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Na 2. jednání zastupitelstva v roce
2008 nás opět zahrnul p. Hladký
dávkou nepravd a polopravd a lze si
jednoduše domyslet z jakého důvodu.
Tvrdil například, že se bourá objekt
papíren, který se snaží zastupitelé
celou dobu svými rozhodnutími co
nejlépe chránit. Tato budova se tedy
nebourá a bourat ani nemůže a to
proto, že je v majetku města! Stejně
tak přičítá ztrátu nemocnice vytvořenou za jeho působení někomu jinému.
Personální obsazení je problematické
také od jeho působení. Dokonce by
se z jeho projevu zdálo, že můžeme
za odchod primáře gynekologicko-porodnického oddělení. Vysvětlení
je však daleko prostší. Dostal v místě
bydliště lukrativní nabídku a tak jede
domu. Proč o tom píši? Současné vedení města je pod tlakem neuvěřitelné
masáže médií nezvoleného p. Hladkého (internet, noviny). Kdokoliv si dovolí něco říct, je okamžitě pomluven
a „rozsekán na kousky“. Platí přímá
úměra, že čím více se poukazuje na
nestandardní věci, tím více je onen
člověk vláčen a nařčen ze lží. Já ale
nikoho k soudu dávat nebudu. Prvně
by měl politik strpět určitou dávku
(řekněme) kritiky a podruhé nebudu
se mazat s naprostými účelovými nesmysly. Jestli dělá ŽN a jejich majiteli
dobře, že se mě pokouší umlčet, tak
jdou na to špatně. Přiznávám se za
sebe, že příliš nezvládám PR kolem
kontraverzních rozhodnutí, ale je to
tím, že nemám rád pokrytectví a nechce se mi vymýšlet „omáčku“ jen
proto, aby bylo „nějaké přijatelné
zdůvodnění“. Říkejme si věci, jak jsou.
Možná, že tento přístup politiky nepatří, ale já si myslím, že důležité jsou
hmatatelné výsledky našeho snažení
a ne plané řeči. Je mi snad vyčítáno, že
říkám otevřeně věci, které se mi nelíbí? Budeme dál pěstovat klientelismus
a bratříčkování a neřešit zacházení
s majetkem nás všech, který máme
spravovat s péčí řádného hospodáře?
Budeme se dál klanět ikonám, i když
budeme vědět, že špatně hospodaří byť
jen s jednou městskou korunou a s titulu „zasloužilosti“ jim do toho nesmí nikdo mluvit? Pokud ano, tak ale
beze mě. Já a moji kolegové vnímáme
politiku jako službu lidem a závazek
co nejlepší správy městského majetku
a ne jako prostředek pro seberealizaci.
Ostatně to ani jeden nepotřebujeme.
Nás městská pokladna neživí jako
to bylo u někoho jiného. (Opět pro
někoho kontraverzní věta, pro mě
prostý fakt). Závěrem bych chtěl
tedy říci, abyste se nenechali otrávit
nářky všech těch, kteří si neuvědomovali, že mají určitou odpovědnost
a poslání a těžce nesou to, že nám to
vadilo.
(ml)

Funkce
vedoucího
odboru vnitřních
věcí je obsazena

Žatec na veletrhu
Holiday World Praha

V areálu výstaviště Holešovice Praha proběhl ve dnech 14.-17.2. 2008 sedmnáctý
ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Na výstavní ploše 18 000 m2
se představilo 700 vystavovatelů z 50 zemí světa.
Na veletrhu, který patří společně s br- chmel. Mezi další lákadla pro turisty paněnskou akcí Regiontour mezi největší třila návštěva městské památkové rezerakce svého druhu ve střední Evropě, vace, Žateckého pivovaru, Chmelařského
samozřejmě nechyběla prezentace krá- a Regionálního muzea, Dočesná a kandilovského města Žatce.
datura na zápis do seznamu UNESCO.
Žatec se představil společně s dalšími Na tisícovku nejrychlejších návštěvníků
významnými městy z regionu v rámci čekal kromě tištěných propagačních maexpozice Ústeckého kraje. Hlavním teriálů i sáček s pravým chmelem.
lákadlem našeho města byla tradice
Poděkování za podporu při prezentaci
pěstování nejkvalitnějšího chmele na města patří Chmelařství družstvu Žatec,
světě, včetně prezentace nové ochran- Žateckému pivovaru a Chmelařskému
né známky Evropské unie pro Žatecký institutu.

Náměstí ožije
velikonočním jarmarkem

Žatec – V duchu ukázek historických řemesel a s vůní tradičních jarmarečních pochoutek se uskuteční na náměstí Svobody v Žatci velikonoční
jarmark. Po loňském nultém ročníku, který přilákal během jediného dne
do centra města na 1500 lidí, se tentokrát jarmark uskuteční během dvou
dnů – pátku 14. a soboty 15. března.
„Je samozřejmé, že chybět nebudou klad řezbářství, brašnářství, paličkotradiční velikonoční atributy. Stejně vání, šperkařství, či výroba keramiky.
jako loni chceme do této události Protočit hrnčířský kruh a zkusit si vyv historickém centru města vnést i at- tvarovat nějakou nádobu vlastníma rumosféru starých řemesel, podpořenou kama si budou moci i sami návštěvníci.
třeba vůní medoviny a staročeského Připravená jsou i doprovodná kulturní
trdelníku,“ uvedl místostarosta Aleš vystoupení. V pátek bude program na
Kassal.
náměstí probíhat od 10 do 16 hodin
K vidění budou řemesla jako napří- a v sobotu od 9 do 15 hodin.
(st)

