Žatecký
týdeník

číslo 5

7. února 2008
evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz

Pozvánka
Žatec se představil v Praze
na jednání
zastupitelstva
Žatec – Ve čtvrtek 7. února se uskuteční v zasedací síni městského úřadu
2. letošní zasedání zastupitelstva. Na
programu jsou tyto body:
- zahájení
- volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
- schválení programu
- kontrola usnesení
- vystoupení veřejnosti
- majetek města
- prominutí odložené splátky kupní
ceny
- splátkování dluhu
- splátkování dluhu
- poskytnutí finančního příspěvku
- CEKOTEX Žatec, s.r.o.
- projektová dokumentace areálu koupaliště
- prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu č.p. 2656 v Žatci
- půjčka z FRB-Ž č. 16/07.
- různé
- diskuze, podněty
- závěr
Pro veřejnost připravil městský úřad
novinku: informace o projednávaných
bodech se budou promítat tak, aby
občané měli přehled, nad čím se zastupitelstvo usnáší. Tato prezentace je také
k nahlédnutí na webových stránkách
města (www.mesto-zatec.cz) v sekci
úřední deska, pozvánky.
(st)

Město Žatec
zveřejňuje termín pro podání
žádosti o půjčku z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ

Jan Novotný ze žateckého infocentra představuje novinářům region Severozápadní Čechy

V pátek 1. 2. byla tiskovou konferencí
v infocentru na Staroměstském náměstí v Praze slavnostně zahájena společná
prezentace měst regionu Severozápadní
Čechy. Zástupci Žatce, Loun, Kadaně
a Klášterce n. O. představili novinářům
společný program pro návštěvníky, kteří
chtějí absolvovat jednodenní výlet do regionu vymezeného řekou Ohří, Českým
středohořím, Krušnými a Doupovskými
horami. Žatec se představil programem,
který se opírá o bohatou historii, tradici

pěstování nejlepšího chmele a kandidaturu o zápis na seznam UNESCO.
Severozápadní Čechy jsou vůbec
prvním regionem, který se po otevření
infocentra Czechtourismu představil
turistům v roce 2008. Společná prezentace na Staroměstském náměstí bude
pokračovat až do pátku 8. 2., v termínu
14.-18.2. na ni bude navazovat vystavovatelská akce na veletrhu cestovního
ruchu Holiday World Praha.
(ic)

V seznamu oprav chodníků
figuruje jedenadvacet lokalit

Žatec – Až se třemi miliony korun se letos počítá v rozpočtu města na opravy
chodníků a komunikací. Jedná se o prostředky, kterými disponuje ve svém
„malém“ rozpočtu odbor rozvoje města.
V seznamu jsou tyto lokality: chodník cemi Kovářská a Masarykova, oprava
u čp. 2079 a 2082 v Purkyňově ulici (pro- chodníku v Husově ulici od čp. 780 po
pady), oprava části chodníku v Husově 1541, oprava chodníku ve Svatováclavulici (u aut. zast. U Normy), oprava ob- ské ulici mezi čp. 1003 až 750, oprava
louku chodníku na rozhraní Studentské výtluků v Radíčevsi na cestě směrem
a Vrchlického, oprava propadu v Broží- ke kostelu, oprava výtluků ve vozovce
kově ulici u čp. 2134, opravy výtluků ve v ulici Pol. vězňů, předláždění výtluků
vozovkách, oprava výtluků v kamenné v kamenné dlažbě na Hoš´tálkově nádlažbě u čp. 35 a 37 ve Dvořákově městí, oprava chodníku v ul. Karla IV.
ulici, oprava propadů ve vozovce na u čp. 353. oprava chodníku v Nákladní
křižovatce ulic Pol. vězňů – Puškinova,, ulici u čp. 357, oprava chodníku u čp.
bezbariérová oprava oblouků chodníku 2896 v Tyršově ulici, oprava chodníku
v křižovatce Dukelská – Studentská, u čp. 103 na náměstí 5. května a oprava
oprava živičného chodníku u chirurgie chodníku včetně průjezdu v ulici V zahrav nemocnici, oprava chodníku mezi uli- dách u čp. 2201 – 2196.
(st)

