B týmu, který úspěšně bojuje ve
místo asistenta teprve oznámí. Oba sdruženém přeboru lounsko-chomutovtýmy budou spolu absolvovat zimní sko, pod vedením dvojice Patrik Juriška
přípravu společně až do závěrečné fáze, a Vladimír Zavadil. Nesmíme zapomenež dojde k rozdělení kádrů pro soutěže nout na družstvo
starších žáků pod vedením Aleše NoKrajského přeboru a krajské 1. B třídy.
V rámci přípravy mimo nabírání fyzické váčka a Ladislava Hynka, hrající krajskou
kondice, bude zimní turnaj na umělé soutěž a mladší žáky, které trénuje Pavel
trávě v Lounech, v hale a nebude chybět Chromý a Josef Gurecký, kteří rovněž poani sehrání přípravných utkání. Cílem lykají první tréninkové dávky. Popřejme
bude určitě snaha zachránit obě soutěže všem týmům zdárnou přípravu a hlavně
a snažit se dostat v tabulkách na vyšší dobré výsledky, o kterých Vás budeme
místa než doposud, a samozřejmě co by rádi pravidelně informovat na stránkách
Pavel Maňák
mělo pozvednout zejména divácký zájem týdeníku.
Sekretář klubu – FK Slavoj Žatec
o tento sport v našem městě.

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

P or a dna
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: pruvodcevjj@email.cz

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

Klub českých turistů Žatec
Vás zve na procházku kolem Žatce pod názvem

Další utkání:
Dorost: FK Slavoj Žatec – FK Louny
2. 2. 08 od 11.00 hod.
Muži: FK Slavoj Žatec – FK Litoměřice
3. 2. 08 od 9.00 hod.
P. Maňák

Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

A právě tyto fotograﬁe, které 1. DFK vystavuje v prostorách
divadla jsou z kulturních akcí.
Prohlédnout si tyto snímky můžete před představením,
o přestávkách, nebo po skončení programu. V případě většího zájmu i po domluvě na tel. 415 710 519. (žit)

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/

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz
31.1. 2008

Školní kolo soutěže ZUŠ - klavír

14.00 hod.

sál školy
Proběhne další souboj o postup do okresního kola.

2.2. 2008

Maturitní ples SZeŠ

20.00 hod.

k. d. Moskva
Slavnostní večer zpříjemní svým vystoupením žáci tanečního oboru ze třídy pí
učitelky Ivany Fábryové.

5.2. 2008

Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ

17.00 hod.

Aula Gymnázia
Představí se žáci postupující do okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír,
kytaru a housle.

Územní organizace Žatec
Zve na svoji členskou schůzi,
která se koná v úterý 26. 2. 2008 od 15.00 hodin v jídelně „Na Růžku“.
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