Oprava Zeyerovy ulice se odsouvá
Žatec - V rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Zeyerova, společností SVS a.s. Teplice, plánovalo město
Žatec účastnit se finančním podílem
(více než 3 miliony korun) na opravě
vozovky. Po vypracování projektu však
bylo zjištěno sondou, že uložení plynovodu má nízké krytí a rekonstrukci
vozovky nelze podle původního záměru
bez dalších rozsáhlých úprav provést.
SČP Net s.r.o. zamýšlí plynovod re-

konstruovat, zatím však nezná přesný
termín. Tím by vložená investice přišla
vniveč. Zůstává původní řešení tj. že
investor stavby ,, Žatec, Zeyerova ulice
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace “
uvede dotčené vjezdy, chodníky a vozovku včetně zelených přilehlých ploch do
původního stavu v termínu nejpozději
do 30.5.2008. Město Žatec plánuje
uvedenou lokalitu zrekonstruovat až po
výměně plynovodu.
(orm)
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Chtějí se se
mnou soudit …

Na základě jmenování tajemníka a Rady města dne 12.02.2008
nastoupil do funkce vedoucího
odboru vnitřních věcí Ing. Bc. Petr
Vajda. Do současné doby působil ve
státní finanční sféře v Praze. Bydlel
v Praze a nyní je již zhruba 4 roky
obyvatelem města Žatce. Vystudoval Bankovní institut se zaměřením
na veřejné finance. Pan Vajda je ženatý, má 2 děti.

Městská policie – odchyt psů
Psí život - „Nejsem kytka, která se
po zvadnutí ve váze vyhodí“
Pro většinu tvorů tohoto plemene, je
život vedle svého milujícího páníčka
šťastným a spokojeným – „vždyť jsem
nejlepší přítel člověka - PES“.Když
se pejsek na přání milovaného dítka
dostane do rodiny, ve většině případů
to život celé rodiny obohatí, ale bohužel i omezí, ať chtějí, nebo nechtějí.
Nějaký čas funguje euforie a pejsek je
živá televizní obrazovka. Tím to, ale
nekončí, potřebuje péči, pravidelný
režim, vycházky a naráz je nežádoucí
a překáží. Majitelé v tom šetrnějším
případě zvolí odvoz psa do útulku, ta
druhá polovina - způsob ten nejkrutější,
vyveze psa daleko mimo místo pobytu.
Pes nechápe, proč je najednou od rodiny,
je v šoku, v hrůze a dezorientovaný v ulicích nebo v lese. Někteří už cestu domů
nikdy nenajdou, jen ti šťastnější najdou
nové pány. Většinou starší a nemocní psi
dožívají v útulcích a nikdy nepochopí důvody své opuštěnosti. Na způsob, jaký
proces čeká psa, který už vytouženou
cestu domů nenašel, jsem se zeptala
ředitele Městské policie Jiřího Štorka.
n Jak probíhá odchyt volně pobíhajících psů?
Odchyt volně pobíhajících psů provádí
na území města Žatce vyškolení strážníci Městské policie Žatec. Odchycení psi
jsou umísťováni v tzv. „pohotovostních
kotcích“. Kotce jsou umístěny v objektu Technických služeb města Žatce. Zde
jsou na základě zákona o ochraně zvířat
drženy maximálně 72 hodin.
n Co následuje po zmíněných 72
hodinách?
Poté následuje jejich odvoz do útulku
pro opuštěná zvířata v Jimlíně, majitele
Davida Kubalíka. Samostatný transport
je prováděn na základě telefonické žádost MP pracovníky útulku.
n Nebylo by lepší odvézt psa po
odchytu do útulku hned?
Nebylo, v pohotovostním kotci jsou
psi drženi tuto maximální dobu proto,
aby majitel měl možnost si svého psa
vyzvednout ještě v Žatci bez toho, aby
absolvoval cestu do Jimlína a zpět.
n Jak výdej z těchto kotců probíhá?
Výdej z pohotovostního kotce se provádí na základě předložení očkovacího
průkazu, poznání psa podle vyhotovené
fotografie při jeho odchycení, popřípadě
i svědectví další osoby, že konkrétní pes

patří konkrétnímu majiteli.
n V případě, že se majitel neozval
do 72 hodin a pes byl převezen do
útulku, jakým způsobem se dostane
ke svému pánovi?
Výdej psa z útulku se provádí v podstatě za stejných podmínek s tím, že
majitel psa poznal na fotografii při
oznámení jeho zmizení, nebo zjištění
MP, že majiteli uvedený pes utekl. Tuto
skutečnost opět MP Žatec sdělí provozovateli útulku telefonicky.
n Hrozí majiteli psa nějaký postih?
V případě zjištění, že majitel nebo
držitel psa porušil právní předpis je
postupováno podle zákona. Ve většině
případů je tato osoba řešena pro spáchání přestupku.
n Přijde-li se na týrání?
V případě podezření na týrání psa je
pes prohlédnut lékařem veterinářem
a případ oznámen jako podezření ze
spáchání trestného činu Policii ČR.
n Odchytit dezorientovaného
a vystresovaného psa není asi jednoduché, používají strážníci nějaké
prostředky?
Je pravdou, že ne každého psa se strážníkům MP podaří odchytit. K odchytu
používá MP Žatec schválené odchytové
prostředky, odchytovou tyč se smyčkou,
odchytovou a transportní klec a odchytovou síť. V některých případech je pes
paralyzován za použití narkotizačního
prostředku tzv. Foukačky.
n Kolik psů za přispění MP bylo
odchyceno?
Například v roce 2007 bylo na území
města odchyceno celkově 88 psů, z toho 22 jich bylo předáno majiteli před
umístěním do útulku. Pokutováno bylo
19 osob.
Děkuji za rozhovor – Stanislava
Žitníková

Platby za komunální
odpad na rok 2008

Poplatky za komunální odpad na rok
2008 lze zaplatit ve firmě LIKOR CZ
s. r. o. v Po a Stř v době od 7.00 – 11. 00,
12.00 – 17.00. Dále ve výběrním týdnu
od 17. 3. do 22. 3. 2008 v Po a Stř v době
od 6.00 – 11. 00, 12.00 – 17.00, Út, Čt,
Pá od 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00, So od
7.00 – 12.00. Platnost LIKOREK končí
1. 3. 2008
(red)
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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

Odpad jako surovina
Zabraňme bezohlednosti k přírodě….

