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Komplexní domácí péče - Arnika

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, změny a doplňky schválené
ZMŽ usnesením č. 336/07. Přijímání vyplněných žádostí do 31.3.2009
(s razítkem podatelny) včetně dokladů
na odboru rozvoje města u paní Šťastné. Formuláře žádostí jsou k dispozici
od 1.3.2009 na odboru rozvoje města-paní Šťastná, na informacích a na
internetových stránkách města.

Město se stává
plátcem DPH

Žatec – Čeští zákonodárci, údajně
v duchu harmonizace daní s Evropskou unií, přenesli na města s určitým obratem povinnost stát se plátci
DPH. Týká se to i města Žatce, které
se plátcem stává počínaje 1. dubnem
tohoto roku.
Navýšení cen o sazbu DPH se bude
týkat ekonomických činností. Například
pronájmů ploch, parkovacích míst, nebytových prostor atd.
Rada města už schválila navýšení cen
o sazbu DPH s tím, že u již existujících
smluvních vztahů se zpracují dodatky.
Pokud by město na navýšení o sazbu
DPH nepřistoupilo, daň by odvádělo
stejně, a to na úkor rozpočtu. Nárůst
konečné ceny o DPH umožní zachovat
stávající rozpočet.
Uplatňování DPH u města se ovšem
dost výrazně liší v porovnání s běžným
podnikatelským sektorem. Nelze tedy
očekávat, že všude, kde město hradí
s cenou i DPH, si může uplatnit i odpočet. To se týká především nákladných
investičních akcí.
(st)

Rada uvolnila
peníze na projekty

Žatec – Několik rozpočtových změn
pro uvolnění peněz z rozpočtu schválila
na svém pondělním zasedání rada města.
Týkají se projektových dokumentací na
rekonstrukční práce městských budov.
Schváleno bylo 55 tisíc korun na projekt k výměně oken a obnově fasády objektu Kamarád Lorm v Zeyerově ulici, 53
tisíc na projekt pro dodatečné zateplení,
fasádu a výměnu oken domu sociálních
služeb v Libočanech, 34 tisíc korun na
projekt pro rekonstrukci sociálních
zařízení Mateřské školy čp. 260 ve Fügnerově ulici a 63 tisíc korun na projekt
pro výměnu oken, dveří a obnovu fasády
Mateřské školy čp. 2051 tamtéž. (st)

Oznámení

Nový nájemce plakátovacích ploch
v Žatci společnost Rengl, s r.o.
provozuje sběrné místo pro příjem
zakázek na adrese: ADVEX design;
Hošťálkovo nám. 136; 483 01 Žatec,
otevírací doba 8:00 - 16:30, tel:
415210366, info@advex.cz “

Na snímku pečovatelka Jana Masopustová s klientkou p.Peckovou.

Poděkování chirurgickému oddělení
Zdraví je největší devizou našeho bytí, protože
být zdravý je prvním předpokladem šťastného
a spokojeného života. Řadě problémů se zdravím se nedá ale zcela vyhnout. Dnešní uspěchaná doba se do životního stylu každého z nás
promítne víc, než si mnohdy myslíme. Jedinec
je nejen zmaten, ale přímo ztracen nepřeberným množstvím nabídek zaručeného zdraví.
Letáky o nejlepších účincích se na nás valí ze
všech stran a různorodé knižní tituly zaplňují
regály knihkupectví. Boom této literatury sice
již opadl, ale poptávka stále zůstává. A tak
ať děláme, co děláme, ať se snažíme sebevíc
– prostě nemoc najednou přijde.
Jste postaveni před rozhodnutí – operace.
Vyhlídky ne zvlášť optimistické. Vaše bydliště
je v Žatci – máte na vybranou a možnost se
svěřit do rukou lékařů zde v Žatci, ale i v jiných
zdravotnických zařízeních. Jsou to vyhlášená
zařízení a není jich málo. Přesto, že v poslední

době dopadá na žateckou nemocnici ne zrovna
přemíra chvály, vaše rozhodnutí padne – „nechám se operovat v Žatci“.
K takovému rozhodnutí došla paní Lecková ze
Žatce a ani na chvíli nezapochybovala. Operace se podařila a slzy štěstí, které byly důvodem
radosti k navrácení do života, byly oprávněné.
Několik hodin na sále, následné probuzení
a pozitivní zpráva od lékařů, se nedá slovy ani
vyjádřit. Vyjádřit se dá pouze poděkování. Poděkování těm, kteří úspěšnou operaci provedli.
Proto mi, milí čtenáři dovolte, abych jménem
pacientky poděkovala primáři chirurgického
oddělení MUDr. Jiřímu Hamouzovi, MUDr. Jiřímu Kolářovi z oddělení JIP a celému kolektivu,
včetně sester za lékařskou péči, osobní a lidský
přístup při léčbě a pobytu paní Leckové.
Zároveň Vám přejeme mnoho dalších úspěchů ve Vaší lékařské profesi.
S. Žitníková a Z. Lecková

V minulých dnech oslavila
agentura zdravotní domácí péče
Arnika již 15 let od svého založení.„ Jsem porodní asistentka
a když v nemocnici, kde jsem
pracovala zavřeli gyn-por.oddělení, napadlo mě založit agenturu,
která by poskytovala zdravotní
péči nemocným v pohodlí domova,“sdělila nám p. Alena Krátká
zakladatelka agentury Arnika.
Po absolvování specializačního
studia začala pracovat sama,
postupně vytvořila tým spolupracovníků. Nyní má agentura
sedm různě specializovaných
sester, které jsou vybrány podle
přísných kritérií a stále se zdokonalují. Procházejí systémem
celoživotního vzdělávání, mají
registraci zdravotnického pracovníka a pracují bez odborného
dohledu.
Po dohodě a ve spolupráci
s praktickými i odbornými lékaři agentura přebírá pacienta do
domácí péče. Pokud zdravotní
péči Arniky doporučí lékař,
veškeré zdravotní služby jsou
hrazeny pojišťovnami. Takže
pacienti se nemusí obávat, že
budou muset za zdravotní služby platit. Neplatí žádné poplatky
ani za návštěvu sestry u nemocného doma. Zdravotní péče je
poskytována 24 hodin denně po
celý rok. Často nemocný nemusí být ani hospitalizován. Pobyt
v nemocnici se může zkrátit na
nezbytně nutnou dobu.
Péče zahrnuje širokou nabídku služeb, např. aplikace inzulínu,injekcí, ošetření bércových