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,
Žatec – Městské divadlo v Žatci hostilo
na informacích a na internetových stránminulý týden slavnostní galavečer s vykách města.
hlašováním nejúspěšnějších sportovců
Žatecka, Lounska a Podbořanska za
uplynulý rok.
Dospělí jednotlivci:
1. Jan Tuček, KC Žatec, karate,
2. Nikol Richterová, VK Ohře Louny,
veslování,
3. Aleš Brůna, KC Žatec, karate,
4. Jiří Brecko, Lokomotiva Louny, házená,
Žatec – Z důvodu prověrky minis5.
Kamil Ausbuher, CK Podbořany,
terstva vnitra nefungovalo v sobotu
cyklokros.
pracoviště Czechpointu, usnadňující Kolektivy dospělých:
občanům rychlé vyřízení například výpi- 1. Karate klub Žatec.
su z rejstříku trestů, i tak otevřená pra- Mládež jednotlivci:
coviště městského úřadu Žatec odbavila 1. Lucie Záleská, CK Lucas Frames
Blšany, cyklistika,
v sobotu 2. února 136 občanů. Tradičně
2.
David Urban, Žatec, plavání,
byl největší zájem o pracoviště odboru
3. Jiří Smažík, Lokomotiva Žatec, kanovnitřních věcí – především o vybavení
istika,
si občanských průkazů, záležitostí kolem 4. Kateřina Špidlenová, CK Lucas Frames Blšany, cyklistika,
matriky apod. Další pracovní sobota se
uskuteční 1. března.
(st) 5. Tomáš Plevko, Jazzmani Žatec, pla-

Žatečtí zástupci uspěli
v anketě Sportovec roku

Pracovní sobota
přilákala na úřad
136 zájemců

vání,
6. Filip Blahout, Žatec, motorismus,
7. Tereza Hůrková, KC Podbořany, karate,
8. Vladimír Slanina , Lokomotiva Žatec,
kanoistika,
9. Michala Hladíková, KC Podbořany,
karate,
10.
Jakub Hradiský, TJ
Šroubárna Žatec, národní házená.
Kolektivy mládeže:
1. Šroubárna Žatec, dorostenci, národní
házená,
2. Juniorský Fitness klub Louny,
3. Sever Žatec, starší žáci, stolní tenis.
Trenér mládeže: Jiří Karas, Jazzmani
Žatec, plavání.
Veterán: Vladimír Urban, Lokomotiva
Louny, házená.
Handicapovaný sportovec: Luboš Jirka
, Vroutek, cyklistika.
Město Žatec děkuje všem svým sportovcům a sportovkyním za úspěšnou
reprezentaci svých oddílů i města a přeje
jim hodně dalšího zdaru!
(st)

Dětské oddělení
v nemocnici
bude zachováno

V nedělním zpravodajství ČT 1 proběhla zpráva, která u mnoha lidí ze
Žatce a okolí mohla vyvolat pocit, že je
ohrožena základní péče o pacienty na
pediatrickém oddělení. Přestože se při
natáčení zpravodajského šotu všichni
dotazovaní (včetně mne samotného)
snažili uklidnit veřejnost ujištěním, že
pediatrie zůstane zachována, tato ujištění nebyla ve finálním zpravodajství
použita. Celkové vyznění zprávy tedy
přineslo informaci poněkud odlišnou,
tedy o tom, že pediatrie je ohrožena.
Za vedení města i jako člen správní
rady nemocnice chci ujistit občany, že

žádné akutní nebezpečí tohoto druhu
nehrozí. Vedení nemocnice a správní
rada se snaží činit všechny kroky, které
by v dohledné době byly schopny vyřešit
otázku personálního zabezpečení oddělení, a tím splnit poslední podmínku
ze strany pojišťoven k následnému
prodloužení prozatím trvající smlouvy.
Vedení města současně tyto své potřeby
koordinuje s vedením Ústeckého kraje,
které v rámci své politiky veřejně deklarovalo svůj zájem zachovat v každém
okrese alespoň jedno dětské oddělení
a seznámilo s tím i vedení pojišťoven.
Mgr. Erich Knoblauch - starosta města

INFOCENTRUM PŘEDSTAVUJE
„Žatec na
starých
pohlednicích
Přinášíme
další
zajímavou
historickou
pohlednici ze
seriálu, která
přibližuje
podobu
města mezi
léty 1900
- 1945.
Pohlednice
zapůjčil ze
své sbírky
žatecký
patriot Jan
Řánek.
Knižní
podobu pod
názvem
Žatecko
na starých
pohlednicích
můžete
zakoupit
v Turistickém
infocentru
za 399 Kč.
Dnešní
snímek :
Pohled na
kino Lučan

Nevzhledné a neupravené plakátovací plochy
Plakátovací plochy jsou nepřehlédnutelné, bohužel ještě více upoutají, když jsou
v neutěšeném stavu. Proto nespokojenost radních vedla k tomu, že v nejbližších
dnech bude vypsáno výběrové řízení na pronájem plakátovacích ploch.

Podávání žáfostí o finanční příspěvky na rok 2008

Sportovní a ostatní organizace, sdružující občany, děti, důchodce a zdravotně
postižené občany v rámci žateckého regionu ještě stále můžete žádat o finanční
příspěvky pro rok 2008. Termín: nejpozději 29. 2. 2008 v podatelně

Nezapomeňte na platby za komunální odpad

Firma LIKOR CZ s. r. o. přijímá platby, a to vždy v pondělí a ve středu od 7.00
- 11.00, 12.00 - 17.00 hod. Poslední termín pro zaplacení bude ve výběrním týdnu
od 17. 3. - 22. 3. 2008. O rozšířené provozní době ve výběrním týdnu Vás budeme
ještě informovat.

