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Zastupitelstvo přerozdělilo
Povinná výměna řidičských průkazů se blíží
Dne 31.12.2010 končí platnost řidič- mační kampaň napomůže tomu, že se zbytečné fronty, kterým je možno se vyvýsledek hospodaření za rok 2009 ských
průkazů vydaných od 01.01.1994 nebudou ke konci roku na úřadě tvořit hnout včasným podáním žádosti. (dob)
Žatec - Více než 100 milionů korun přerozdělilo na minulém zasedání zastupitelstvo města Žatce. Největší částku – rovných sto milionů korun – ponechalo
na výstavbu otevřeného letního koupaliště. Deset milionů pak na potřeby Nemocnice Žatec, o.p.s.
Dále určilo menší částky na investice mostku u západního nádraží.
do nejrůznějších oblastí, kde je nutné
Nejsou to samozřejmě jediné investice,
vložit městské peníze z důvodů bezpeč- které se pro letošní rok chystají. U přínosti provozu, bezpečnosti chodců či spěvkových organizací města – školy,
kvůli hygienickým požadavkům.
technické služby apod. – jsou jejich
Například na zkvalitnění veřejného potřeby především na opravy či moderosvětlení ve městě bylo vyčleněno 619 nizaci majetku upřednostňovány z fondů,
tisíc, dalších 581 tisíc jde na osvětlení se kterými tyto organizace hospodaří.
přechodů pro chodce. Původně dvouSamostatnou kapitolou jsou investiční
milionová částka na opravy komunikací akce, které jsou navázány na nejrůznější
byla o milion korun navýšena, především dotační tituly. Dotace získané na zateplez důvodu velmi tvrdé zimy, resp. jejích ní veřejných budov se budou z městského
následků ve formě výtluků na komuni- rozpočtu profinancovávat až v příštím
kacích. 900 tisíc korun půjde na úpravy roce, letos se chystá zahájení revitalizace
polikliniky, konkrétně tamní laboratoře, stadionu Mládí.
a 700 tisíc na garáže pro jednotku sboru
S podrobnějším přehledem o investidobrovolných hasičů. Další 1,5 milionu cích budeme tak, jak budou postupně
korun je vyhrazeno na havarijní stav probíhat, čtenáře dále informovat. (kas)

do 31.12.2000. Ve správní oblasti Městského úřadu Žatec se tato výměna týká
více než 1.600 občanů. Chtěli bychom
tedy vyzvat všechny tyto řidiče, aby
neotáleli s podáním žádosti o výměnu
tohoto řidičského průkazu. K podání
žádosti je třeba se osobně dostavit na
registr řidičů Městského úřadu Žatec
(budova Obránců míru 295 – naproti
„Zvonu“). K žádosti je třeba předložit
doklad totožnosti, řidičský průkaz
a jednu platnou průkazovou fotografii.
Výměna řidičského průkazu bez provedení změny údajů je zdarma. Výroba trvá
cca 20 dnů a k jeho převzetí můžete být
následně vyzváni zasláním SMS zprávy.
Pro lepší a cílenou informovanost občanů začal odbor dopravy a silničního
hospodářství v těchto dnech rozesílat
informační dopis všem řidičům, kteří
jsou držiteli těchto řidičských průkazů.
Doufáme, že tato nadstandartní infor- Povinná výměna řidičských průkazů + leták nevyměníš nepojedeš

Nadace Křižovatka

Spolupracuje od druhé poloviny roku hlého úmrtí kojenců – SIDS.
Husova 2796, Žatec
2008 s nemocnicemi na celém území
Ve Vašem regionu si maminky mohou
Tel. 414 110 111
ČR v rámci projektu „Monitory dechu zapůjčit monitory dechu kojenců na naVšem šťastným rodičům a jejich novoBABYSENSE ll maminkám“, který šem nově zřízeném kontaktním místě : rozencům přejeme hodně spokojených,
má za cíl informovat maminky o riziku
Nemocnice Žatec,o.p.s.
společně strávených dnů !
ohrožení novorozenců syndromem náDětské odd.
Nadace Křižovatka

BOREŠOVA
CENA
Ocenění za kulturu a cestovní ruch – rok 2009
POZVÁNKA

na slavnostní předávání cen
čtvrtek 29.4. 2010 od 17.00 hod.
Křížova vila, Zeyerova ulice, Žatec
vstup zdarma
Komise pro kulturu a cestovní ruch při Radě Města Žatce

Vážení čtenáři, vzhledem k úsporným opatřením rozhodlo zastupitelstvo města Žatce o vydávání tohoto
periodika v roce 2010 jednou za 14
dní. Název zůstává stejný, protože
takto je zaregistrován u Ministerstva kultury ČR. Děkujeme za
pochopení.

Pozvánka

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou
posádkou Žatec zvou všechny občany
u příležitosti 65. výročí osvobození Československa od fašismu na slavnostní pietní akt, který se uskuteční dne 7. 5. 2010
od 11.00 hod u památníku na městském
hřbitově v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního
aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na městském hřbitově
11.05 – projev starosty města a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – přesun účastníků přistaveným
autobusem k památníku na
Kruhovém náměstí
11.40 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.45 – projev starosty města
11.55 – ukončení pietního aktu státní
hymnou
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Upozornění

Upozorňujeme řidiče na úplnou
uzavírku mostních objektů přes vodní
tok Blšanka a přes Ohři na silnici č. III/
22535 u obce Zálužice, z důvodu provedení jejich rekonstrukce v termínu od
01. 05. 2010 do 31. 12. 2010. Objízdná
trasa cca 11 km bude vedena obousměrně přes obce Stekník, Hradiště, Lišany,
Selibice a Rybňany.
Jitka Stříbrná
odbor dopravy a SH MěÚ Žatec

Na snímku maminka Gabriela Svitková s malou Dorotkou a synem Matějem.