vředů a ran, proleženin, aplikace infusí, provádění rehabilitací,
měření krevního tlaku a glykémie
a mnoho dalších. V neposlední
řadě pečuje Arnika i o klienty
trvale upoutané na lůžko a také
o nevyléčitelně nemocné, kterým
kromě ošetřovatelské péče aplikuje i léky na tišení bolesti.
Jako doplňkový servis zaměstnává pečovatelky, které se starají
např. o nákupy, dovoz obědů,
doprovod klientů při vycházkách
nebo při návštěvě lékaře, koupání a oblékání, úklid a praní prádla
apod. Tato služba je podle zákona
hrazena přímou platbou.
Pečovatelka také sleduje stav
pacienta a při jakékoliv změně
informuje sestru domácí péče ,
která přijede a v případě potřeby zajistí návštěvu lékaře v bytě
nemocného. Právě tuto souhru
mezi pečovatelkami a sestřičkami pacienti a jejich rodinní příslušníci velmi oceňují hlavně pro
pohodlí domova , které výrazně
psychicky přispívá k rychlejšímu
uzdravení .
Další důležitou službou je půjčování kompenzačních pomůcek
širokého výběru např. polohovacích lůžek , sedaček do vany ,
chodítek, inhalátorů, invalidních
vozíků a jiných pomůcek.
Sídlo a půjčovna Arniky je
v Žatci , ulice Rafaela Ungára
2674 (bývalá budova ordinace Mudr.Petra Víta). Tel.
nonstop 603 723 699, pevná
linka 415 740 399, web.arnika.unas.cz, e-mail: arnikazatec@seznam.cz.
stej

Firma SELLI s.r.o. Žatec

se stala realizátorem grantového projektu ERUDIK – Rozvoj kompetencí pracovníků a vedoucích pracovníků škol. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, v rámci OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání.
Realizace potrvá 36 měsíců, školy a Enviromentální vzdělátj. od ledna 2009 do prosince vání. Vzdělávání tvoří prezenční
2011. Projekt je určen pro pra- a distanční forma studia v pocovníky a vedoucí pracovníky době eLearningu. Pro účastníky
škol a školských zařízení v Ús- vzdělávání jsou připraveny různé
teckém kraji, bez požadavku na benefity jako je účast v projektu
stupeň kvalifikace nebo délku zdarma, úhrada cestovného,
praxe. Cílem je zvýšit dostup- občerstvení v době výukových
nost dalšího vzdělávání a jeho aktivit apod.
prostřednictvím zkvalitnit práci
ERUDIK tak přispěje k rozvoji
škol. Náplní jsou kurzy na téma vzdělanosti pracovníků a vedouInformační a komunikační tech- cích pracovníků škol a školských
nologie (ICT), Komunikační zařízení v Ústeckém kraji se zadovednosti a osobní prezentace, měřením na odborné, osobnostní
Marketing a projektové řízení a ICT kompetence.

Nezaměstnanost na Žatecku: 12,54 % Komise zasedají, jednají
Žatec, Žatecko - V průběhu měsíce února 2009 zaznamenal Úřad práce v Lounech opětovný nárůst
počtu evidovaných uchazečů. K 28.2.2009 bylo v evidenci 5 470 uchazečů, což představuje proti
předchozímu měsíci obdobný nárůst jako v měsíci lednu, a to o 417 uchazečů (tj. 8,3 %).
ÚP v Lounech i v následujících měsících roku
V měsíci únoru 2009 byl zaznamenán nárůst
2009 nadále očekává nárůst počtu evidovaných evidovaných uchazečů ve všech mikroregionech
uchazečů v důsledcích hospodářské krize a snižo- okresu.
váním odbytu výrobků rozhodujících firem okresu,
Na Lounsku se počty evidovaných uchazečů
spojených s poklesem zaměstnanců.
zvýšily o 186 osob a nezaměstnanost dosáhla 2 520
Prognózou do 1.pololetí 2009 je nárůst evido- osob s 11,02 % mírou nezaměstnanosti. Na Žatecku
vaných uchazečů na cca 6 000 osob a 12% míru se počty evidovaných uchazečů zvýšily o 128 osob
nezaměstnanosti.
s počtem 1 814 uchazečů a 12,54 % mírou nezaV měsíci únoru 2009 dosáhla míra nezaměstna- městnanosti. Na Podbořansku pak během měsíce
nosti v okrese Louny 10,57 %. V porovnání s mě- února přibylo do evidence 99 osob a současný stav
sícem lednem tedy došlo k nárůstu o cca 0,9 pro- tedy představuje 1 073 všech evidovaných uchazečů
centního bodu. V meziročním sledování pak míra s mírou nezaměstnanosti 13,04 %.
nezaměstnanosti přesáhla úroveň loňského roku
Nabídka volných míst koncem února 2009 předo 1,8 procentního bodu. Z pohledu tohoto kritéria stavovala 476 pracovních příležitostí a na 1 volné
můžeme tedy konstatovat, že jsme se posunuli zpět místo tak připadlo 11,5 uchazeče.
do období dubna - května roku 2007.
(up, kas)

o přerozdělení příspěvků

Žatec – Čtyři miliony korun rozdělí sportovní komise rady
města oddílům. Částka byla schválena v rozpočtu města pro
rok 2009. Stejně tak se bude dělit jeden milion korun mezi
ostatní organizace – žadatele ze sféry sociální, kulturní
a dalších různých spolků a zájmových uskupení.
Jedná se o prostředky ve stejné výši jako v loňském roce.
V sociální sféře k tomu ještě přibylo půl milionu korun, které
jsou určené jako zdroj peněz pro dotační titul v rámci schváleného Komunitního plánu. Žadatelé již předložili hodnotitelům projekty, jež navazují na potřeby města v oblasti sociální
a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie a sociální
skupiny.
Všechny žádosti se v těchto dnech a týdnech vyhodnocují.
Průběžně je budou schvalovat orgány města – rada a zastupitelstvo. Následně se o nich dočtete i na stránkách Žateckého
týdeníku.
(kas)
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