Pokud se zajímáte o odpad víte, že
v České republice se bezmála třičtvrtiny
odpadů vyváží na skládky nebo pálí, pouze necelých 10% odpadu se recykluje.
Skládka – to je pohřebiště, na které se
nikdo nechce dívat, zvláště, když se tam
nachází věci, které by se ještě daly použít. Až 80% komunálního odpadu je totiž

recyklovatelných. A tak se děti nejen na
základních školách, ale i v mateřských
učí třídit odpad. Nejinak je tomu v Žatci,
kde příslušníci Městské policie názorně
předvádí, jak s odpady nakládat. Osvěta
probíhá zábavnou formou, děti se dozví,
proč je dobré odpad třídit, k čemu ho
dál využít, jaký odpad je v domácnostech a v neposlední řadě druhy a barvy
kontejnerů na plasty, papír, sklo, kov

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
n č. 25/4 Stroupeč o velikosti 1+2, plo- - u právnických osob nutno doložit
cha bytu 61,60 m2 s podílem společných ověřenou fotokopii platného výpisu
částí budovy č.p. 25 Stroupeč a vedlejší z obchodního rejstříku.
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.

Zveřejněno: od 07.02.2008 do
07.03.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

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

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 Zveřejněno: od 14.2.2008 do
14.3.2008
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 24.1.2008 do
PŘEČTĚTE SI...
22.2.2008
Městská knihovna Žatec
Robbins, David L.
Cesta svobody
Autentický příběh hrdinství prostých
vojáků zapojených do největší logisticProjednáno RM dne 28.01.2008
ké operace v dějinách, jejíž úspěch byl
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150, podmínkou konečného vítězství.
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody Duffack, J.J.
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2 Záhady tří pólů
za minimální nájemné ve výši 10.000,- Vydejte se s námi na dobrodružnou
Kč/měsíc bez služeb.
pouť při detektivním pátrání po těch,
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ kteří zavinili tragickou smrt svoji i svých
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat druhů.
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
Faltová, Věra
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99 Malý Vlk a Bystré Očko
schválila podmínku nájemních smluv 21 komiksových příběhů pro nejmenší
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno o statečném klukovi, jeho kamarádce,
před podpisem nájemní smlouvy a ná- medvídku a psu.
sledně dopředu nejpozději do pátého Hirsinger, Julien
Umění, volný čas a sport
dne předcházejícího měsíce.
Moderní encyklopedie s originálním výZveřejněno: od 29.1.2008 do
tvarným pojetím a různorodými texty.
27.2.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Článek: K odvolání ředitele
Žatecké teplárenské z č.3/2008
Vzhledem k tomu,že jsem byl více než
7 let na jmenované funkci, je svatým
právem akcionáře,resp.představenstva
společnosti vybrat si ředitele a toto právo
nemíním nikterak zpochybňovat.Co ale
ve výše citovaném článku bylo na mně
„nakydáno“ špíny a bláta mě nemůže
nechat klidným
- představenstvo konstatovalo,že
během 7 let působení na pozici
ředitele jsem společnosti nepřinesl
žádný efekt
Toto prosím prohlašuje člověk,který
sedí jeden rok v Radě města a byl jeden
měsíc v představenstvu společnosti, za
celých 7 let mi toto prosím nikdy nikdo neřekl,neboť společnost za těchto
několik let každoročně vykazovala zisk
10 až 14 mil.Kč, i přes dotování žatecké
nemocnice ve výši více než 1 mil.Kč.
- názorný příklad zpracování ekonomické návratnosti investic
Nepletu si p.Legutko tržby se ziskem,ale materiál diskutovaný na
prosincovém společném jednání představenstva,dozorčí rady a rady města
byl zpracovaný a předložený tak,jak mě
dozorčí rada „myla hlavu“za investice
již ukončené,když měla k dispozici tržby a cenu investice a stejným způsobem
vypočítala návratnost.
- plán investic a plán hospodaření na
rok 2007 byl předložen akcionáři
v září 2007
Jednoznačná lež,neboť uvedené plány
předložilo představenstvo spolu s vedením společnosti na společném jednání
v lednu 2007, každé paré pro jednotlivé
členy v samostatných deskách ( jistě
potvrdí členové představenstva,dozorčí
rady i kolegyně Hlávková ).
smazal data ve svém počítači

Vzhledem k tomu,že při práci s počítačem se považuji pouze za uživatele,nedovolil bych si nic důležitého a potřebného
vymazat, navíc přípravě počítače k předání se zúčastnil technik poč.sítě. Navíc
veškeré rozpracované věci byly umístěny
pod příslušnými ikonami na ploše.
potají a bez informování představenstva či akcionáře podal žádost
o zrušení licencí na výrobu a rozvod
tepla…
Pane Legutko,než otisknete takovou
volovinu,stačí si přečíst energetický
zákon.Po odvolání z funkce,jako odpovědný zástupce za licence udělené
Žatecké teplárenské a.s.,abych dále
nenesl odpovědnost, jsem dopisem na
ERÚ pouze uvedl,že se již dále necítím
odpovědným zástupcem ( protože již
nejsem ředitelem).V tomto zákoně je
také uvedeno,cituji §6 odst.7 zákona
č.458/2000Sb.:“Přestane-li v průběhu licencované činnosti odpovědný
zástupce vykonávat svou funkci,má
držitel licence povinnost do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce.Do
doby ustanovení odpovědného zástupce
odpovídá za výkon licencované činnosti
držitel licence.
Nelžete proto,že jsem dal žádost o zrušení licencí,aby Žatecká teplárenská
nemohla dodávat teplo do žateckých
domovů.Vždyť je to vyvolání poplašné
zprávy.
Na závěr,vždy jsem se snažil,aby dodávka tepla do žateckých domovů,jako
hlavní činnost společnosti byla zajištěna,Vy to dobře víte,protože řadu věcí
jsme podnikali společně,přesto na mou
hlavu nakydáte tolik špíny.
Předpokládám,že za věci které zde
uvádím na pravou míru se omluvíte.