Vítání občánků
Minulou sobotu dopoledne proběhlo
na Městském úřadě v Žatci vítání občánků. Z padesáti pozvaných dětí se
dostavilo k uvítání do života čtyřicet

občánků se svými rodinnými příslušníky a příbuznými.Na snímku rodiče
Svitokovi s bráškou Matějem a malou
Dorotkou.

PARKOVÁNÍ VOZIDEL V ŽATCI

Problematika parkování vozidel na území města Žatce je jednou z nejčastěji
řešených ze všech možností, které mají strážníci Městské policie oprávnění řešit.
Jedná se zejména o nedodržování a Podměstí.
5m vzdálenosti od hranice křižovatky,
Za období od 1.1.2010 do 25.4.2010
nerespektování dopravních značek B28 bylo strážníky Městské policie Žatec řezákaz zastavení a B29 zákaz stání, vodo- šeno celkově 621 přestupků v dopravě.
rovného dopravního značení tzv.“žlutou
Z toho čáru“ a to jak plnou tak i přerušovanou,
zákaz zastavení
28x
které jsou adekvátní svislým dopravním
zákaz stání
173x
značkám zákaz stání a zákaz zastavení,
plná žlutá čára
32x
nedodržování 5m vzdálenosti před
přerušovaná žlutá čára
18x
přechodem pro chodce, nedodržování
stání v křižovatce
86x
průjezdnosti komunikace při stání vostání v protisměru
40x
zidla, to znamená, že musí zůstat volný
stání na chodníku
23x
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
nařízení odstranění vozidla 15x
3m pro každý směr jízdy, při zastavení
použití technického
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
prostředku (botičky)
34x
pruh široký nejméně 3m pro oba směry
Jako nejčastější důvod, proč k porušení
jízdy a v neposlední řadě stání vozidel stávající úpravy silničního provozu došlo,
v protisměru a na chodníku.
řidiči vozidel při řešení přestupků uváděProblematická místa z pohledu par- jí nedostatek parkovacích míst na území
kování vozidel jsou zejména – MPR města.
Štorek Jiří
včetně náměstí Svobody, sídliště JIH
ředitel MP Žatec

strana 2

29. dubna 2010

Žatecký týdeník

klášterní zahrady, která bude zaháOpakovaný záměr Města přilehlé
jena 07.2010.
Zveřejněno od 27.04. do 26.05.2010
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města
Projednáno RM dne 16.06.2008
Žatec prodat ze svého
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje
majetku
města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2 ,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n 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 m 2 , p.p.č.
4646/26 o výměře 10160 m2 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 27. 4. 2010 do 26. 5. 2010

Na snímku děti z mateřské školy pomáhají při přesazování rostlinek.

Zveřejněno: od 27. 04. 2010 do 26. 05.
2010

Dům dětí a mládeže v Žatci

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Rozestavěný objekt školy č.p. 2913 ul.
Malínská v Žatci se st.p.č. 5073 o výměře
3234m 2 a ostatní plochou p.p.č. 5617/12
o výměře 13742m2
Stavba zahájena v roce 1990 stavební
povolení doposud platné ( základní 8.třídní
škola).
V roce 1995 kolaudována část pavilon E
– byt školníka - byt obsazen nájemníkem,
který zajišťuje ostrahu areálu.
Kupní cena : 15.000.000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr a návrh časového harmonogramu
dostavby
Zveřejněno od 27.04. do 26.05. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců míru
v Žatci - jiná stavba – kulturní památka bývalý Kapucínský klášter se st.p.č. 412 o výměře
1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné břemeno
přístupu a příjezdu přes p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
- Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „ Opravu střechy včetně kanalizační přípojky a vnitřní
kanalizace“ ze
- dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu dřevěných konstrukcí krovů ze dne 23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr a návrh časového harmonogramu
rekonstrukce v návaznosti na rekonstrukci

tel. 415 710 591 nebo 731 610 572

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m 2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle
územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m 2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
významné objekty církevní, administrativní
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety
a supermarkety, obchodní síť).

Itálie – Lido Adriano
20.8. – 29.8.2010

Cena:

6.050 Kč – při osazení 4 os.
5.650 Kč – při osazení 6 os.

Cena zahrnuje:

ubytování v apartmánech s bazénem
polopenzi (česká kuchyně – snídaně, polévka, večeře, pitný režim)
dopravu autobusem tam a zpět
dopravu do Mirabilandie (zábavný park)
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění na cestu a pobyt
vstupné do Mirabilandie - 20€
Při zpáteční cestě návštěva aquaparku v Chiogie (vstupné +-10 € není v ceně)

Zveřejněno od 27.4.2010 do 26.5. 2010

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:

č.p.
č.bytu
Ulice
velikost
podlah. plocha
kupní cena
2554
11
Černobýla
1+1
35,70 m2
458.620,-Kč
2826
19
Písečná
1+3
75,80 m2
931.540,-Kč
2547
11
Pražská
1+3
80,50 m2
900.000,-Kč
2
1678
11
Pražská
1+1
48,30 m
574.170,-Kč
2
2652
4
Osvoboditelů
1+3
66,10 m
396.822,-Kč
2
2819
13
Písečná
1+3
68,50 m
791.783,-Kč
2
2825
12
Písečná
1+3
76,10 m
772.752,-Kč
2828
6
Dr. V. Kůrky
1+3
71,00 m2
803.862,-Kč
2
2
11
Stroupeč
1+3
71,70 m
220.773,-Kč
2
2818
11
Písečná
1+3
68,20 m
783.895,-Kč
2816
14
Písečná
1+3
68,20 m2
802.519,-Kč
2
2816
17
Písečná
1+3
68,20 m
801.278,-Kč
2
2815
11
Písečná
1+3
68,20 m
779.084,-Kč
2
2833
21
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m
492.520,-Kč
2
2815
24
Písečná
0+2
40,20 m
500.650,-Kč
2
2816
12
Písečná
0+2
40,20 m
497.930,-Kč
2
2832
22
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m
379.100,-Kč
2
2833
6
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m
419.730,-Kč
2
2833
9
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m
450.280,-Kč
2
2833
32
Dr. V. Kůrky
0+2
39,10 m
483.980,-Kč
2
2834
30
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m
463.320,-Kč
2553
18
Černobýla
1+3
76,90 m2
892.510,-Kč
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. Bližší informace získáte na tel.
415736224. Zveřejněno: od 27.4.2010 do 26.5.2010