Zdravotníci skládali zkoušky

do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
Záchranáři Žatec, o.s. uspořádali šeli na figurantech s věrně namaskova- nakonec všichni,“ uvedl zdravotnický
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
Projednáno RM dne 8.9.2008
opět po roce ve spolupráci a pod zášti- nými poraněními. Samotná zkouška se instruktor a ředitel občanského sdružecenu rovnající se ceně kupní.
Pozemek k výstavbě občanského vytou ČČK, OS Louny kurz Zdravotník skládala z písemného testu a praktické ní Záchranáři Žatec Slavomil Jurnečka.
bavení
zotavovacích akcí. Absolvent kurzu části, v níž uchazeči předvedli resuscita- A stejně úspěšní byli i členové Kolektin p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
může vykonávat funkci zdravotníka ci, polohování, ošetření úrazů, zvládnutí vu mladých záchranářů, kteří skládali
2
1935 m ul. Pražská v Žatci k výstavbě
na všech rekreačních, sportovních a interního stavu a obvazovování. „Ucha- zkoušku ze základních zdravotnických
dle územního plánu města
kulturních akcích, tzn. na táborech, ve zeči měli ze zkoušek značné obavy, ale znalostí. Všem novopečeným zdravotk žádosti je nutné předložit:
školách v přírodě, na školních výletech, protože se všichni vzorně připravili a níkům proto srdečně blahopřejeme!
- zastavovací studii
při činnostech různých kolektivů, na celá výuka probíhala v přátelské atmo- harmonogram výstavby
sportovních a dětských dnech apod. sféře, kdy jsme si mezi vážnými věcmi
Zdenka Uďanová,
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/
V
tomto
roce
se
čtyřicetihodinového
užili
i
spoustu
legrace,
úspěšní
byli
o.s.
Záchranáři Žatec
2
m
kurzu zúčastnilo 14 zájemců, mezi nimi
- u právnických osob nutno doložit
i pedagogové, členové složek integrovaověřenou fotokopii platného výpisu
ného záchranného systému i samotní
z obchodního rejstříku.
členové z řad žateckých dobrovolných
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení Zveřejněno: od 17. 02. 2009 do 18. 03. záchranářů. Během dvou víkendů se
zájemci dozvěděli důležité informace o
charakteru veřejného vybavení (veřejná 2009
vedení zdravotnické dokumentace, vyspráva, ochrana obyvatelstva, školství,
bavení lékárniček, hygieně a epidemioOpakovaný
záměr
Města
sociální péče, zdravotnictví, kultura)
Zopakovali si somatologii a k první
a dále významné objekty církevní, admiŽatec prodat ze svého logii.
pomoci
přidali i obvazovou techniku a
nistrativní a finanční (banky, spořitelny
majetku
transport poraněných i třídění raněných
a pojišťovny, pošta), ubytování a obpři hromadných neštěstích. Teoretická
chodu (hypermarkety a supermarkety, Volná bytová jednotka:
část byla pro názornost zpracována do
n
č.2828/8
ul.
Dr.
Václava
Kůrky
obchodní síť).
v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu prezentací, které názorně dokreslovaly
40,20 m2 s podílem společných částí vysvětlování lektorů. V praxi si budoucí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a po- zdravotníci zkoušeli obvazování, první
dílem pozemku st.p.č.5078 o výměře pomoc, transport zraněných, péči o
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/ nemocné a v bazénu pak i záchranu
28844 vzhledem k celku za kupní cenu tonoucích. Během kurzu si v přátelské
507.030,-Kč a poplatky spojené s prove- atmosféře všichni užili i chvíle zábavy.
Interní stavy věrně simulovali lektoři, Budoucí zdravotnice si během dvouvíkendovéhu kurzu Zdravotník zotadením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na pře- ošetřovaní raněných si všichni vyzkou- vovacích akcí zkouší měření krevního tlaku.
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zveřejněno: od 23.02 - 24.03.2009
Zásady pro prodej nemovitostí z majetMěsta Žatec včetně tiskopisu žádosti
Opakovaný záměr Města ku
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou Do kulturního kalendáře města tímto týdnem (12.-14.3.2009) přibývá nová tou příčinou nyní již snadná digitaliŽatec prodat ze svého k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo akce. Ozvěny Anifestu se tak možná stanou jeho každoroční součástí.
zace a zpracování pomocí domácích
na informacích MěÚ Žatec.
Mezinárodní soutěžní festival ani- ale i momenty k zamyšlení nebude nou- PC, je vcelku jedno. Zájem o animaci
majetku
movaného filmu Anifest je při pořá- ze, o tom není třeba pochybovat. Neustá- obecně je všude ve světě na velikém
Projednáno RM dne 12.11.2007
dání svého již osmého ročníku dnes le vzrůstající zájem návštěvníků o tento vzestupu a těšme se, že tato vlna bude
Pozemky za účelem bytové výstavby
již uznávanou prestižní akcí. Z tohoto festival to dokazuje. Jestli už jsou tou mít svůj dopad i v našem městě. Novén ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
důvodu každoročně narůstá zájem sou- příčinou pozitivního vztahu ke krátkým mu festivalu v Žatci tedy nezbývá než
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
těžících i diváků. Původní místo konání filmům naše emotivní zážitky z dětství, popřát , aby se v našem městě dobře
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
- město Třeboň již nedosahuje kapacitně kdy jsme s nadšením sledovali v kinech zabydlel a my společně mohli každým
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lojeho potřeb a proto bylo v loňském roce různé kreace medvídků od Kolína, nebo rokem ochutnat, co nového a zajíkalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
rozhodnuto o přenesení některých festi- svižné honičky zajíce s vlkem, a nebo je mavého z roku na rok přinese. (st)
účelem realizace bytové výstavby
valových dnů do severočeských Teplic.
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