Žatecký týdeník

a nápojové kartony. Ve čtvrtek se jedna taková názorná ukázka uskutečnila
v mateřské škole Alergo, kde se děti do
besedy zapojily a samy si vyzkoušely na
malých barevných atrapách kontejnerů,
kam který odpad třídit. Ředitel Městské
policie Jiří Štorek, příslušnice Simona
Petriková a Ivana Kusáková , byli těmi,
kteří v mateřince s dětmi besedovali.
Foto:/Text: (žit)

K článku
Bangladéž….
z čísla 4/2008

Na to jak je to se jmenovanou funkcí
jsem odpovídal dříve,přestože nejsem
v tomto článku jmenován,jedná se o mně
a přestože není podepsán lze tušit kdo
tento článek napsal.
Opět pouze jedenkrát a naposledy:
nevím kdo vykládal o skartovaných
dokumentech, žádné dokumenty skartovány nebyly.
uzamčené prostory, žádné prostory
uzamčené nebyly.Protože jsem byl odejit ze společnosti nejdřív k 25.1.2008,pak
jak sdělila zastupující kolegyně
NŘEO stanovisko představenstva již
k 21.1.2008, nenechám kancelář jako
průchoďák,když protokol o předání
byl připraven a já byl ve stavu nemocných.Navíc sekretářka měla náhradní
klíče a vždy pokud bylo třeba kancelář
odemkla ( toto tvrzení je doloženo tím,že
mi byl sebrán počítač v době mé nemoci, aby byl připraven k předání jinému
zaměstnanci).
O mazání v počítači se zmiňuji v jiném
článku,stejně tak o rušení licencí, k ničemu takovému nedošlo.
Nový ředitel dosud nebyl jmenován,
komu byl zamezen přístup?
Je dobré také vědět, že jsem byl nucen
podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru v době své nemoci, proč se
mnou nejednalo o dalším působení představenstvo ale prostředník, byť na představenstvu bylo řečeno něco jiného?
Nevím co řekne právní rozbor jednání představenstva ze 7.1.2008 (program,pak změna programu), a hlavně
to,že není podepsán předsedou představenstva,nevím,nevím-uvidíme.
Vše je podepsáno,skončeno – chtělo by
se říci zaplaťpánbůh, ale srovnávat mě
s chováním „všemocných“ ze 70. let je
opravdu mimo mísu.
Přeji všem spolupracovníkům,zaměstnancům ŽT a.s. vše dobré,ať se vždy vypořádají se ctí se všemi nástrahami při
zajišťování spolehlivých dodávek tepla
do Vašich domovů.
Ing. Jiří Fousek

Žáci ZŠ Petra Bezruče získali ocenění „Lipová ratolest“
Žáci třídy 6.A ZŠ Petra Bezruče se v letošním školním roce s velkou iniciativou
zapojili do ekologického projektu „Odpad z nebe nespad“. S problematikou
životního prostředí a potřebností třídit
odpad se snažili seznámit i ostatní žáky
školy. Vyrobili upomínkové předměty
s ekologickou tématikou, zajímavou
besedou přispěli k programu „Noc ve
školní družině“a nacvičili pohádku, aby
naučili ostatní žáky školy správně třídit
odpad. Svými skutky se snaží jít příkladem nejen žákům ve škole, ale i spoluobčanům v místě svého bydliště.
Za jejich dosavadní práci byli zástupci 6. třídy Lopatová Tereza, Slabá
Klára, Hubáčová Petra, Čechovičová
Kristýna, Masopustová Andrea, Štrobl
Jaroslav a Nováková Jana nominováni
v oblasti ekovýchovného, vzdělávacího
a osvětového působení na děti, mládež
a veřejnost na cenu „Lipová ratolest“.
Jejich pěkné výsledky v oblasti ekovýchovy byly oceněny stříbrnou Lipovou
ratolestí, kterou si žáci převzali od
Severočeského centra ochránců přírody
Tilia v Ústí nad Labem.
Žáky podporuje v ekologické výchově

i odbor životního prostředí města Žatce. Minulý týden navštívili naši školu
Ing. Martin Olšan a Ing. Petr Janda
spolu s jednatelem společnosti Ecobat
RNDr. Petrem Kratochvílem, aby krátkou scénkou seznámili děti s nebezpečným odpadem. K větším kontejnerům na
tříděný odpad přibyl i menší na vybité
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a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

baterie. Všichni žáci se okamžitě zapojili do soutěže vyhlášené mezi školami
o nejvyšší počet nasbíraných baterií.
Děkujeme žákům 6. třídy za jejich píli
a iniciativu a blahopřejeme k pěkným
výsledkům a ocenění. Poděkování patří
též p. uč. Kumstýřové, která je v celém
projektu vede. (Mgr. I. Jindřichová)

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

Žatecký týdeník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší RD k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci - Žatecko - Lounsko. Tel.:604 371 163
n WORLD OF NAILS…..
nejlepší nehty, modeláž nehtů, manikůra, péče o ruce „Na Kruháku“ SALÓN RIO, Po – Pá 9.00 – 18.00,
tel.: 723 299 184.