7. února 2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci
o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
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

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (bývalá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská
v Žatci za minimální měsíční nájemné
ve výši 500, - Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno: od 31.1.2008 do
29.2.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

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
616/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu … 244.640,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

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

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Reakce na článek „Jitřenka v akci“
(v ŽT č. 39 ze 6. 12. 2007)
Byl jsem v loňském roce požádán
redakcí městského zpravodaje zhodnotit práci komise kultury a cestovního
ruchu při MěÚ Žatec. Ale předtím jsem
dodal obsáhlejší materiál, kterým jsem
se snažil porovnat stávající dobu s rokem
1990. Zda-li je od změny režimu kultura a cestovní ruch bohatší, hodnotnější
a veselejší? Nebo nic v královském městě Žatci není? Jak je často od lidí slyšet.
Článek měl říct a ukázat, že kultura
a hlavně cestovní ruch se přes všechny
problémy pozitivně vyvíjí. A bezmála dvě
desetiletí od změn, přinesla mnoho nového. Rozsah článku byl sice zkrácen, ale
kvůli tomu se nebouřím. Redakce smysl,
dodržela. Jako čtenář chápu, že noviny
nejsou vždy „natahovací“. Ale povzdech
Loutkohereckého sdružení Jitřenka zněl,
že se zde vyzdvihoval ochotnický spolek

Jitřenka, ač nemá aktivity srovnatelné,
a že se obecně opomíjí práce pro ty
nejmenší. „Bábkové“ (autor pochází
z Bratislavy) – divadlo v Žatci bylo už,
když jsem přišel před 32 lety do města.
Jeho aktivity znám, v 80 letech jsem
často na představení chodil se synem.
Vnukovi jsou 3 roky a už se těším, že
ho toto kulturní zařízení budu učit navštěvovat. Loutkoherci, ale do záměru
článku „nezapadli“, tím jsem neřekl,
že loutkové divadlo dělá málo. Naopak
amatérští divadelníci v roce 1990 neexistovali. Ochotnický spolek Jitřenka sklízel
krásné výsledky na přelomu posledních
desetiletí, získal městskou cenu Boreše.
Členové spolku měli mnoho jiných aktivit, proto v předešlých letech ustoupili
z piedestátu skvělých, přesto se soubor
zkonsolidoval a připravuje se na nové
představení. Myslím, že pro město je

důležité, že oba subjekty baví nejen
sebe, ale především širokou veřejnost.
Nelze loutkoherce a činoherce stavět
proti sobě, ani je nechci vzájemně porovnávat, to není možné..
Od kultury, která je zaměřena pro děti,
každopádně neustupuji, proto se snažím navštěvovat přehrávky ZUŠ, akce
mateřských škol, Domu dětí a mládeže
nebo Dětského domova. Po vyjití článku
jsem obsah konzultoval s přítelem fotografem Bajborou, že určitě nebyl zájem
posunout je, loutkoherce do pozadí – asi
neuvěřil. Pisatelku článku A.Bajerovou
neznám, ale věřím, že je to mladá perspektivní činovnice souboru. Rozepsal
jsem se víc, jak je zdrávo, ale z pozice
aktivisty tělovýchovy, cestovního ruchu
a kultury jsem musel, jinak bych nepsal
a čas se snažil využít „jinak“.
Roman Daniš

Žatečtí loutkoherci zde byli, jsou
a snad i budou, jedno je jisté, že loutkohereckému spolku v Napajedlech
mohou jen závidět. Tento spolek oslavil koncem roku 102. narozeniny a bezesporu se řadí mezi nejstarší spolky
v republice. Ve svých ateliérech mají
350 loutek, i velkých marionet, některé
pochází z let 1905. Snad každý z nás si
„odchodil“ ať sobotní, či nedělní dopoledne nebo odpoledne na „maňásky“.
Já osobně si moc dobře vzpomínám
na roky, kdy jsem v období okolo 3-4
let vyrůstala v Ústí nad Labem. Pravidelné nedělní „našňoření“, mašli
do vlasů, taťku za ruku a už se šlo na
loutky. Návrat jako z pohádky – doma
voněl nedělní oběd. Po přestěhování do
nedalekých Loun, jsem tento nedělní

rituál nemohla přeci
vynechat. S rozdílem
jen tím, že narostlo
o něco více vlásků
a tak opět nechyběla
nepostradatelná mašle.O co to bylo zajímavější? No přeci za
ruku mě vedl hodný
prošedivělý dědeček,
skoro jako pohádkový – někdy i s fajfkou
v ruce, já klasické podkolenky, nebo
řádkové punčocháče, v zimě popřípadě štucl na ruce. No nebylo to krásné
období….?
Míša Plíša a kočka Monika, to jsou
hlavní hrdinky „Pohádky hračkového
lesa“ , že mají loutky hodně obdivovate-

lů a příznivců z řad těch nejmenších, je
vždy důkazem velký zájem, kde soubor
hraje. Doba se mění a loutky také, v některém dalším vydání se ještě k loutkám
vrátíme. Třeba k historii, jak se loutka
rodila a také jak se nestát loutkou.
(žit)