Součástí aktivit, které budou tomuto
strany žadatele bude k žádosti přiložen
festivalu každoročně předcházet, budou
návrh zástavby v souladu s územním plátzv. Ozvěny Anifestu. Přinesou divákům
nem města k zastavění stavbou pro bydvždy to nejlepší, co je možno v minulých
lení a k realizaci veřejné zeleně, a to zaročnících na festivalech vidět, ale soustavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
časně s tím i to kvalitní, co už bylo proObecní živnostenský úřad při Městském úřadu v Žatci Vás upozorňuje, že podle Čl.
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
II přechodných ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
věřeno
historií
a
baví
diváky
dodnes.
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
Setkat se tak můžeme nejen se žhavými předpisů, platnost „Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících
počet bytových a nebytových jednotek),
oceněnými novinkami, ale i s filmy, které rolníků“, vydaného podle zákona č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů,
časový harmonogram výstavby, návrh
ve znění pozdějších předpisů, končí dnem 30.4.2009.
známe z minulosti a třeba i s těmi, které
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Pokud byste ve své činnosti hodlal (a) dále pokračovat i po tomto datu, je nutné
známe z dob dětství.
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
zaevidovat se jako zemědělský podnikatel podle výše uvedeného zákona o zemědělství
Snahou vedení města při kontakto- na příslušném živnostenském úřadě.
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhod- Zveřejněno: od 17.2.2009 do vání organizátorů této akce bylo nejen
nutí stavebního úřadu pod smluvní 18.3.2009
obohatit město o jednu další kulturní
pokutou
pozoruhodnost - festival. Chceme v del- termín dokončení stavby včetně vydá- Opakovaný záměr Města ším časovém horizontu nasměrovat Žaní příslušného rozhodnutí stavebního
Žatec prodat ze svého tec do podvědomí jak turistického, tak
úřadu pod smluvní pokutou ( případi kulturního. Dalším pozitivem zmíněné
majetku
ně lze výstavbu rozdělit do etap)
akce je skutečnost, že se podařilo navá- věcné právo předkupní po dobu reali- Projednáno RM dne 12.03.2007
zat úzkou spolupráci mezi pořadateli
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
zace výstavby
Anifestu, Základní uměleckou školou
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o vý- v Žatci a pedagogy VŠ Umělecko-průvyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
měře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře myslové školy v Praze. Výsledkem bude
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě spolupráce na tzv. Školičkách animace.
bytového domu za podmínek stano- V prostorách ZUŠ v Žatci boudou ve
Uskuteční se ve dnech
vených odborem rozvoje města (1.NP dnech 12. a 13. března od dopoledních
občanská vybavenost – obchody, služby hodin organizovány „workshopy“ dětod 8,00 do 15,00 hodin
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorně- ských a mládežnických skupin, které se
ním, že realizaci stavby lze odsouhlasit pod odborným vedením naučí některým
od 8,00 do 15,00 hodin
až po schválení nového územního plánu, technikám tvorby a zpracování animace
s upozorněním na vedení inženýrských a mohou v tom následně pokračovat
na těchto mateřských školách
Zveřejněno: od 23. 02. 2009 do 24. 03. sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
od září, kdy ZUŠ na základě zájmu
2009
předložit:
žadatelů otevře kroužky věnující se této
- Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775, okres Louny
Opakovaný záměr Města - zastavovací studii
výuce. Doufejme, že se tato činnost pa- Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres Louny
výstavby
třičně uchytí a v budoucnu třeba i stane
Žatec prodat ze svého -- harmonogram
2
návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m regulérní součástí umělecké výuky. Roz- Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
majetku
- u právnických osob nutno doložit
- Mateřská škola Žatec, Otokara Březiny 2769, okres Louny
hodně by to byla potom další jedinečnost
ověřenou fotokopii platného výpisu
Projednáno RM dne 10.12.2007
v
nabídkové
skladbě
ZUŠ.
- Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres Louny
z obchodního rejstříku.
Pozemky určené k výstavbě RD:
Tři přehlídkové dny jsou koncipovány
- Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
tak, že ten první je věnován nejmenším
1440 m2 ul. Jungmannova v Žatci jako
- Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
divákům. Tomu odpovídá také skladba
jeden celek k výstavbě RD za podmínek
- Mateřská škola speciální, Studentská 1416, okres Louny
filmů sestávající z pohádek a dětských
stanovených odborem rozvoje města za
krátkých
filmů.
Páteční,
tedy
druhý
kupní cenu 500.000.,- Kč
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 záden festivalu je zaměřen spíše na doPodmínky kupní smlouvy:
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
spívající mládež a tomu také odpovídá
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
skladba filmů zahrnující např. obrazové
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon) Rodiklipy, „týnejdžrovskou“ tématiku apod.
let od podpisu kupní smlouvy pod
če nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské školy,
podmínkou odstoupení od smlouvy
Poslední den je určen pro dospělejšího
předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
- dokončit výstavbu vydáním přísluš- Zveřejněno: od 17.02.2009 do návštěvníka.
ného rozhodnutí stavebního úřadu 18.03.2009
Že o legraci, vtip, zajímavé postřehy,