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého
majetku

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle čl.6
odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí domu
další osobě a to:
č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
Zveřejněno: od 9.4.2010 do 10.5.2010

Žatecký
týdeník

pořádá
rodinnou
rekreaci

Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
vyhlašuje pro školní rok 2010/2011

do těchto oborů :
HUDEBNÍHO

ZÁPIS

- přípravná hudební výchova
- děti od 6 let
- individuální nástrojová výuka
na klavír, kytaru, zobcovou flétnu, housle, klávesy, bicí
- děti od 6 let
na klarinet, basklarinet, saxofon,
- děti od 8 let
příčnou flétnu, trubku, trombon, tubu, kontrabas
- děti od 10 let
na elektrickou a basovou kytaru
- děti od 14 let
- orchestrální praxe
- děti od 10 let
- sólový zpěv
- děti od 6 let
- sborový zpěv
- děti od 4 let
VÝTVARNÉHO
- základní studium
- děti od 6 let
- základní studium se zaměřením na keramiku - děti od 8 let
- rozšířené studium zaměřené na přípravu k talentovým zkouškám
LITERÁRNĚ
- dramatická průprava, dramatika a slovesnost - děti od 5 let
(sólový a kolektivní přednes)
DRAMATICKÉHO
- dramatika s loutkou
- děti od 6 let
(sólový a kolektivní přednes s loutkou)
SCHOLA LUDUS
- cyklická výuka hudebního, literárně dramatického, tanečního
a výtvarného oboru
- předškolní věk 5-6 let
Talentovaným žákům je umožněna výuka sborového zpěvu.
TANEČNÍHO
- základní studium se zaměřením:
na lidový tanec
(z Čech, Moravy a Slovenska, orientální tanec)
- děti od 5 let
na moderní tanec
(klasický, jazzový, step, hip hop, disco, RnB)
- děti od 6 let
na současný tanec
(mažoretky, společenský tanec)
- děti od 6 let
Všechna oddělení mají taneční průpravu a základy baletu.
KURZY PRO DOSPĚLÉ Orientální tance
Lidové tance
Tančíme pro radost / moderní tanec/
Taneční pro dospělé

ZÁPIS bude probíhat ve dnech 17. – 21.5. 2010 od 14. – 17.30 hod.
Informace na tel. čísle 415 740 368, nebo v budově ZUŠ – I. patro
(paní uč. I. Marešová, nebo kancelář školy)

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

DEN ZEMĚ

23. 4. 2010 oslavila Střední škola
zemědělská a ekologická v Žatci tradičně Den Země. Akce byla určená
především pro děti z mateřských
škol, kterých se sešlo během krásného slunného dopoledne 350. Měla za
úkol prohloubit u dětí kladný vztah
k přírodě a životnímu prostředí.
Organizaci si vzali na starost studenti třetího ročníku oboru Ekologie
a ochrana krajiny. Ti si také pod vedením svých učitelů připravili jednotlivá
stanoviště a úkoly pro děti. Na děti zde
čekalo mnoho zvířat. Například osmáci, vodní želvy, strašilky, hadi, králík,
psi a koně. O každém zvířeti podali
studenti dětem informace o způsobu
života a jejich nárocích. Na dalších
stanovištích se třídil a zpracovával odpad a přiřazovala zvířata ke správným
biotopům. Na nádvoří školy byly pro
děti připraveny hry a stanoviště zaměřená na poznávání a sázení rostlin. Po
splnění zadaných úkolů byly děti odměněny diplomem a sladkou maličkostí. Akce byla doplněna rozdáváním
stromků občanům na náměstí v Žatci
a průzkumem o životním prostředí
v podobě dotazníku.
Souběžně se Dnem Země byl připraven pro studenty se zaměřením na
chov koní podkovářský seminář spojený s praktickou ukázkou korektury
kopyt a podkování koně. Této akce se
také již tradičně ujal podkovář Karel
Kysilka se svými učni z Jaroměře. Tato
akce měla své pokračování následující den na statku v Radíčevsi, kde si
zájemci během sobotního dne mohli
vyzkoušet kovářské řemeslo a vykovat pod odborným dohledem nějakou
maličkost. Velký zájem o to vykovat si
hřebík, hada či podkovičku měli děti
i dospělí. Ing. Drahomíra Kolouchová

Dům dětí
a mládeže Žatec
pořádá

LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN
Termíny:
I. 2.7. - 15.7. III. 28.7. - 10.8.
II. 15.7. - 28.7. IV. 10.8. - 23.8.

Cena: 3. 150,- Kč
Čtrnáct dnů her, soutěží,
rekreace uprostřed krásné
přírody Manětínska. Námětem
celotáborové hry jsou indiáni.
PŘIHLÁŠKY A PLATBY
V DDM ŽATEC.
Bližší informace na
tel. 415 710 591, 731 610 572

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

29. dubna 2010

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.