Loutky nás přežijí

FOTO.: BARBORA

strana 2

Zápis

Každý školní rok má několik významných mezníků. Zápis do prvních tříd je jedním z nich. Tentokrát
se u nás na ZŠ Měcholupech konal
31.1. a 1. 2. 2008 a my jsme se na
naše nové prvňáčky - žáčky moc těšili. Všechny třídy připravily pro děti
dárky. Také pro zpestření si škola pro
tento významný den vypůjčila skákací
hrad, kde si děti zaskotačily. S radostí
musím napsat, že naši budoucí školáčci byli velmi šikovní a dokonce někteří prokázali více znalostí, než je pro
vstup do první třídy vůvec potřeba.
Učitelka ZŠ Měcholupy
Bc. H. Gondeková

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, Ještě v únoru vzpomínáme
který je k vyzvednutí na informacích
Všechny dárky od Ježíška byly už
dávno rozbalené, cukroví skoro sněMěÚ Žatec
dené a trochu jsme se báli, že už se
nebudeme mít na co těšit. Ale to by
PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec nesmělo být naší paní ředitelky, aby
nás znovu nepřekvapila. 28.prosince
Fojtová, Věra
Z pamětí krevních písařů: historické ráno na nás, děti z Dětského domova
v Žatci, čekal přistavený autobus. Jeli
obrázky z let 1526-1620
jsme totiž za zvířátky do zoologické
Příběhy z doby počátků vlády Habszahrady až do Ústí nad Labem. Celou
burků na českém trůnu až po bitvu na
cestu jsme se trochu báli, že zvířátka
Bílé hoře. Krevní písaři byli lidé znalí budou ukryta někde v teploučku a my
veřejných poměrů, s pozorovacím ta- je neuvidíme! Paní učitelky a tety nám
lentem a vlastním názorem.
ale vysvětlily, že se nemáme obávat, že
Mac Lean, Nancy
si ten den pěkně užijeme.
Pod maskou ušlechtilosti
V půl desáté jsme vešli do brány zoKu-klux-klan po první světové válce. ologické zahrady. A co jsme neviděli?
Freyová, Jana
Už na nás mával ploutvičkou pěkně
Nosatá Natálie
velký lachtan a začal předvádět psí
Natálii se posmívají pro její velký nos kusy. Nebo vlastně lachtaní? To nevípřipomínající bramboru.Naštěstí přijede me, ale museli jsme tleskat, když začal
na návštěvu rodinou obdivovaná teta dělat kotrmelce pod vodou a plavat na
Amálie z Ameriky - a má stejně velký zádech. Jenže to jsme ještě netušili,
nos! A začnou se dít věci...
co všechno nás čeká. Vydali jsme se
Brož, Josef
tedy po značené cestě vzhůru za dobZebry, zebry, zebřičky
rodružstvím.
Každá „zebra“ je vlastně jakási miNejdříve jsme navštívili pavilon opic.
nidetektivka. 211 logických hlavolamů Bylo to trošku smutné, zvláště, když
uspořádaných podle obtížnosti s návo- jsme si přečetli, že oba, nyní již velcí
dem na použití.
orangutani, Ňunínek a Ňuninka byli

Opožděný dárek

na hezké zážitky
kdysi svobodní a volní. Zato jejich dva
synové, Amos a Budy, nás rozesmívali
svými podařenými kousky. Ale už byl
čas přesunout se jinam.
Čekaly na nás šelmy. Viděli jsme levharta, geparda, jaguára a lvici se lvem.
Kdyby kolem nebyly klece, asi bychom
se moc báli. Vždyť takový lev má tak
obrovskou tlapu, že by se s ním nikdo
z nás ve volné přírodě nechtěl setkat.
Protože bylo docela chladno, zašli
jsme se ohřát do pavilonu plazů,
exotických žab a ryb. Nejvíc ze všeho
se nám líbil krokodýl. Jenomže jsme
nevěřili, že je živý. Ležel totiž jako kus
dřeva, vůbec se nehýbal a ani nemrkl
okem. Dokonce, když si na něj sedla
želva, vůbec nereagoval. Čekali jsme
dlouho, ale dočkali jsme se. Zamával
ocasem a byl na druhé straně jezírka.
Asi šel na svačinu. To byl od něj dobrý
nápad, protože i my jsme dostali trochu
hlad. A tak jsme vybalili housky a pití
a posilnili jsme se na další cestu.
Teď jsme se ale opravdu vylekali!
Proti nám po cestě kráčeli dva velcí,
statní sloni. Sice je vedli dva pánové,
ale člověk nikdy neví. Raději jsme
ustoupili na stranu a nechali slony
v klidu přejít. Od této chvíle jsme se