LEDEN/ÚNOR 2008
21.2. ČTVRTEK RYCHLÉ ŠÍPY – Jaroslav Foglar

19:30

Divadlo A. Dvořáka z Příbrami uvede půvabně zpracované příběhy pětice
vzorných hochů, ale i dalších postav „Rychlých šípů“. . Vidět na vlastní oči
Mirka Dušína a jeho věrné přátele, stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky je
skutečným diváckým zážitkem. Herci kolorovaní podle svých kreslených vzorů
spoluvytvářejí optimistický, naivní svět, ve kterém vždy bylo a jistě ještě dlouho
bude dobře dětem i dospělým. Hrají: Vladimír Senič, Boleslav Pecka j. h, Jan
Novák, Zbigniew Kalina, Vojtěch Záveský, Lukáš Typlt, Vladimír Mrva, Blanka
Benešová, Jiří Weingärtner, Robert Tyleček a mnoho dalších.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 160,II.místa 150,- III.místa 140,-

25.2. PONDĚLÍ ONDŘEJ KONDRÁD a GUMBO

19:30

Směs blues, jazzu, funky v podání hudebního publicisty, hráče na foukací harmoniku a jeho skupiny. Repertoár tvoří vlastní aranžmá neoposlouchaných
jazz-bluesových standardů i původní skladby. Mimo samozřejmě zpěvné angličtiny se ohlíží také po češtině. Do Žatce přijedou ve složení: Ondřej Konrád
- zpěv, foukací harmonika, Josef Štěpánek – kytara, Jakub Zitko - varhany,
el. Piano, Daniel Eberle – baskytara, Roman Vícha - bicí
Mimo předplatné
KONCERT. Vstupné: 130 ,-

28.2. ČTVRTEK PICASSO – Jeffrey Hatcher

19:30

DIVADLO UNGELT
Paříž roku 1941. Pablo Picasso je vyslýchán slečnou Fischerovou
Hrají: Milan Kňažko (nominace na cenu Thálie 2006, Vilma Cibulková (cena
Thálie 2006). Režie: Jiří Svoboda
Více na: http://www.divadloungelt.cz/picasso.html
Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 200,II.místa 190,- III.místa 180,-

Připravujeme:

VÝSTAVA:

Nedělní pohádka: Příhody včelích medvídků
Koncert: Žalman a spol.
Činohra – Duchu, jsi přítomen ?, Žárlivost
Opereta: Procházka českou operetou
Koncert: Toxique
Aktuální informace naleznete vždy na www.divadlozatec.cz
FOTOGRAFIE 1.DFK ŽATEC - Divadelní sezóna 2006 / 2007

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
22.2. PÁTEK

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

10:00, 16:00

Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA, 2005,
157 min. Harry Potter zahajuje svůj čtvrtý školní rok na Škole čar a kouzel
v Bradavicích. Ani tentokrát tam není v bezpečí. Bradavice hostí významnou
událost - Turnaj tří kouzelnických škol. Z každé vybere toho nejvhodnějšího
uchazeče Ohnivý pohár. Proti všem předpokladům je vybrán i Harry, ačkoliv
je pro turnaj nezletilý a tvrdí, že se sám vůbec nepřihlásil. Vypadá to tedy, že
někdo opět usiluje Harrymu o život. Režie: Mike Newell. Hrají: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane, Tom Felton, Michael Gambon,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs, Alan Rickman, Maggie Smith
Přístupné, DVD. Vstupné: 30,- Warner Bros

23.2. SOBOTA HARRY POTTER A FENIXŮV ŘÁD

10:00, 16:00

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Drama / Velká Británie / USA, 2007,
138 min. Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku
školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří,
že jeho nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je
zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost. Ba co hůř, ministr kouzel
Kornelius Popletal opět jmenoval nového učitele obrany proti černé magii.
V lekcích podezřelé profesorky Umbridgeové se však mladí čarodějové nic
zásadního nenaučí a proto nemají dostatek znalostí k boji s temnými silami,
které se kolem nich stahují. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Jason Isaacs, Tom Felton, Maggie Smith, Helena Bonham
Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes
Přístupné, DVD. Vstupné: 30,- Magic Box

23.2. SOBOTA TIRANT LO BLANC

19:30

Dobrodružný / Itálie / Španělsko / Velká Británie, 2006, 122 min
Proslulý rytíř Tirant přijme pověření byzantského císaře, aby osvobodil
Konstantinopol od tureckého obléhání. Vynalézavý stratég a jeho muži se
neobávají turecké početní převahy a nezklamou naděje do nich vložené. Umí
vítězit a zvítězí. Chtěl by také získat nejcennější trofej a tím je pro něj panenství Carmesiny, dědičky byzantské říše. Režie: Vicente Aranda. Hrají: Leonor
Watling, Jane Asher, Charlie Cox, Victoria Abril, Giancarlo Giannini
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 40,- Magic Box

24.2. NEDĚLE

WALLACE & GROMIT: PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA

Animovaný / Dobrodružný/ Velká Británie, 94 min
Domovinou vynálezce Wallace a jeho pejska Gromita se šíří strach. Obyvatelé
malého městečka se totiž chystají na každoroční Obří zeleninovou soutěž,
která pro všechny znamená pomalu více než Vánoce aVelikonoce dohromady.
V každé zahrádce se skví nějaký ten pěstitelský klenot a jeho pozorní majitelé
ho střeží jako oko v hlavě. Hlídat své vitaminové cennosti však nemohou dvacet čtyři hodin denně, a proto zakládá podnikavý Wallace firmičku Anti-Pesto,
jež zajišťuje nepřetržitě ochranu nejcennějších kousků zeleniny. Senzory jsou
nainstalovány, pasti odjištěny, ochranné klícky uzamčeny a zdá se, že žádný
hladový králík nemá nejmenší šanci jakkoli narušit netrpělivě očekávanou slavnost. Jednoho večera však začne plenit zahrady Wallaceových sousedů jakési
monstrum a nikdo včetně Anti-Pesta netuší, co nebo kdo může za hrůzným
útokem na bezbrannou zeleninu stát. Wallace s Gromitem se ihned pouštějí
do pátrání podpořeni samotnou lady Tottingtonovou, patronkou zeleninové
soutěže. V cestě jim však nestojí pouze ukrutný králíkodlak… Režie: Nick Park,
Steve Box , Hrají: Peter Sallis, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, John
Thomson
Přístupné, DVD. Vstupné: 30,- BONTON FILM