DUBEN/KVĚTEN 2010
29.4. Čtvrtek

29. VEČER PRO VŠECHNY

19:30

30.4. Pátek

ČARODEJNICKÝ REJ U K 500

18:00

10.5. Pondělí

POHÁDKOVÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE

9:00, 10:30

11.5. Úterý

VELKÁ POLICEJNÍ POHÁDKA

8:30, 10:00

Tentokrát v divadle. Benefiční koncert skupiny Aquarius s mnoha hosty.
Výtěžek ze vstupného bude věnován USP Kamarád Lorm.
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné: 100,- Kč
Pravidelná akce spojená s průvodem masek od Radnice města Žatec.
Bohatý kulturní program až do večerních hodin.
Mimo předplatné. Koncert. Vstup zdarma

Výchovný koncert Základní umělecké školy Žatec pro Mateřské školy a I. stupeň
Základních škol.
Mimo předplatné. Akce ZUŠ
Dramatizace známé Čapkovy předlohy, v niž osamělý strážník Choděra nalezne
podivné vejce, které nikomu neschází. Z vajíčka se vylíhne drak, o kterého také
nemá nikdo zájem. Choděra se tedy o něj stará, věnuje mu lásku a péči, díky
které se nakonec drak promění v krásnou princeznu. Uvede Divadlo Rozmanitostí Most.
Mimo předplatné. Pro I.st. Základních škol
Vstupné: 45,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
1.5. SOBOTA

3.5. Pondělí

8.5. Sobota

10.5. Pondělí

15.5. Sobota

Gioachino Rossini – ARMIDA

18:45

Příběh kouzelnice, která na svém ostrově drží očarované muže, inspiroval operní tvorbu mnohých hudebních skladatelů včetně Glucka, Haydna a Dvořáka.
V Rossiniho pojetí zazáří v hlavní roli Renée Fleming a po jejím boku vystoupí
šest vynikajících tenoristů. Armid a je již několikátou inscenací Metu v režii
Mary Zimmerman, která tento fantaskně kouzelný příběh označila za „skrytý
poklad, který je bohatě epický a vizuálně neobyčejně působivý.“
Diriguje: Riccardo Frizza Hrají: Rinaldo: Lawrence Brownlee, Goffredo: Bruce
Ford, Gernando: José Manuel Zapata, Carlo: Barry Banks, Ubaldo: Kobie van
Rensburg. Více na www.metinhd.cz
Přístupné. Satelitní přenos
Vstupné: 280,MET IN HD

MAMUT

19:30

Cinemart / Drama / Švédsko / Dánsko / Německo, 2009, 125 min
Příběh nového filmu Lukase Moodyssona (Láska je láska, Lilja4ever) se točí kolem úspěšného newyorského páru – Leo (Gael García Bernal) a Ellen (Michelle
Williams). Leo je tvůrcem vzkvétajících webových stránek a vkročil do světa
peněz a velkých rozhodnutí. Během pracovní cesty do Thajska Leo bezděčně
spustí řetězec událostí, které budou mít dramatický dopad na všechny.
Režie: Lukas Moodysson
Hrají: Gael García Bernal, Thomas McCarthy, Michelle Williams,
Přístupné. DVD
Vstupné: 75 ,-

MATEŘSKÉ GALEJE

19:30

Bonton Film / Komedie / USA, 2009, 90 min
Eliza Welch (Uma Thurman) má za úkol zajistit pro svou pětiletou dcerku
dokonalou narozeninovou oslavu. Nemá ale ani tušení, co všechno bude muset
udělat pro to, aby její holčička mohla sfouknout svíčky na dortu a pohladit si
poníka. Režie: Katherine Dieckmann. Hrají: Uma Thurman, Minnie Driver,
Anthony Edwards, Stephanie Szostak,
Přístupné. DVD
Vstupné: 50,-

KATKA

19:30

Magic Mox / Dokumentární / Česko, 2009, 90 min
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím
čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.
Proč začala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích
s nadějí na obyčejný život - touží mít přítele, jednou i rodinu . Happy end se
však nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání,
na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou
skoncovat. ... Režie: Helena Třeštíková Hrají: Kateřina Bradáčová
Přístupné. DVD
Vstupné: 60,-

ULOVIT MILIARDÁŘE

Spi / Komedie / Česko, 2009, 88 min

19:30

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz
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n Prodám boudu pro malého psa
(55x70) + proutěný koš ovál, střešní
nosič na Favorit nebo Felicii, demižony
na víno – různé. Tel.: 723 577 134
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n RE/MAX nabízí v Žatci
DB 3+1 Měcholupy, 299000
DB 3+1 Příkrá, 790000
OV 2+1 U Jezu, 670000
Kanceláře Masarykova ul.
č.1 měsíčně 4000
č.2 měsíčně 2200
RD, garáž, zahrada, 1700000
Strojetice (obec Kryry),
RD s bývalou sušárnou chmele,
zahradou, u řeky Ohře
Tvršice 1280000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci – Podměstí. Nájem 4.800,-Kč + služby. Vratná kauce 13 tis. Jen pracujícím. Tel.:
777 875 955
n Pronajmu lux. byt 3+1 s terasou
v centru města, cena 7.000,- Kč bez
energií, tel. 724 105 945
n Pronajmu byt v Žatci na Jihu, 2+1
s balkonem; 3. patro, výtah, klidný dům,
kauce. Informace na tel.: 723 577 134
n Pronajmu pěkný, zrekonstruovaný
byt 1+1 v klidné části Žatce. Plastová
okna, žaluzie, nová lina, kuchyňská
linka. Volejte: 774 240 723
n Provádím štukatérské a drobné
zednické práce, popř. malování. Volejte
kdykoli na tel.: 739 869 716
n Prodám byt v Žatci „Na Jihu“ 1+4
s balkonem v OV bez úprav; 76,80 m2,
zateplení, plastová okna. Cena 900.000,Kč. Tel.: 739 149 083

PŘIŠLI NA SVĚT

Pestrobarevné defilé

Pokud se vám líbí mažoretky, máte jedinečnou příležitost shlédnout veškeré
soubory, které pracují na ZUŠ v letním kině 4. května od 17.00 hod.
Uvidíte zde přehlídku různých kostý- které vyhrávají řadu soutěží a celoremů, tanec jak s hůlkou, tak s pompóny, publikových přehlídek. Chcete-li si tedy
řadu sólových výstupů, a samozřejmě udělat krásný jarní podvečer s prima
celé malé či velké taneční skupiny. podívanou, těšíme se na vás v letním
Uvidíte jak malé děti, tak i větší žákyně, kině.