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.

setkávali už jenom se samými velkými
zvířaty – hrochy, nosorožci, žirafami.
Také nás trochu vylekal obrovský dvouhrbý velbloud, který se s námi chtěl asi
kamarádit. Pořád za námi chodil kolem
plotu a zvědavě si nás prohlížel. Museli
jsme mu ale říct: „Ahoj, my už musíme
zpátky.“
Paní učitelky ale pro nás měly ještě
jedno překvapení. Dovedly nás totiž do
dětského světa. Tam byl prolézací hrad,
kterým jsme prošli a byli jsme uprostřed zvířátek. Mohli jsme si pohladit
různá kůzlátka, jehňátka a malé lamy.
Všechna mláďata měla tak hebounké
kožíšky, že se nám vůbec nechtělo je
opustit. Paní učitelky nám pro ně koupily krmení, ale někteří z nás se báli
nastavit zvířeti svoji dlaň s dobrůtkou.
Již se pomalu vracíme k autobusu,
ale najednou cosi oranžového prosvítá
křovím. Hned se vydáváme zjistit, co to
je. Ano! Dvě obrovské klouzačky čekají
přímo na nás. A tak šup na ně. To byla,
panečku, jízda. Klouzačky nám ušetřily
cestu, a tak nás ani nebolely nohy. Na
konci naší výpravy jsme si ještě zařídili
hroší autobus a želví kolotoč, ale to už
jsme byli opravdu unaveni. A tak jsme
si rádi sedli do autobusu, který nás
odvezl zpátky domů.
Výlet se nám moc líbil a chtěli bychom
tímto ještě jednou poděkovat naší paní
ředitelce, která nám jej umožnila.
učitelky, tety a děti z DD Žatec

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

7. února 2008

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
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.

LEDEN/ÚNOR 2008
7.2. ČTVRTEK

7.2. ČTVRTEK

10.2. NEDĚLE

11.2. PONDĚLÍ

SEZAME OTEVŘI SE

9:00, 10:00

ROMEO A JULIE

8:30, 10:30

Docela velké divadlo uvede inscenaci na motivy slavného Shakespearova
dramatu. Nejslavnější milostný příběh všech dob.
Pro II st. ZŠ
Vstupné 50,-

13.2. STŘEDA

13.2. STŘEDA

RŮŽENKA A KOPŘIVĚNKA

10:00, 14:00

Hudební divadlo dětem z Hradce Králové uvede představení, které nás zavede
na velký ples květin, na němž jsou hosté vyzváni královnou růží, aby vyprávěli
příběhy ze svého prostředí. Z řad hostů vstává růžička, která začíná zpívat
a vyprávět zvláštní příběh ze své rodné zahrady.
Hrají: Michaela Novozámská
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné : 30,- Kč.

100 MINUT PÍSNÍ A LIDOVÉHO HUMORU

16.2. 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

CHCI TO !

Jarní prázdniny s Harry Potterem

Poradna

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: pruvodcevjj@email.cz

18:00

Moravský lidový zpěvák a vypravěč Jožka Zelený, nyní žijící v Podbořanech,
uvádí premiérový pořad, ve kterém se představí cimbálová muzika Hudci
z Kyjova a Toulavá kapela Pepíka Janouška z Rožmitálu pod Třemšínem,
známá z televizní reklamy.
Hostem pořadu je Vladimír Merta.
Vstupné se skládá ze tří stokorunových slosovatelných poukázek: 1.Vstupenka. 2. Poukázka na odběr jednoho kusu CD, DVD nebo MC. 3. Poukázka na
nákup.
Všem účastníkům garantujeme několikanásobnou návratnost ceny vstupného.
Podrobnosti na webu IQ-minus.eu
Mimo předplatné
Zábava

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

Původně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav
s názvem „Rychlé šípy“ od Jaroslava Foglara uvede Městské divadlo Žatec
ve čtvrtek 21. února.
Vidět na vlastní oči Mirka Dušína ci Divadla A. Dvořáka z Příbrami. V Žata jeho věrné přátele, stejně jako zrádné ci se konkrétně představí Vladimír Senič,
Bratrstvo kočičí pracky je skutečným di- Boleslav Pecka j. h, Jan Novák, Zbigniew
váckým zážitkem. Herci kolorovaní pod- Kalina, Vojtěch Záveský, Lukáš Typlt,
le svých kreslených vzorů spoluvytvářejí Vladimír Mrva, Blanka Benešová, Jiří
optimistický, naivní svět, ve kterém vždy Weingärtner, Robert Tyleček a mnoho
bylo a jistě ještě dlouho bude dobře dě- dalších. Další informace o této hře
tem i dospělým. Zavzpomínat si na tyto naleznete na www.divadlopribram.eu/
známé postavy si můžete společně s her- repertoar/rychle-sipy.