Anifest přichází do Žatce

UPOZORNÉNÍ PRO SAMOSTATNĚ
HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍKY

Ředitelství
mateřských škol v Žatci
v dohodě s Městem Žatec

STŘEDA 1. dubna
ČTVRTEK 2. dubna

Žatecký
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n ŽALUZIE: Dodání, montáž, servis, těsnění oken, sítě proti hmyzu. Tel.
607 524 760
n Pronajmu byt 1+2 + balkon,
2. poschodí v Hájkově ulici. Tel.
775 638 666.

BŘEZEN 2009
15.3. Neděle

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

15:00

Příběh princezny, které se podaří přelstít čerta, znají děti tak, jak jim ho kdysi
odvyprávěla naše nejmilejší pohádkářka Božena Němcová. S vtipem a půvabem
sobě vlastním zdůraznila ženskou chytrost, rozhodnost a vůli, s níž žena dokáže
odstranit i nejhorší nástrahy, hrozící zničit její lásku. Hrají : Lukáš Král, Gustav
Hašek, Zdeněk Košata, Petr Takáč, Milada Bednářová, Radek Valenta
Uvede Dap - Divadelní agentura Praha
Mimo předplatné. Pro děti
Vstupné 70,-

17.3. Úterý

DIVADLO SKLEP – BESÍDKA 2009

19:30

18.3. Středa

PUTOVÁNÍ HROCHA

19:30

19.3. Čtvrtek

THE BACKWARDS BEATLES REVIVAL

19:30

Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců.
Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Lenka
Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová,
Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,Povídání o středověké pouti. Kombinace vyprávění a promítání videí a fotografií z cest a zejména se věnují první cestě z Prahy na Horní hrad a o cestě
do Vatikánu. Další informace najdete na www.putovanihrocha.cz.
Mimo předplatné. Beseda a filmová projekce
Vstupné: 50,Jedna z mála možností připomenout si dobu dávno minulou nejen prostřednictvím nesmrtelné hudby, ale i originálních nástrojů z té doby, kterých se ve
světě mnoho nezachovalo a zažít neopakovatelný hudební zážitek! Kapela
Backwards vystupuje ve složení: Dalibor Štroncer (John Lennon), Miroslav
Džunko (Paul McCartney), František Suchanský (George Harrison), Daniel
Škorvaga (Ringo Starr)
Předplatné skupiny D i mimo předplatné
Koncert
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
12.3. ČTVRTEK OZVĚNY ANIFESTU

8:30 – 9:30 pásmo pro Mateřské školy / Krtek - třikrát jinak
10:00 – 11:00 pásmo pr I.st. Základních škol / Animatica musica
14:00 – 15:00 pásmo pro Školní družiny / Humor černý a černější
Vstupné: zdarma

13.3. PÁTEK

OZVĚNY ANIFESTU

14.3. Sobota

OZVĚNY ANIFESTU

16.3. Pondělí

SVĚTKEM ZLOČINU

19:30

21.3. Sobota

VINCENZO BELINI LA SONNAMBULA (NÁMĚSÍČNÁ)

17:45

8:30 – 9:30 pásmo pro II. Stupně Základních škol“/ Křížem krážem aneb
grafika v animaci
10:00 – 11:00 pásmo pro II. Stupně Základních škol / To nejlepší z AniFestu
08
18:00 – 19:00 pásmo pro širokou veřejnost / Fantazie a vzpomínky

Thriller /Německo / Kanada / USA, 2008, 82 min
Žena v domácnosti Basinger je nucena se o sobe postarat, když se ocitne
v opuštěném lese se čtyřmi kriminálníky. Co začalo jako rychlý výlet do
obchoďáku končí v lese bojem o holý život. Vše co má, je krabice s nástroji
a touha po přežití. Režie: Susan Montford. Hrají: Kim Basinger, Lukas Haas,
Craig Sheffer. Vstupné: 50,Nastudováno ve italském jazyce, Anglické a české titulky
Oblíbená Belliniho lyrická belcantová opera „stojí a padá“ na představitelích
titulní dvojice. V inscenaci Mary Zimmermanové se opět setkají neodolatelná
Natalie Dessay a famózní Juan Diego Flórez, kteří byli v minulé sezóně partnery v Dceři pluku. “Oba předvádí čítankové bel canto a oba jsou výbornými,
oduševnělými a jevištně atraktivními herci”, hodnotí kritika. Dirigentskou
taktovkou vládne Evelino Pid.
Účinkují: Natalie Dessay (Amina), Juan Diego Flórez (Elvino), Michele Pertusi
(Rodolfo) Režie: Mary Zimmermann
Přístupné od 12. let
SATELITNÍ PŘENOS. Vstupné: 250,METROPOLITNÍ OPERA

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Besídka 2009 Divadla Sklep

Šteindler, Jiří Fero Burda, František
Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáková,
Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana
Navarová, Roman Fojtíček, David Noll,
Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska.
Besídka začne v 19,30. Další informace o tomto pořadu naleznete na www.divadlosklep.cz.

Druhá ukázka 3D projekce v Žatci
Digitální kino Žatec uvede v pátek 20.
3 . druhou ukázku 3D projekce. V únoru
zhlédli návštěvníci ukázku 3D projekce
od firmy AV MEDIA, která nabízí pohled
na plátno přes pasivní brýle. V březnu do
Žatce přijede společnost XC Data, která
zde představí systém X Pand umožňující sledování 3D projekcí s aktivními

brýlemi. Zhlédnout zde budete moci
tentokrát Dva filmy s názvy Divoké Safari a Strašidelný zámek. Porovnat rozdíl
mezi systémy můžete filmem Cesta na
Měsíc, který tento den uvedeme v repríze
také.
Podrobnější informace o ceně a časech
projekcí Vám oznámíme později.

Povídání o středověké pouti v Žatci
V Městském divadle v Žatci se středu
18.3. uskuteční zajímavá přednáška
o putování do Vatikánu za svatým otcem a dalších aktivitách volno časového
sdružení s názvem Putování Hrocha. Ta
má za cíl pomáhat jiným lidem a věcem.
Zhlédnout tak můžete krátká videa
a fotografie, která budou doprovázena

n Připravím vaše auto na STK, opravy
automobilů všech značek a typů. Drobné karosářské a lakýrnické práce. Tel.
775 065 015.
n Prodám byt 2+1 s lodžií, zateplený, v os. vl., U Jezu, cena 900 tis., tel.
731 425 407.
n Nabízím k pronájmu zděnou garáž,
ulice Pražská, u sídla(Lesy ČR), jedná se
o novou garáž (kolaudace 2001), elektroinstalace 220 V. Dobrý přístup z asfaltové komunikace. Tel. 722 731 836.
n Individuální výuka a doučování NJ.
Připravím k maturitě. Tel.: 737 320 580
n Pronajmu dlouhodobě byt v OV,
2 + 1 v l. patře ( balkon, zděné jádro,
plastové okna, klidná lokalita). Nájem
7.000,- + energie. Volný od 1. 4. 2009.
Tel.: 736 541 866, 737 259 420
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí. Jen
pracujícím lidem, pro max. 2 osoby.
Vratná kauce 10000,- Kč. Celkový nájem včetně energií a služeb 7.900,- Kč
měsíčně. První smlouva na 6 měsíců
s možností prodloužení, kauce a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy. Tel.
777 634 051.
n ZBAVTE SE PŘEBYTEČNÝCH
KILOGRAMŮ
www.hubnete.cz/zdencula
n Pronajmu byt 1+1, 42 m2 v Žatci.
Vratná kauce 10000,- Kč. Jen pracujícím
lidem a max. pro 2 osoby. Smlouva na
6 měsíců s možností prodloužení, kauce
a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy.
Celkový měsíční nájem včetně energií
a služeb 7.400,- Kč. Tel. 777 634 051.