25.2. PONDĚLÍ DVD KONCERT – NELLY FURTADO - LOOSE: THE CONCERT
Hudební večer s DVD projekcí koncertu.
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 40,-

1.3. SOBOTA

15:00

GOYOVY PŘÍZRAKY

19:30
19:30

Drama / Válečný/ Španělsko / USA, 2006, 114 min
Rok 1792, Španělsko, Madrid. Církevní hodnostáři se právě shodli, že je na
čase, aby byla opět zřízena Inkvizice. Inkvizice je však instituce až přespříliš
podezřívavá a tak se, shodou nešťastných událostí, do křížku s ní dostane
i počestná dívka Inés. Její zhrzený otec hledá pomoc u svého přítele, malíře
Francesca Goyy, který se zná s jedním z vyšších představitelů církve, bratrem
Lorenzem. I přes Goyův apel na bratra Lorenza a ujištění o Inésině nevině se
však nezdá, že by měla být osvobozena, neboť inkvizitoři ji, stejně jako stovky
dalších, svými nekalými praktikami donutili k “doznání“.
Režie: Miloš Forman. Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard, Randy Quaid, Craig Stevenson, Mabel Rivera, Unax Ugalde, Michael
Lonsdale, Blanca Portillo
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 50,- HCE
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n WELLA Studio Žatec. Nevadí Vám
nové evropské střihy a hitové novinky
v kosmetickém světě? Jste kadeřnice či
modeláž/ka nehtů? Výběrové řízení pro
2 + 2 z Vás! V měsíci ÚNORU. Na tel.:
606 533 559. Otevíráme 3. 3. 2008.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, KŘÍŽOVA VILA
zve na výstavu

„FOTOSVĚT“

Výstava reflektuje průřez tvorbou členů občanského sdružení DFK FOTOSVĚT,
jsou zde zastoupeny nejrůznější žánry - od krajiny, přes architekturu, portrét,
zátiší apod. Výstava nabídne okolo třiceti snímků, kterými se prezentují následující členové sdružení: MartinKavčák, David Brůha, Veronika Bartková,
Richard Chovanec, Jan Baierl a Martina Řeháčková.
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. března 2008 ve 14.00 hodin v Křížově vile,
výstava potrvá do 6. dubna 2008.

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀЀༀऀ܀ကᄀ

n BAR RIO, (nad Normou 1. patro),
ÚNOR – vychutnej si Jack Daniel´s jen
za 44,- od 11. 2. točíme MASTER jen
za 25,-. Gambrinus 17,- Žatecká 11o 14,Objednávky Pro uzavřenou společnost
Na tel.: 605 533 559

ĀȀ̀ЀԀЀ
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n Pronajmu garáž v Podměstí za
1.000 Kč, dále dám starší obývací pokoj
za odvoz – kompletní, tmavé dřevo, nízká
stěna – informace na tel.: 723 577 134
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem
v Žatci, Studentská ul., plastová okna,
žaluzie. Cena dohodou – pouze slušným
lidem. Tel.: 606 923 296

ĀȀ̀ЀԀĀȀ̀Ѐ̀ԀĀ܀ԀࠀऀԀఀԀഀࠀऀༀ
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n Prodám domácí vykrmené prase
– 30 Kč za 1kg – tel.: 604 413 238

Ā̀ЀԀကᄀሀጀ᐀ᔀԀሀᘀᜀ

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Pohádka
o Čarostředovi
a Černé paní

Městské divadlo Žatec uvede v neděli
9. 3. novou strašidelnou pohádku
o mocném mágu Čarostředovi.
Přiběh plný písniček, šermu a žertovných akrobatických kousků začne
v žateckém divadle od 15:00 hod. V původní divadelní pohádce hrají Hana
Benešová, Ivan Remta, Bohumír Starý
a další členové divadelní společnosti Fr.
Kreuzmana.
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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.
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PŘIŠLI NA SVĚT

15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.

ЀЀЀЀЀЀЀЀ

Visingerová Kristýna
Pešír Tadeáš
Trilč Jakub
Solarová Michaela
Gulová Tereza
Pohlodová Mária
Sýkora Petr
Strolený Ondřej
Korpa David
Černocká Kateřina
Jánská Daniela

22.
9. pátek
2. 2.
18 hod. Zpívánky
Posezení s kytarou pod taktovkou Petry Komoráové.

ROZLOUČENÍ
5. 2.
8. 2.
11. 2.
16. 2.

Špička Jaroslav
Lepič Josef
Benešová Hedvika
Babincová Božena
Košťálová Evženie
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Po – Pá 7.00 – 17.30 hod.
So
8.00 – 12.00 hod.

12. 2.