Úspěch žákyň ZUŠ - tanečního
oboru p. uč. Ivany Fábryové

Ve dnech 17.-18.4.2010 se v Klatovech konal další ročník Mistrovství Čech
mažoretek-sóla, dua. Letošní ročník byl pro žateckou ZUŠ úspěšný.
Ze třídy p.uč. Ivany Fábryové se mi- na republiku. Další duo, Sedmikrásky
strovství zúčastnilo celkem pět dvojic Lucie Kožiarská a Pavlína Mrásková
a jedno sólo. Denisa Vránová se sou- získaly bronzovou medaili, titul II. viboru Sedmikrásek obsadila krásné 4. cemistr Čech a samozřejmě i postup na
místo a postoupila na celorepublikové Mistrovství ČR –sólo, duo, které se bude
mistrovství. Duo souboru Pomněnky konat 15.-16.5.2010 v Ronově.
– Veronika Bělíková a Lenka VimpeloBlahopřejeme všem mažoretkám
vá – obsadily ve velmi těžké konkurenci k velkému úspěchu a držíme palce do
5. místo a rovněž vybojovaly postup nejvyššího klání.
Ivana Fábryová

Koncert ke 130. výročí ZUŠ

13.4. Silvie Zámková
Věra Vanessa Balogová
14.4. Ester Nožičková
15.4. Petra Nováková
Silvie Beranová
16.4. Onřej Sekerák
17.4. Matěj Berky
Veronika Pekárková
Patrik Bujna
18.4. Ondřej Hrdlička
Martina Sibal
19.4. Nikola Churanová
20.4. Václav Duchek
Jakub Sailer
23.4. Petr Sedláček
25.4. Martin Salač
Vojtěch Nowak
26.4. Michal Kováč
Pavla Demeová

V letošním roce slaví Základní umělecká škola v Žatci 130 let své existence.
Součástí oslav je i cyklus netradičních koncertů, na kterém se již předstzavilo tubové kvarteto, barokní soubor, hrající na dobové nástroje i představení
1 herce.
V letošním školním roce je na proNotičky už v Žatci vystupovaly na
gramu poslední z cyklu koncertů, a to podzim, když slavil Žatecký příležitost5.5.20010 v 18.00 hod v aule gymnázia ní sbor 15 let, a svou dětskou radostí ze
v Žatci. Vystoupí dětská lidová muzika hry okouzlily všechny diváky. Doufáme,
pod názvem Notičky.
že se vám budou líbit i tentokrát.
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ROZLOUČENÍ
13.4. Marie Hezoučká
Věra Vojtěchovská
16.4. Milada Bubeníková
18.4. Josef Dvorský
Růžena Kupková
21.4. Hana Doležalová
22.4. Karel Kubica
Marie Krotká
23.4. Anna Ďurišová
26.4. Pavel Lukavec

Kulturní akce ZUŠ
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1932
1922
1932
1947
1948
1926
1931 V rámci oslavĀ 40 let skupiny Aquarius
1939 se uskuteční charitativní koncert pod
1947 názvem „29. Večer pro všechny“.
V programu vystoupí několik zajíma1985
vých hostů. Výtěžek z koncertu bude

OZNÁMENÍ
Regionální muzeum K. A. Polánka
oznamuje, že od 12. dubna 2010 je
připojeno na facebook, rovněž jeho pobočka Křížova vila. Dále si dovolujeme
upozornit návštěvníky, že od dubna začala sezónní otevírací doba. To znamená,
že je opět již otevřeno i v neděli.
Otevírací doba od dubna do září:
Po: zavřeno, út-pá: 9 - 17, so-ne 10 -16

Charitativní koncert „29. večer
pro všechny“
Ā

věnován dennímu stacionáři LORM.
Koncert se koná 29. dubna od 19.30
v městském divadle. Přijďte strávit večer při kulturní akci a zároveň podpořit
dobrou věc. (žit)

Sluníčka z mateřské školy Alergo
jedou do Nymburka

Skvělá zpráva zastihla minulý týden okresu a potěšit publikum v Nymburku.
děti ze třídy Sluníček právě v době
Nesmírná radost byla znát i na našich
odpočinku. Telefonát z Nymburka, rodičích, kteří s námi byli v Lounech
z centra festivalu mateřských škol Ma- a fandili nám. V sobotu 8. května 2010
teřinka, nám oznamoval, že jsme byli nám tedy držte palce. Jedeme reprezenvybráni na celostátní přehlídku a oblast tovat nejen naše město…
Loun budeme reprezentovat právě my.
A rodiče malých slečen a pánů holičů?
Vystoupení dětí s názvem Holič komisi Ti jedou s námi. Všichni se moc těšíme
POZVÁNKA
oborníků natolik upoutalo, že budeme a určitě si to náramně užijeme.
Každé pondělí se na Synot baru na moc s dětmi vyjet za hranice našeho
Radka Mašková
Pražské ulici od 13.00 - 15.00 h. koná
„Odpoledne pro starší a pokročilé“.
Reprodukovaná hudba k tanci a poslechu.
Desítka občanů Žatce se sešla ve čtvrtek 15. 4. 2010 v Křížově vile na přednášce
spolupracovníka EC Žatec Ing. Kloučka věnované letošnímu Dni Země.
Přednášku zahájil místostarosta pan lali kus dobré práce pro přírodu našePOZVÁNKA
Aleš Kassal, který ocenil dosavadní ho regionu a pro ekologickou osvětu.
Název: 1. Májowý Rockowý Nářez
spolupráci mezi partnery Městem Posluchači byli informováni i o současKde: Gettiton (dříve Sklípek) v Lounech. Žatec a Ekologickým centrem Žatec. ných akcích z oblasti ochrany přírody na
Kdy: 1.5.2010 Start: 19:00 hod.
Akce měla neformální charakter a účast- Žatecku a závěr přednášky byl věnován
Vystoupí: Last Way to Day, Incident, níci zavzpomínali na doby minulé a na i Mezinárodnímu roku biodiverzity 2010.
Tyrantys, Peters Band, PAWOUCI
ochránce přírody, kteří na Žatecku Ing. Přemysl Hautke, Ekologické centVstupné: 70,-Kč
v 70. a 80. letech minulého století udě- rum Žatec

Přednáška „Kousek přírody v každém z nás“

Nabízím zpracování
jednoduchého účetnictví

pro další 2-4 živnostníky nebo firmy,
které mají zájem o vypracování daňové evidence, jednoduchého účetnictví,
DPH a mzdy. Touto činností se zabývám od roku 2002.
Tel.: 602 132 290

Prodám, koupím, vyměním byty

1+1; 2+1; 3+1; 4+1; rodinné domy, vyřízení přepisu zdarma,
vykoupíme Váš byt a Vás necháme bydlet.