Pedikúra Radová,

17:30 pásmo pro širokou veřejnost / On a ona postopadesáté
19:30 pásmo pro širokou veřejnost / Nostalgie animace

V úterý 17. března se v žateckém
divadle po dvou letech představí opět
herci Divadla Sklep. Tentokrát se můžete těšit na pořad „Besídka 2009“, ve
které můžete zhlédnou úplně nové pásmo nejnovějších scének, skečů, písní
a tanců. V nejnovější verzi oblíbeného
pořadu účinkují: David Vávra, Milan

n Kosmetický salon Elito,
Obránců míru 243, Žatec, tel.:
415 712 514, provedena výměna
trubic a desky v horizontálním soláriu, nové silnější Turbo trubice 100w
2,3 R, cena za minutu 5,- Kč

vyprávěním o tomto sdružení. Dozvědět
se tak můžete informace jak se podařilo
zachránit Horní hrad nebo pravidelně
pomáhat i dalším institucím.
Začátek komponovaného pořadu
je naplánován na 19:30 hod. Další
informace o projektu pak naleznete na
www.putovanihrocha.cz

Tolstého 839 oznamuje
zákazníkům změnu tel. čísla
na 607 207 284

Nákladní 781, 43801 Žatec

Přijmeme kadeřnici
na ŽL,
nástup možný ihned

Na Josefa na Beatles

Na Josefa ožije v Městském divadle v Žatci doba dávno již minulá. Naštěstí se
nekoná žádný stranický sjezd, bude tu jen znít muzika pro hodně pamatující
pamětníky.
V rámci své hudební potulky světem fanoušci napříč USA, jestli náhodu
se tu objeví slovensko-český Beatles nebudou mít cestu po východním resp.
revival, skupina The Backwards.
západním pobřeží Států, že by je rádi
Vypadají jako Beatles, od účesů až po zase viděli…
ošacení, mají stejné nástrojové vybavení,
Z původních Beatles už žijí jen dva,
zpívají a zní skoro jako Beatles a je jim občas se stane, že se potkají na jednom
zhruba tolik, kolik bylo jejich vzorům, pódiu, ale i kdyby stále žili a hráli všichkdyž se rozešli. Dávali se dohromady ni čtyři, atmosféra nadšení a ohromení
postupně v zastrčeném koutě východ- z jejich hudby odešla s ukončením jejich
ního Slovenska, v Košicích. Na začátku koncertní činnosti a s šedesátými lety.
všeho stála společná náklonnost k tvorbě
Žádný revival je nenahradí, ale alespoň
Beatles, a chuť hrát jejich písničky.
může takový koncert zafungovat jako
Nejdřív spolu začaly hrát slovenské malé bio ilusion a vrátit nás na jeden
kopie Paula a Johna, kamarádi z ulice, večer, virtuálně do časů, kdy se John,
potom přibrali slovenského George. Paul, George a Ringo stali, řečeno slovy
V této sestavě pak začali jezdit i do za- Johna Lennona, slavnější než Ježíš.
hraničí a právě v Praze se poznali s česPokud nosíte brýle, po třetím zazvokým Ringem. A čtyřka do bigbeatového nění si je sundejte a pokud vidíte dobře,
mariáše byla na světě.
kupte si lístky spíš do zadních řad.
Vlastně dnes už by se dalo říci ve svěOči ošálíte a po sluchu se vám bude
tě. Stejně tak jako originálním i těmto těžko rozeznávat, jestli náhodu hoši
Beatles se dostalo příležitosti hrát ve nepodvádí a nemarkýrují na playback
Spojených státech. A zaujali.
skutečných Beatles.
Dvakrát vyhráli jakési neoficiální miA pokud byste takové podezření před
strovství světa broučích revivalů, dělali nimi vyslovili, větší pochvalu byste jim
předskokany rokenrolové legendě, Little vyseknout nemohli.
Richardovi, od sestry George Harrisona
Je to jen revival, jenom iluze ale dokoslyšeli lichotku, že poprvé po 30 letech nalá. Nakonec ty písničky jsou skutečné
prý slyšela opravdový zvuk Beatles, na a to je to oč tu běží.
jejich internetový vzkazník jim píšou
Beat či nebeat.
Jiří Navrátil

Večery Ve Vile odstartovaly

Ti, kdo zavítali ve čtvrtek 5. března do Křížovy vily, měli postaráno o příjemně
strávený večer. Byl zde odstartován cyklus VVV.....Večery Ve Vile.
Večer se nesl v duchu cestování a to dnů, zážitků z cest bylo dost a dost,
konkrétně na Čezetě. Přednáška spojená návštěvníci byli velmi příjemně přes promítáním měla název S ČEZETOU kvapeni. Vojta se letos chystá do
DO MĚSTA TUAREGŮ a cestovatel Jižní Ameriky, a tak o další zajímaVojta Hlásný se s námi podělil o skvělé a vosti z cest nebude nouze. To ale až
úsměvné historky ze své cesty do Af- někdy příště.
riky, kterou podnikl se svým bratrem
19. dubna máte možnost zavítat
Filipem. Putování na motorkách Li- na další VVV, tentokrát Mgr. Petr
bií, Sýrií, Tuniskem, Řeckem až do Čech a „Nejnovější poznatky z historie
města Tuaregů trvalo celkem 55 Žatce“.
Za KV L. Šulganová

Besedování s Alešem Stroukalem

(Žatec) - Autorské čtení a povídání se
žateckým spisovatelem Alešem Stroukačástečná klientela zajištěna
lem nad jeho knihami připravila Městská
knihovna Žatec na středu 18. března
2009 od 17 hodin v přednáškovém sále
centrální knihovny (Náměstí Svobody
52). Přijďte si odpočinout, pobavit se,
PŘIŠLI NA SVĚT
zaposlouchat se a popovídat si se zají5.3. Leontýna Burešová 3,3 kg 48 cm mavou osobností …
(fr)
Karolína Vaculová 3,1 kg 49 cm
Patrik Čížek
3,3 kg 51 cm
7.3. Jasmína Siváková 3,1 kg 48 cm
8.3. Jan Hrynčuk
3,2 kg 50 cm
V sobotu 14. 3. 2009 od 20. 00 h
Eva Murgošová
3,1 kg 47 cm
se v kulturním domě v Holedeči
9.3. Miroslav Janda
4,0 kg 52 cm
koná

Pan Aleš
Stroukal
se svou
zatím
poslední
knihou
Stolicování.