Ā$%ᬀᤀĀᰀȀԀȀఀĀကጀᴀ

81 let
75 let
88 let
88 let
93 let

Í 2007
ZÁ�
únor
2008
20 hod.

své Pazourem
kytarové milá�ky
a p�ij�te si zahrát a zazpívat.
Milovnícizpívání
kytar, vyv�trejte
Tradiční
s Petrem
u klavíru.
ned�le
Moderní zp�soby lé�ení civiliza�ních chorob
19 hod.
5. 9.
23.
2. sobota KONCERT
Aleše
Pilgra
20 hod.
Velmi zajímavé
povídání
pana Zde�ka Jermá�e.
Vstup:
25 K�.
st�eda
Koncert brněnského bubeníka, perkusionisty, kytaristy a písničkáře Aleše
20 hod. Zpívánky
7. 9.
Pilgra,
který představí svou nahrávku Nos na stůl. Vstup dobrovolný.
Tradi�ní zpívání s Petrem Pazourem u klavíru.
pátek
9. neděle
19 hod. Tvořírna
Reggae pá–rtyvyrábíme z korálků
24.8. 2.
18 hod.
tu regoka
DJ Jahteckym.
P�ikva�te
si podupávat
v rytmu nebo
reggae. šperk.
Vstup: 25 K�.
sobota
AžZas
se jenaše
prstya rozpletou,
spatří
světlo
světa ozdoba
�íb�hy Vstup: 40 Kč.
enovýmna
i pmístě.
antrami a zpřímo
osezení skmzakoupení
9. 9.
10 hod. Korálky
Ned�lnaí pmateriál
Magické, lé�ebné, ochranné a osvobozující písn�...
Vstup: 30 K�.
ned�le
29.
2. pátek
Účesová
párty
17 hod.
19 hod.
Bubnování s Honzou
9. 9.
Večer
plný
roztodivných
účesů,
fantastických makeupů a bláznivého tance.
P�ij�te
se p�idat
a bubnovat z celého
srdce.
ned�le
Přijďte si na jeden večer nechat změnit image a vyzkoušet si, jaké to je, být se
12. 9. 19 hod.
Meziprostorová diagnostika
modelem
či modelkou. Vstup: 50Kč.
Úvodní p�ednáka Václava Paura.
Vstup: 50 K�.
st�eda
ALTÁN,
52,
AIRŽatec 438 01, +420 732 821 734
OFIE CH
KoncNáměstí
ert kapely SSvobody
14.Čajovna
9. 20 hod.
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup: 40 K�.
pátek
Den otev�ených dve�í v �ajovn� Altán
15. 9. 9 hod.
Dny evropského d�dictví.
sobota
15. 9. 20 hod. Setkání s horoskopem: PANNY
Setkání lidí narozených v tomto znamení a jejich p�átel. Dozvíte se mnoho zajímavého.
sobota
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Zprávy ze
žatecké kopané

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

Porážkou zakončili fotbalisté FK Slavoj
Žatec své učinkování ve fotbalovém turnaji v Lounech na úmělé trávě o Pohár
Starosty. Nedělnímu utkání předcházelo sobotní přípravné utkání opět na
úmělé trávě. Tentokráte v Mostě na
SIADU kde jim soupeřem bylo divizní
mužstvo Litvínova.
n FK Litvínov - FK Slavoj Žatec
- 0 / pol. 1 - 0 /

Žatecký týdeník

Hlavní budova – Husova ul. 678:

2

Sestava: Číž - Oppel - Dykas - Marcínek - Šidlof - Jarolím - Podroužek - Andrt
- Bairle - Klíma, Němec.
Postupně střídali: Baštýř - Jindra
- Vořechovský - Vrábík - Bezstarosti
- Břečka.
Výkonnostnější soupeř v rámci přípravy hostil fotbalisty Žatce v Mostě. Slavoj
opět ve svých řadách změny v sestavě
na různých postech, aby trenéři poznali
více své hráče. Vcelku pohybliví domácí
Zimní odpoledne přišli do Domova seniorů v Žatci zpříjemnit hudbou žáci
nebyli příliš výraznější a i oni nepřesp. učitele Aleše Musila a vtipnou scénku sehráli žáci literárně dramatického
nou hrou více bojovali o střed hřiště.
oboru p. učitelky Blanky Novákové.
Foto: (žit)
Obdržené branky vyplynuly po chybách
v obrané činnosti žateckých. Za zmíňku
ovšem stojí řada neproměněných šancí
žateckých Bairleho a zejména Klímy
který odstřeloval z vyložených pozic vše Milostín - „S láskou tvůj Valentýn“, tak takto orazítkovaný pohled jste měli
co stálo mimo branku Litvínova.
možnost dostat, pokud jste se zúčastnili krátké turistické procházky ve čtvrtek
n FK Slavoj Žatec - AFK LoKo Cho- 14. 2. v den sv. Valentýna, svátku zamilovaných.
mutov 0 - 2 / pol. 0 - 1 /
V odpoledních hodinách se delabuť. Při společném posezení
Sestava: Číž / 2.pol. Voigt / - Dykas - sítka turistických nadšenců,
nejen, že se shodli všichni,
Marcínek - Jindra - Laibl - Jarolím - Pod- drtivá většina stabilních
nad skutečností, že „jaro
roužek - Šidlof, Andrt - Bairle - Němec
účastníků, společně
je pomalu za dveřmi“
Postupně střídali: Zavadil - Zlatohlá- s Romanem Danišem
– kočičky toho byly
vek - Klíma - Vrábík
vydala oslavit tento
důkazem, ale také byla
Poslední utkání lounského poháru, svátek .Při srazu zúřeč o dalším setkání.
svedlo dva účastníky Krajského přeboru. častněných panovala
Třeba akci k MDŽ nebo
Úvod utkání bylo poznamenáno vylouče- veselá nálada. Cílem měl
tradiční cestu za prvoním žateckého Šidlofa za řečnění které si být motorest Velichov, ten
senkou jarní. O připravonechtěl nechat líbit rozhodčí Šebek, a tak je ale uzavřen, proto cílová
vaných akcích Vás budeme
Slavoj odehrál celé utkání vždy s 10.hráči páska byla v restauraci Zlatá
podrobně informovat. (žit)
na hřišti. Již tato skutečnost měla určitý
vliv na celkový vývoj utkání. Přítomní
diváci viděli nevýrazné utkání, spíše
opět zahozené šance a hledání střelce
v Žateckém dresu.
Příprava bude pokračovat dalšími
přátelskými utkáními většinou na hřišti
Kudy chodí jaro? Zelenými vrátky…
v Libočanech.
Pomalu s ním klepe na vrátka i zápis do naší mateřské školy.
23.2.08 - od 11.00 hod. FK Slavoj Žatec
Ještě před ním si Vás dovolujeme pozvat na dny otevřených dveří v MŠ Alergo.
- FK Údlice
Malí, velcí, kluci holky,
24.2.08 - od 11.00 hod. FK Slavoj Žatec
Pospíchejte k nám do školy.
- FK Výškov
Projdete se myší dírou, sklouznete se na klouzačce,
2.3.08 - od 11.00 hod. FK Slavoj Žatec
motokára doveze vás k naší velké tělocvičně.
Dva bazény uvidíte, v míčkovém si zařádíte.
- FK Tuchořice
Když se na nás mraky mračí, nám to vůbec nevadí,
8.3.08 - od 14.30 hod. FK Slavoj Žatec
máme vnitřní pískoviště, s bagrem se tu dovádí.
- FK Toužim
Tvoříme a scházíme se v keramické dílně,
s rodiči zde radujem se , máme krásné chvíle.
9.3.08 - od 11.00 hod. FK Slavoj Žatec
- FK Spořice
Pojďte s námi kamarádi, pojďte s námi do pohádky,
16.3.08 - od 10.30 hod. FK Slavoj Žatec
za novými kamarády, za písničkou, tancem, sportem,
- FK Řepy
za zdravím a flétničkou.