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.
NA ROVINU
11:00, 12:30
Tel. 606 240 667 nebo 607 761 116.
Digitální kino v Žatci si na jarní prázdniny připravilo projekci všech pěti dílů
Kulturně výchovný, motivační programy prevence patologických jevů
Pro II st. ZŠ
n Pronajmu nové garáže v ul. B. Něm- filmu o známém kouzelníkovi Harry Potterovi.
Mimo Předplatné
Každý den uvede žatecké kino jeden
Vstupné na jednotlivé projekce je
cové a ul. Hájková – 1.250 Kč, větší za
díl
hned
dvakrát.
Jednou
dopoledne
od
30,Kč. Při zakoupení vstupenky na
BOHATÝRSKÁ POHÁDKA ANEB PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
15:00
1.450 Kč, dále garážové stání za 900 Kč.
Pohádkový příběh o bohatýru Olgoji, krásné Petře, ale i strašlivém a nesmrtel- Dále pronajmu byt 1 + 1, jen pracujícím 10:00 hod. a podruhé odpoledne od 16: všech pět filmů získáte slevu a zaplatíte
00 hod.
pouze 100,- Kč. Ušetřit tak můžete až
ném Kostěji. Uvidíte loutky obrů v nadživotní velikosti a otočnou scénu, kterou
lidem. Vše na tel. 606 309 784
namaloval akademický malíř.
Projekce filmů proběhnou v tomto 50,- Kč.
Uvede agentura Koráb.
Předprodej lístků na všechny projekn Hledám práci – nejlépe úklid na 6 pořadí:
Hrají: Radim Koráb, Petra Klímová, Leoš Novák,
18.2.
Harry
Potter
a
Kámen
mudrců
ce
se slevou potrvá od 4.2. do 18.2.
hodin. Kontakt : Tel. 415 749 230
Mimo Předplatné
19.2. Harry Potter a Tajemná komnata na pokladně Městského divadla Žatec.
Vstupné: 50,n Pronajmu byt v Žatci 2 + 1 s inter- 20.2. Harry Potter a Vězeň z Azkabanu Další informace Vám poskytneme na
ROMEO A JULIE
9:00
22.2. Harry Potter a Ohnivý pohár
tel. 415710519 nebo na www.divadlonetem. Ihned volný. Tel. 721 569 643
Docela velké divadlo uvede inscenaci na motivy slavného Shakespearova
23.2. Harry Potter a Fenixův řád
zatec.cz
Kulturně výchovný, motivační programy prevence patologických jevů
Pro I st. ZŠ
Mimo Předplatné

dramatu. Nejslavnější milostný příběh všech dob.
Pro II st. ZŠ
Vstupné: 50,-

12.2. ÚTERÝ

Foglarovy Rychlé šípy
v žateckém divadle
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19:30

Komedie/ Velká Británie, 2007, 85 min
Film je o dvou frustrovaných studentech a jejich touze prorazit ve filmu. Rádoby
producent Joe a jeho talentovaný, ale neurotický kamarád a režisér v jedné osobě Baggy už jsou znechuceni metodami svého učitele filmu a tak raději vyráží
do Londýna, aby tu konečně prodali svůj scénář, o kterém jsou přesvědčeni,
že je dokonalý. Londýn je ale nevítá s otevřenou náručí. Štěstí se na ně ale
nakonec přece jen usměje, když podobně zoufalý producent souhlasí s tím,
že do filmu investuje v případě, že hvězdu pro hlavní roli vybere on sám. Je tu
jediný problém - producent chce Candy Fiveways - světovou pornostar číslo
1... Režie: Stephen Surjik. Hrají: Carmen Electra, Eddie Marsan, Mackenzie
Crook, Marc Pickering
Přístupné od 12. let.
DVD. Vstupné: 40,Bonton Film
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Nově otevřená

PEKÁRNA
u KARLA IV.
Pod poštou
(bývalá prodejna Kamarit)
Otevřeno od 4. 2. 2008
po – pá 05.00 – 17.30 hod.
so
07.00 – 12.00 hod.
ne
07.00 – 15.00 hod.

sport
Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček

ZIMNÍ
VÝPRODEJ
SLEVA

PŘIŠLI NA SVĚT

1. 2.
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2. 2.
3. 2.
4. 2.