Tel.: 607 446 488; www.bydletesnami.cz
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
n SIAD Bílina - FK Slavoj Žatec
A 1 - 3 (pol. 1 - 2)

Sestava: Zaťko - Vávra - Heinc - Jindra
- Krejčík - Dykas - Zlatohlávek - Paul Bereš - Macháček - Baierl
Střídání: Fedoriško, Dérer, připraveni:
Baštýř, Smékal, Tatár
Po nevydařeném posledním utkání
proti Štětí, byl určitě očekáván výsledek
utkání s dalším sestupem ohroženým
týmem. Zejména při neúčasti Svobody,
Horňáka, a dalších hráčů na marodce
(Rulf, Poborský, Tománek, Sachar).
Hráči Slavoje vstoupili do utkání určitě
bojovně naladěni, ale hra se jim nedařila.
Neurovnaná kombinace, špatné zakončení. Ve čtvrté minutě přišel trest, kdy
domácí po zahraném rohovém kopu šli
do vedení brankou hlavou, kterou vstřelil
parádně Hasal. Slavoj až ve 28.minutě,
vyslal první střelu ! na branku, kdy Baierl
netypickou střelou přes hlavu vyrovnal.
Ve 37.minutě dal fanouškům vzpomenout na svoji kopací techniku z loňského
roku Heinc, a z trestného kopu za velkým
vápnem našel místo v šibenici domácí
branky a do kabin se šlo s vedením 1
- 2.
Ve druhém poločase jsme přeci jen
zaznamenali určité zlepšení, byli aktivnější, jen branka byla začarovaná.
V 81.minutě při jednom z dalších útoků
Baierl postupoval na branku domácích,
při souboji od protihráče se míč dostal
k volnému Berešovi a ten do prázdné
branky pečetil na konečných 1 - 3. To
už na hřišti byla i dorostenecká dvojice
Fedoriško a Dérer, kterým trenér Koutenský nabídl šanci.
n FK Slavoj Žatec B - Březenecká
Chomutov 3 - 2 (pol. 1 - 1)

Rezerva Slavoje v Libočanech zdolala
svého soupeře až ve druhém poločase.
Aktivně hrající Wiesinger připravil
svým hráčům tři gólové přihrávky, které
postupně proměnil velice aktivně hrající dorostenec Holan, po něm Šole a třetí
úspěch zaznamenal navrátilec Němec.
n VČSA Ervěnice - FK Slavoj Žatec
st.žáci 1 - 2 (pol. 0 - 0)

Velkou námahu vynaložili starší žáci
v utkání v Ervěnicích. Po poločasové remíze se nakonec radovala výprava plná
maminek / roztleskávaček / z vítězství.
O branky se zasloužili Strnad a Solčáni.
Slavoj si tak upevnil postavení v boji o postup do vyšší soutěže, který svádí zejména
s týmem FC Dubí, a jejich přímý souboj
se v Žatci blíží.
n L. Chomutov - FK Slavoj Žatec
ml. žáci 2 - 2 (pol. 2 - 0)

Mladší žáci vybojovali v Chomutově
bod, když prohrávali již o dvě branky.
Nakonec Hary Minařík se dvěma góly
zasloužil o konečný výsledek 2 - 2.
n FK Slavoj Žatec st.dorost - FK
Ústí n.L. 3 - 2 / pol. 2 - 0 /

Sestava: Mical - Klepáček - Fedoriško
- Hynek T. - Pelikán - Linc - Smékal Podroužek, Votava - Hankocy - Dérer
Střídali: Sýs J., Exnér
Starší dorost se představil doma v plném složení, chyběl zraněný bojovník
Bešík. Né, že by se nedala týmu upřít
snaha, ale je schopný dosáhnout lepšího výkonu. Do vedení se domácí dostali
po faulu na Dérera již ve vyložené pozici,
a Podroužek Domino z penalty dostal domácí do vedení. Po chvilce hry zvyšoval
Hankocy na rozdíl dvou branek. Následovalo neproměněné sólo Podroužka
D. a fotbalová lahůdka při střele Votavy
z 25.metrů do břevna. To ale bylo spíše vše
co hráči nabídli poměrně pěkné divácké
kulise. Ve druhém poločase se výkon
odvíjel spíše v nepřesnostech a lajdácky
zahozených šancí, což mělo za následek
snížení na rozdíl jediné branky. Ještě, že
Dérer proměnil své sólo ve třetí úspěch
a skóre se opět měnilo ku prospěchu domácích. V samotném závěru utkání hosté
ještě dokázali snížit, ale to už byl samotný
konec utkání. Za týden se čeká velké derby v Chomutově s místním FC.
n FK Slavoj Žatec ml.dorost - FK
Ústí n.L. 2 - 0 / pol. 0 - 0 /

Mladšídorostencistálehledajísvojipodzimní formu, na své vítězství se také moc
nadřeli, když zahodili plno šancí a hlavně na jejich hře byla určitá nepřesnost.
Nakonec branky Exnera a střídajícího
Hanzala znamenaly plný bodový zisk.
sekretář klubu Pavel Maňák