Tel. 774 306 880

Pozvánka

Maškarní discokarneval

ROZLOUČENÍ
4.3. Jaromír Vorel
6.3. Marie Fürstová
8.3. Jarmila Maňasová
Růžena Minaříková
9.3. Antonín Kameníček

80 let
91 let
86 let
90 let
65 let

Pozvánka

Ekologické centrum Ekodomov
v Žatci a Renoenergie a.s. již
tradičně pořádají ku příležitosti
Světového dne vody v sobotu dne
21. 3. 2009 v době od 10:00 do
13:00 hodin

Den otevřených dveří
malé vodní elektrárny
na jezu u Libočan.

pro dospělé, provází DJ Fiala,
vstup 50,- Kč.

Pozvánka

V sobotu 14. 3. 2009 se od 20.00 h
v KD Žíželice koná

Sportovní ples

hraje Sprint, vstupné 80,- Kč.

Vojenský útvar 1824 ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Žatec
pořádá

„Maškarní karneval“
dne: 22.3. 2009 od 14:00 hodin

kde: K 500
Pestrý program:
tanec s hudbou • soutěže• bohatá tombola
vyhodnocení nejhezčích masek
Vstupné: 20,- Kč pro dospělé, 30,- Kč pro děti
!!! Vstupenky k prodeji pouze v DDM ŽATEC !!!
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Žatecký týdeník

Žatečtí G-Titáni se zúčastnili turnaje v K1
V sobotu 7.3.09 proběhl v Mostě mezinárodní turnaj v kick boxu Leon cup
2009.
Tento turnaj byl vyjímečný tím, že místo kého a Nekoly. Míra Hoštický bojoval
kategorie lowkick a orientál (což je obdoba s Robertem Osuckým z SKP Rapid
Muay-Thai), byla vytvořena disciplína K1 Plzeň. Hoštický Osuckého poslal ve
rules, která má stejná pravidla jako K1. To třetím kole úderem z otočky k zemi,
znamená, že tyto zápasy měly minimum ten se už nezvedl a Hoštický vyhrál KO.
omezení a bylo v nich povoleno téměř vše, Dostal se tak do finále, kde už na něj
pouze s tím rozdílem, že zůstaly zachová- čekal další G-Titán Kuba Dolejš, který
ny hmotnostní kategorie, které v klasické mu zápas po dohodě nechal a Hoštický
K1 nejsou a bojuje se bez rozdílu vah. se stal absolutním vítězem K1 v kategoZa G-titány se tohoto turnaje zúčastnili rii -81kg. Kuba Dolejš obsadil 2. místo.
tito borci: Míra Hoštický, Sláva Špác, „Velké překvapení pro nás byl nováček
Honza Greisiger ml., Jakub Dolejš David Nekola, který ač byl na svém úplně
a David Nekola. Trenér Roman Šifalda prvním zápase, doslova převálcoval v klinbyl nejvíce spokojen se zápasy Hoštic- čích koleny Tomáše Dudu z kick-boxu Fox

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Fandové a další příznivci žateckého
fotbalu se po dlouhé zimní pauze konečně dočkali.
Nastává čas jarních mistrovských
bojů. Ještě před samotným začátkem
jarního klání odehráli muži v sousedních Blšanech poslední přípravné utkání s týmem Lhoty u Kladna
(účastník 1.A třídy) Utkání skončilo
jasným vítězstvím hráčů Slavoje v poměru 7 - 3. Trenéři Brynda a Bešík
představili složení týmu, které by mělo
být k dispozici na úvodní utkání.
Tento týden ještě zbývá dořešení příchodu některých hráčů z Blšan. S určitostí se v dresu Slavoje objeví brankář
Zaťko, který přichází na hostování
z Kadaně, zkušený Jarolím z Tuchořic,
předtím na hostování v Chomutově,
dále mladý Baran z FK Teplice, Jindra
z Vroutku. V očekávání je příchod dalšího
mladého hráče Vávry, spolu s Vlkem, popřípadě Podroužka. Jistý by měl být start
Poborského a Macháčka kteří hostovali
již na podzim.
Poctivý přístup v zimní přípravě, podložený neobvykle dobrou účastí hráčů,
by chtělo družstvo v jarní části potvrdit
jistotou účasti v Krajském přeboru pro
další ročník.
Zveme fotbalové fanoušky na první jarní utkání, ve kterém se v sobotu 14.3.09
od 14.30 hod. představí FK Proboštov.
S tímto soupeřem jsme při posledním
měření sil prohráli v podzimní části v Proboštově 1 - 2, celkem nezaslouženě.
Další utkání sehraje Slavoj opět doma,
a to v neděli 22. 3. od 15.00 hod. a soupeřem bude FK Litvínov B.
Pavel Maňák

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU

Juniorky jsou na čele
krajského přeboru

Juniorky VK SEVER Žatec odehrály
7.3..09 v Klášterci nad Ohří další kolo
mistrovské soutěže a po vítězství 3:
0(25:13,25:9,25:16) s domácími děvčaty z Klášterce a vítězstvím 3:0(25:
16,25:23,25:21) s Oseckým družstvem
se dostali na první místo krajského
přeboru a příští kolo, které hrají doma
29. 3. mohou rozhodnout o vítězství ve
skupině a postupu do 1. ligy juniorské
kategorie.
Sestava: Chotová, Lukášová, Luknárová, Želinská, Kubínová, Frýbová,
Kundrtová, Hanušová a Zlatinská.