Domov seniorů

Valentýnské dostaveníčko

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.
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:
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
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MŠ ALERGO

Pozvánka do SH SEVER Žatec:
Poslední turnaje bude možné shlédnout
v žatecké hale. Nejprve v sobotu 23.2.08
se představí přípravky žáků ročníku 97 98. mezi účastníky budou. Oba týmy FK
Chmel Blšany, SK Rakovník, SIAD Souš,
SK Černčice, Viktoria Plzeň, Ajax sokolov,
Buldoci Karlovy Vary.
Závěrečný halový turnaj bude ve znamení 2.ročníku Restaurant cup. Pořadatel
fi.PM SPORT přijímá přihlášky na tel. M:
604 60 98 96.
Oba turnaje mají začátek v 8.30hod.
Pavel Maňák

ЀЀᔀ!ऀ"ఀ

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ
ĀȀ̀ЀԀЀ

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀̀ఀഀༀကᄀሀ
ĀȀ̀ЀԀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀ ࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ̀ЀЀ܀Ā̀Ѐࠀ̀ЀĀऀऀȀ
ऀȀࠀ܀

ࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀጀ᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀᨀ

ĀȀ̀ЀԀ ऀ  ࠀ܀ ఀȀഀ  ༀကᄀሀࠀጀऀ᐀ጀ  ကԀЀ܀ᔀᄀࠀᘀ  ᜀကԀЀ܀ᔀᄀࠀᘀ ܀ࠀ᠀ ᤀᨀ  ᜀ̀ᬀᔀЀༀȀऀ
ༀࠀᰀᔀᬀᄀ᠀ᤀᴀḀЀༀἀఀ ఀᔀ ᰀḀȀఀ!"ᜀఀᬀऀ#ᨀሀᘀࠀ᠀ऀᨀ܀Ѐ Ȁ᠀ऀഀᄀഀࠀऀሀࠀ
ༀࠀഀᘀ#ऀ᐀̀ᜀᘀЀༀ#!
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ĀԀఀഀऀༀༀကᄀఀሀጀ᐀
ഀᔀᘀᜀ᠀ᤀᘀᨀᬀᰀᴀḀἀ !ᨀἀ"!ᔀ᐀#$%&$'%($)&*+&&%,*&

ZDRAVÍ DĚTÍ A SPOPKOJENOST JSOU NAŠÍM CÍLEM A NÁPLNÍ VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU NAŠÍ ŠKOLY.
Naše motto je: KDYŽ JSEM ZDRAVÝ, TAK MNE VŠECHNO BAVÍ.

Maminky a tatínkové, noví kamarádi.
Přijďte za námi ve dnech 28. a 29.2.2008
v čase od 9-15h , kdy jsou pro vás DVEŘE OTEVŘENÉ.
Můžete přijmout také pozvání na tradiční slavnostní Šerpování školáků,
které se koná 13. března od 16 h v KD Moskva a na Společenský večer pro
rodiče a přátele MŠ Alergo, který se koná v pátek 14. března od 20h,
taktéž v sále KD Moskva.
Těšíme se na nové kamarády a jejich rodiče.
Zaměstnanci MŠ Alergo

Těšíme se na jaro

Po dlouhé zimě se všichni těšíme na jarní
sluneční paprsky a mezi tou záplavou slunce
se pomalu blíží svátky jara – Velikonoce.
Krásnější vítání jara a jarních svátků si nelze
představit bez tradic a zvyků. Mezi něžné jarní
barvy, patří také velikonoční tvoření. Tvoření
tradičních ozdob na stůl, do oken, na dveře,
zdobení vajíček, pletení pomlázek, výroba zajíčků, slepiček a všeho co k jaru patří. V rámci
aktivit pro podporu původních tradic navazuje
opět Mateřská škola u JEZU, a připravila další pokračování společných odpolední rodičů
s dětmi. Společné odpoledne se uskuteční ve
středu 12. 3.
Rodiče, přijďte a zapojte společně s dětmi
šikovné ruce. (žit)
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