29. dubna 2010

Žatecký týdeník

Mezinárodní plavecké závody
mládeže s naší výraznou účastí

O víkendu 17.-18.4.2010 proběhly v Ústí nad Labem Mezinárodní závody mládeže. Celkem se jich zúčastnilo 18 oddílů z ČR a 6 oddílů z Německa. Náš oddíl
reprezentovalo 16 plavců, kteří o sobě dali hodně vědět.
Prakticky všichni, až na dvě výjimky, na delších tratích. 200m znak a polohose umístili na stupních vítězů. Tomáš vý závod vyhrál a na 100 a 200m volným
Urban přivezl 3.místo z 200m motýlek způsobem skončil třetí. 5 medailí získala
a Stanislav Voráč 2.místo z 200n znak. Jana Haišmanová a dokázala vyhrát na
Po dvou medailích přivezli Štěpán 100m prsa, stejně se dařilo i Filipu UrHenrych a Filip Mach, který dokázal 2x banovi, 5 medailí a jedna výhra na 200m
zvítězit na prsařských tratích. Tři medaile motýlek. Lucie Urbanová získala také 5
v Ústí získal Dominik Červenka na 50, umístění na stupních vítězů a z toho dvě
100 a 200m prsa, Antonín Svěcený na vítězství na 50 a 100m volným způsobem.
stejných tratích, Kateřina Kozáková Lucie Svěcená dosáhla v Ústí nejlepších
v kraulech a 200m polohovém závodě, výsledků. Šestkrát se umístila mezi prvním
Ilona Nováková ve všech znakařských třemi a překvapivě zvítězila na tratích 50
závodech. Posledním kdo se 3x umístil a 100m motýlek.
na stupních byl David Urban, který v Ústí
Celkem jsme získali v Ústí 46 medailí
startoval jen ve třech závodech. Na 100 a z toho jsme 13x zvítězili. Naši plavci
a 200m volným způsobem vyhrál a na předvedli skvělé výkony a před blížící se
200m znak skončil třetí.
mi Oblastními přebory se dostávají do
Jakub Dvořák získal 4 medaile a to spíše vynikající formy.

Soutěž skončila, a co bude dál?

Lokomotiva Žatec 17.4. 2010 ukončila sezónu KP A a teď je na řadě hodnocení.
Celkově lze hodnotit ukončený ročník nuly pojde. Po demolici Střelnice se už
pozitivně. Vzhledem k tomu, že se A tým rýsovala šance. Byl jsem přítomen tří
tvořil zcela nový, po odchodu poloviny hodinové debatě a nové stavbě, jak vehráčů, dopadl vcelku dobře. V koneč- řejnosti zachovat polorospadlé hradby
ném účtování skončil na pěkném 4. atd. Výsledek? Trosky zasypány hlínou
místě, když až v posledním kole přišel obehnanou plotem, při jejímž stavění
o stupně vítězů. Před začátkem ročníku firma poškodila kanalizaci kuželny, a to
v takové umístění nevěřil ani ten největší je vše. Navíc veškerý nepořádek z autobuoptimista. To hráči slýchali i od soupeřů. sového nádraží je odfouknut před vchod
Nikdo s nimi tak vysoko nepočítal.
do kuželny.
Navíc v jednotlivcích se dobře umísŘešení? Vždyť budova bývalých papíren
tili Čaboun a Jarolím. Oba do 12 místa. se nabízí. Místo zde je a když se najdou
V sezóně překonali letitý výkon jak finance na pravidelné nalévání do nev družstvech tak v jednotlivcích žen. mocnice, určitě by se našli i pro jeden
Ten mužský o pár kuželek odolal.
z nejstarších oddílů v okrese.
To je k sezóně, ale Lokomotiva musí
Nebo rekonstrukce stávajících prostopřemýšlet co bude dál. V podmínkách, rů by problém také řešila.
ve kterých hraje, je až neuvěřitelné co
Hala na stolní tenis stála 8 mil. Hrají
dokáže. Odpovídat soupeřům, kdy bude rovněž kraj. Kuželna by vyšla na čtvrnová, nebo alespoň opravená kuželna, lze tinu.
těžko.
Možná jsou mé názory smělé, ne však
Jednání sice bylo několik, ale nula od osamocené.
Jiří Jarolím

Paní Petra Braunová na besedě se žáky druhého stupně základních škol.

Beseda se spisovatelkou
PETROU BRAUNOVOU

Žatec - Na středu 21. dubna dopoledne připravila Městská knihovna Žatec pro žáky
šestých až devátých tříd besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou (*1967).
Autorka se již čtrnáct let věnuje litera- mavé ukázky z knih a povídání doplnila
tuře pro děti a mládež všech věkových originálními a veselými zážitky z vlastního
kategorií, část její tvorby vznikla i pro života. Pro většinu dětí se jednalo o první
dospělé čtenáře. Na autorské besedě se- skutečné setkání s „živou“ autorkou
známila žáky zejména s tím, jak se kniha a určitě si odnášely zajímavé informace
píše, jak vzniká, jakou cestu musí urazit a dojmy.
od původního nápadu autora až k jejímu
Beseda se konala v krásném prostředí
samotnému vydání i jaká úskalí přináší Mateřského centra Sedmikráska, kteréspisovatelská profese. Během besedy mu touto cestou děkujeme za laskavou
představila svou tvorbu, přečetla zají- spolupráci.
(fr)