Ústí nad Labem 3:0 a vyhrál tak celkově
svou váhovou kategorii do -63,5 a přivezl
si domů zlatou medaili.“ pochvaloval výkon svého borce majitel G-Titánů Honza
Greisiger. Sláva Špác po boji s Kamilem
Šenkem z Areny Brno dosáhl na bronz
v kategorii K1 rules -71kg. Stejně tak
Honza Greisiger ml. po boji s Tancošem
z Havířova přivezl bronzovou medaily
v kategorii lightcontact starší žáci -63,5kg.
V květnu plánujeme další kolo „Souboje
žateckých Titánů“, které se opět bude konnat v žatecké boxovně. „TímtoVás všechny
zvu, abyste přišli podpořit žatecké bojovníky v plnokontaktních zápasech“ dodal
Honza Greisiger.

Lokomotiva i nadále hájí vedení,
tentokrát dovezla body z Údlic

K 17. kolu KP A zajížděl vedoucí tým přeboru Lokomotiva Žatec do Odlic k duelu
s místním Sokolem B. Žatečtí zde už čtyři roky nehráli a tak byli v očekávání, co
s nimi kuželna provede. Nakonec se zrodilo podle výsledku vcelku jednoznačné
vítězství, ale průběh jednotlivých duelů byl velice vyrovnaný a dramatický do
posledních hodů.
Zahájil A. Čaboun a první padesátku jici J. Čaboun. Po první prohrané půlce
měl výrazně navrch. To bylo rozhodující, se zdálo, že prohospodaří celé vedení.
protože domácí ve druhé půlce silně do- V posledních hodech dorážky ale domácí
tahoval a nakonec rozdíl činil 8 kuželek borec neunesl tíhu okamžiku, začal ujíždět
a toho Čaboun dokonale využil. Nakonec
pro hosty.
Druhý bod pro Žatec připsal Hofmann. vše otočil a vydřel výhru o 3.
To domácí zlomilo a Tajbl tak mohl zasaTen takové drama nedovolil a vcelku podit poslední úder. Zapomněl na předchozí
hodlně dokráčel k výhře o 29.
Domácím se podařilo snížit hned nepodařený duel a hlavně díky druhé polov následující dvojici. Basákovi se tento- vině potvrdil výhrou o 24 oba body.
krát nezadařilo v dorážce a tím pádem n TJ SOKOL ÚDLICE B - LOKOMOztratil 25 kuželek. Začínalo se prakticky TIVA ŽATEC A 1 : 7 (2367 : 2432)
znova.
A. Čaboun 422, Hofmann 420, Basák
Dvoubodové vedení vrátil Žatci Jarolím, 385, Jarolím 417, J. Čaboun 383, Tajbl
hrající na netypickém čtvrtém místě. Už 405.
v první půlce si vypracoval náskok a když
14. 3. jsou na pořadu krajské přebory
domácí stahoval, přidal výbornou druhou všech kategorií a pak přijde na řadu soudorážku ( 80, celkem 141 ) a vyhrál o 26. boj jara, když Lokomotiva přivítá 21.3.
Dramatický duel předvedl v páté dvo- KK Louny.
TJ KUŽELKÁŘSKÝ KLUB LOUNY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 45. ROČNÍK

POHÁRU OSVOBOZENÍ 2009

Datum konání: od soboty 2. května do neděle 17. května 2009
Vklad:

čtyřčlenné družstvo
250,- Kč (hradí se před začátkem utkání)
jednotlivec
70,- Kč
neregistrovaný jednotlivec 40,- Kč
Místo konání:
Kuželna na Tyršově cvičišti v Lounech
Ředitel turnaje:
Lojda František
Hlavní rozhodčí: Faix Drahomír
Předpis: Startují čtyřčlenná družstva a též jednotlivci na 100 HS, neregistrovaní na 60
HS, hraje se podle pravidel kuželkářského sportu a tohoto rozpisu. Výkony závodníků
v družstvech se započítávají do hodnocení jednotlivců. Vítězem se stává družstvo
(jednotlivec) s nejvyšším počtem poražených kuželek. V případě rovnosti rozhoduje
lepší dorážka a následuje nižší počet chyb.
Startují: Přihlášená družstva, jejichž počet se neomezuje a jednotlivci, kteří se mohou
přihlásit v průběhu soutěže.
Úhrada: Pořadatel hradí náklady spojené s technickým zabezpečením turnaje, včetně
nákupu cen. Ostatní náklady hradí startující.
Podmínky startu: Startuje se ve sportovním úboru.
Ceny: Hlavní cena soutěže družstev – uzené sele; ceny i pro 2 další družstva. Jednotlivci
na 1. – 10.místě získávají hodnotné věcné ceny, samostatně je hodnocena soutěž žen
a neregistrovaných. Věcné ceny pro plné 300 a více poražených kuželek, dorážka bez
újezdu a dorážka 150 a více poražených kuželek.
Přihlášky: Zašlete nejpozději do 15. dubna 2009. Navrhněte alespoň dva termíny
Vaší účasti !
Adresy a kontakty: písemně: Drahomír Faix, Přemyslovců 2018, 440 01 Louny
elektronicky: drahomir.faix@centrum.cz
Hrací dny: v soboty, neděle a svátky zahájení utkání vždy v 8,30; ve 12,00 a v 15,30;
ve všední dny zahájení utkání v 16,30 – individuálně lze dohodnout i dřívější zahájení.
Středa 6.května, čtvrtek 7.5. a pátek 8.5 jsou vyhrazeny pro soutěž neregistrovaných.
V případě většího zájmu bude dohodnuto prodloužení turnaje.
Těšíme se na Vaši účast v letošním ročníku Poháru

Srdečně vás zveme na

VI. Reprezentační ples
Mikroregionu Žatecko
který se koná dne 14. března 2009
v kulturním domě Moskva od 20.00 hod.
Program:
předtančení – taneční skupina „ Ninas „ a „Prdi“
hudební skupina „Aquarius“
host večera zpěvák Peter Pačut (Freddie Merkury)
Bohatá tombola
Cena lístku: 100,- Kč. Objednávky na tel. 608 434 348 sl. Rámešová

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
se souhlasem zřizovatele a Krajského úřadu v Ústí nad Labem
zřizuje od školního roku 2009/10

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

Přípravná třída je určena pro děti, které mají odklad povinné školní docházky.
V odpoledních hodinách možnost využití školní družiny.
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme osobně nebo na tel. čísle 415 726 177.
Informace o škole naleznete na webové adrese www.zszatec.cz