Hájková Žaneta
Kunštátská Nina
Gore David
Holý Patrik
Kočárníková Marie
Zárubová Barbora
Kondášová Karolina
Kúkolová Adéla
Farkaš Miroslav
Pochobradský Michal
Kotelenská Veronika
Suchánek Benedikt

31. 1.
1. 2.
2. 2.

Delič Eduard
Širmer Pavel
Bláhová Zdeňka
Kozlovská Věra
Nápravník Rudolf
Hervertová Jaroslava
Žáček Břetislav
Matoušková Mária
Petrášová Mária
Břízová Andrea

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

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz
13.2. 2008

Vystoupení v domově pro seniory

14.2. 2008

Soutěž ZUŠ, okresní kolo

Ā

15.00 hod.

Domov pro seniory v Žatci
Našim seniorům zpříjemní zimní odpoledne vystoupení žáků z taneční třídy
pí učitelky Lenky Turkové.

7.30 hod. odj.

ZUŠ Louny
Obhajovat svá umístění ze školního kola soutěže a zároveň změřit své síly na
okresní úrovni, pojedou žáci klavírního a strunného oddělení.
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ROZLOUČENÍ
24. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

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

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

30 – 50%
29. 2.
31. 1.

Regionální muzeum K. A. Polánka

79 let
42 let
68 let
82 let
69 let
84 let
75 let
51 let
84 let
35 let
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Žatečtí plavci bodovali na prvních
závodech nové sezóny

a 1997. V té jsme měli největší zastoupení. Ilonka Nováková (1997) se nejlépe
umístila na 9.místě na trati 100m znak.
Kristýna Štrancová (1996) se dostala až
na stupně vítězů, když na trati 50m volným
způsobem zaplavala čas 0:32.88 a skončila na 3.místě. Lucii Urbanové (1996) se
také nejvíce dařilo na trati 50m volným
způsobem, kde svým časem 0:31.95
nedala soupeřkám šanci a s přehledem
zvítězila. Největším překvapením této
kategorie, ale byl beze sporu Tonda Svěcený (1997). I když bojoval s plavci o rok
staršími dokázal hned dvakrát zvítězit na
tratích 50 a 100m prsa. Na stometrové
trati dokázal dokonce zlepšit svůj osobní
rekord o více jak 5 vteřin !
V nejstarší kategorii 1994 a 1995 jsme
měli dva plavce. Prvním byl David Urban
(1995). Ten sváděl vyrovnané souboje
s o rok staršími plavci, aby si nakonec
vybral i trochu smůly, když na trati 50m
volným způsobem skončil na 4.místě se
ztrátou jedné setiny na medaili. Katka
Iblová (1994) nejlépe zúročila zimní přípravu v závodě na 100m znak, když časem
1:13.94 obsadila skvělé 3.místo. Na 100m
motýlek pak přidala ještě pěkné 4.místo.
Na prvních letošních závodech se našim
plavcům dařilo. Zhruba v polovině svých
100m znak a na 100m polohový závod, závodů si zlepšili osobní rekordy. Celkem
když tuto trať plaval vůbec poprvé na jsme přivezli 8 medailí a jako oddíl jsme se
v celkovém pořadí umístili na 8 místě z 22
závodech !
Další kategorií byly ročníky 1996 zúčastněných oddílů z celé ČR.

V sobotu 26.1.2008 jsme se po zimní přestávce zúčastnili prvního závodu, kterým byl Litoměřický kalich. Závod byl určen pro ročníky 1994 a mladší. Z našeho oddílu se kvalifikovalo 8 plavců - Kateřina Iblová. David Urban, Kristýna
Štrancová, Lucie Urbanová, Ilonka Nováková, Antonín Svěcený, Stanislav Voráč
a Jakub Dvořák.
V kategorii 1998 a ml. jsme měli dva své umístění vtěsnal mezi nejlepší čtyři.
plavce. Jakub Dvořák (1999) podal veli- Skončil druhý na 50m VZ a 2x třetí na

ce bojovný výkon. Sice to na o rok starší
plavce nestačilo, ale byl z toho 2x zlepšený
osobní rekord. Standa Voráč (1998) potvrdil, že je již zkušený závodník a všechny

Turnaje přípravky FK Chmel Blšany

V neděli 27. ledna se přípravky FK
Chmel Blšany zúčastnily halového turnaje
v hale TJ Sever Žatec. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev. Do nadstavbové
části postoupily obě přípravky z 2. míst ve
svých skupinách. Mladší přípravka bohužel prohrála jak v semifinále, tak i v malém
finále a obsadila celkové 4. místo. Starší
přípravka po vítězství v semifinále a prohře ve finále obsadila 2. místo. V rámci
závěrečného hodnocení turnaje byl jeho
nejlepším hráčem vyhlášen kapitán mladší přípravky FK Chmel Pavel Jenček.
Další neděli, 3. února 2008, se mladší
přípravka pod vedením Josefa Hodiny
zúčastnila turnaje pořádaného FK Louny.
Ve své kategorii obsadili kluci první místo a Jan Šimeček byl vyhlášen nejlepším
brankářem této kategorie.
J. Jenček

Sv. Valentýn je rozšířen po celém
světě a v posledních letech se slaví
také u nás. Mnozí tento svátek míjejí, jiní jej vzali za svůj a vymýšlí
různé dárky, básničky, přáníčka,víkendové pobyty, ale také
jídelníčky, neboli menu. Vlastně,
kdo by nechtěl slavit lásku? A Sv.
Valentýn je patronem právě věrné,
čisté a oddané lásky. Legenda z Říma praví, že to byl člověk ctnostný,
počestný a velice moudrý. Pamětí
o něm mnoho není, v Římě vykonával kněžský úřad v době panování
císaře Claudia II. – zemřel v r. 269.
Proč tedy v Žatci neoslavit tento
den trochu možná netradičně?
Turisté si ve čtvrtek 14. února
připomenou tento svátek, bude-li
to tradiční, nebo netradiční oslava,
ponechám na Vašem posouzení.
Sraz všech účastníků je u Zvonu
v 16.00 hod., odtud se půjde k radnici. Trasa by měla být zhruba v délce
5 kilometrů, příležitostně se krátce
někde posedí u teplého čaje, či kávy
na malé párty. Párty – značí společnost, sešlost s nevázanou zábavou.
Tímto žateckou turistickou sešlost
zveme – vždyť přátelé pohybu se
druží….
R. Daniš, (žit)

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.
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Mladší přípravka FK Chmel Blšany.
Horní řada zleva: Jakub Zmrhal, Pavel
Jenček, Jakub Rubeš, Michal Šimeček,
Vladimír Kočka, Jan Šimeček. Dolní
řada: Matěj Zich, Miroslav Naxera,
Lukáš Mirwald, Jaroslav Nekolný,
Josef Hodina ml.

Valentýnské
párty

Žatecký týdeník

Miroslava Schneiderová, oblastní vedoucí
pro OVB Allfinanz Česká republika
IČ: 65110838, Nám. Svobody 43 Žatec
zapsaná v registru ČNB č.reg. 014865PPZ; č. reg. 43/R/2719/2003/1

vyhlašuje pro nové kanceláře výběrové řízení na pozici

Asistentka/asistent
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oblastní vedoucí pro pracoviště Žatec, Obránců míru 315.
Požadujeme:
l minimálně středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
l organizační schopnosti, komunikativnost, příjemné vystupování
l zodpovědnost, spolehlivost, přesnost
l časovou a prostorovou flexibilitu
l znalost práce s PC, MS Office na velmi dobré úrovni
l řidičský průkaz skupina B
l trestní bezúhonnost, výpis z trestního rejstříku, životopis
Nabízíme:
l práci v moderním a perspektivním oboru
l příjemné pracovní prostředí
l ohodnocení odpovídající zastávané pozici
Nástup březen 2008
Své nabídky zasílejte na e-mail miroslava.schneiderova@ovbmail.cz nebo Nám.
Svobody 43, 438 01 Žatec. V případě potřeby doplňujících informací volejte mobil
724 980 395.

Svaz diabetiků ČR
Územní organizace Žatec

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

ĀȀ̀Ѐ̀Ԁऀࠀ܀Ѐఀ܀Ѐऀഀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ఀഀ
ഀༀကᄀ̀ሀጀĀ᐀ᔀᄀᘀᄀሀጀ
ĀȀ̀ЀԀ̀ЀЀԀԀ̀ЀԀ̀ЀԀ܀܀Ȁ
ऀऀ܀ЀༀЀကᄀሀሀЀༀЀጀ᐀ᄀሀሀЀᔀༀᘀऀᄀЀఀЀᜀऀ܀Ѐऀ᠀ऀ܀ЀഀᔀԀऀᤀᨀഀЀ̀ᨀԀഀఀഀᬀ
ᰀऀ܀ഀЀᴀሀᄀḀЀἀࠀ
!ᘀᔀ"Ȁ#$%Ѐༀ܀ఀഀᨀЀऀ'&܀ༀ&ᘀЀༀЀጀ(ᬀᴀᬀЀᴀሀሀက
Ѐ
!ᘀᔀ"Ȁ#$%Ѐ̀ᘀЀ)*+܀ᨀ܀Ѐఀ%ఀऀ܀ༀᤀᨀЀఀЀ,
-"ᘀ+#᠀Ѐᘀऀ.ༀԀ)ഀᜀ܀ЀఀЀ,Ѐ/ഀᨀ܀ᜀЀऀ܀0ༀЀऀഀЀᨀ"܀ᬀЀ1ጀ2Ѐ3ጀሀЀ24ጀ