Návštěva žateckého muzea

Ve čtvrtek se naše pátá třída vydala autobusem do Žatce. Opět první kroky vedly
za paní knihovnicí B. Peteříkovou do Městské knihovny v Žatci.
Měla pro nás připravenou přednášku kých, ruských, amerických a českých
o životě a díle J. Verna. Po desáté hodině jednotek.
jsme vyrazili do žateckého muzea, kde
Tato výstava byla hlavně zaměřením
nám pan ředitel Mgr. Kopica srozu- vlastivědným, ovšem přínosem byla i do
mitelným výkladem přiblížil události našich ostatních předmětů, český jazyk
k výstavě „Frontový život vojáka 2. a literaturu nevyjímaje.
Žatecký Stanislav Čaja se stal nejúspěšnějším účastníkem přeboru světové války“. Žáci si prohlédli uniMgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy
V sobotu litoměřické sportovní hale címu favoritovi Březovskému jen těsně formy, vyznamenání a zbraně němecproběhl krajský přebor stolních tenistů 2:3. Stanislav Čaja si proklestil cestu
v kategorii mladších žáků. Výborně si do finále bez ztráty setu. V něm se utkal
vedlo trio závodníků ze Severu Žatec. s ústeckým Dusíkem a v dramatickém
Filip Karbula nejmladší účastník pře- utkání zaslouženě zvítězil 3:2.
Hlavní budova – Husova ul. 678:
boru si vybojoval postup do druhého
Ve čtyřhře pak společně s Hänlem ve
Výstavy:
stupně turnaje a v boji o čtvrtfinále finále porazili ústecko-teplický pár Dupodlehl Mokryšovi z Krupky. Jan Hänel sík, Sloup 3 : 2 a tak i druhá zlatá medaile n „ČAS“: probíhá do 23. 5. Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ v Žatci.
n „ODBOJOVÁ SKUPINA PRAHA – ŽATEC“: 25. 5. – 22. 8. Výstava o činnosti
rovněž v boji o čtvrtfinále podlehl domá- putuje do Žatce.
odbojové skupiny, která se krátce po únoru 1948 snažila svrhnout nový režim. Vernisáž
výstavy 25. května 2010 od 17.00
Ostatní akce:
n
Muzejní
noc
IV.
21.
5.
19.00
– 24.00 – jarmark, koncert, šermířské souboje,
V neděli 11.dubna 2010 se 25 plavců SK Jazmanni Žatec zúčastnilo Meziokresního přeboru v Lovosicích. Těchto závodů se celkem zúčastnily tři plavecké oddíly ohňová show
n Turistický pochod: 22. 5 na trase Blatno – Chyše, start na vlakovém nádraží
– SK Žatec, Chemička Ústí n.L. a Plavecký klub Lovosice.
Pro zkušenější plavce byly tyto závody David Klán a Jakub Seifert sice nezvítě- v Blatně v 9.00, startovné 30,- Kč.
spíše tréninkovými před nadcházejícími zili, ale na stupních vítězů se několikrát
Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
oblastními přebory. Všichni potvrdili svoji také probojovali. Neoblíbená 4. místa
tel.:
415
710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
výbornou formu a předvedli skvělé výkony. většinou obsadila Jana Hoblíková, a to
Výstavy:
Štěpán Henrych a Ella Pohoriljak dokázali celkem v pěti disciplínách. Pro 3 plavce
ve všech svých startech vybojovat zlatou SK Žatec – Davida Milyána, Světlanu n „KRAJKA“: probíhá do 23. 5. Výstava představí paličkovanou krajku od Elišky
příčku, Jakub Dvořák, Dominik Červen- Vavrikovou a Veroniku Seifertovou byla Plánské.
Ostatní akce:
ka, Jana Haišmanová, Bára Červenková jejich účast na závodech premiérou, kde
a Ráchel Pabiánová zvítězili celkem 4x, však předvedli skvělé výkony a ve svých n Večery ve Vile „První měsíce osvobozeného Československa“ – 5. května od
Radana Halvátová 3x, Filip Mach a Tereza disciplínách se dokázali několikrát umístit 17.00 bude o poválečné situaci v naší zemi přednášet PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Vstupné základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
Tykalová 2x, Filip Urban, Tomáš Urban, na stupních vítězů.
Slavoj Sklenička, Barbora Švůgrová, DoPlavci našeho oddílu na meziokresních n Dny neziskového sektoru – 2. ročník 26. – 28. 5.
minik Urbánek a Radek Haišman se 1x přeborech vybojovali celkem 42 zlatých,
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
umístili také na příčce nejvyšší. Standa 31 stříbrných a 19 bronzových medailí.
V sobotu 1. 5. a 8. 5. hlavní budova muzea a Křížova vila budou zavřené
Voráč, Martin Filek, Ondra Pohoriljak,
Lenka Dvořáková
duben – září / úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin,
pondělí: zavřeno
(polední
přestávka
12.00 – 12.30 hodin)
Výborné 3. místo si z Krajské sou- Steppanová. V konkurenci 58 souInformace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
těže v grafických disciplínách, kterou těžících z 15 škol Ústeckého kraje jí
internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
na konci března uspořádala Střední k tomu v kategorii psaní na klávesnici
škola řemesel a služeb Děčín, přivezla pomohl výkon 347,2 čistých úhozů za
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀȀఀༀကༀᄀԀࠀ܀ሀጀ᐀ᔀጀᘀᜀЀ
studentka 4. ročníku OA Žatec Eva minutu.

Mladí stolní tenisté Severu Žatec
získali dvě první místa

Kulturní tipy muzea na měsíc květen 2010

Meziokresní plavecký přebor

Bronzový úspěch Obchodní akademie Žatec

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ऀࠀ܀ఀഀഀༀԀࠀ܀ကᄀᄀ

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Dobrý den,
dovolte abych touto cestou poděkoval pracovníkům odboru rozvoje města
městského úřadu v Žatci, jmenovitě panu Dvořákovi za sjednání rychlé nápravy nepořádku na Chelčického náměstí v posledním týdnu měsíci března 2010.
Jednalo se o likvidaci nepovoleného uložení směsného odpadu v plastových pytlích
s označením „ODPAD“ (pravděpodobně z nějakého restauračního zařízení ) původně odhozené mezi kontejnery na tříděný odpad. Poté co byly kontejnery přemístněny
na přehlednější místo a pytle byly ponechány 10 dní na místě (i když zde několikrát
proběhl úklid pracovníky TS) jsem byl nucen navštívit MÚ se žádostí o nápravu stavu.
Situaci se ke spokojenosti pořádkumilovných občanů podařilo vyřešit do 2 dnů. Jen
škoda, že to nevidí ti, co kontrolují výsledek práce úklidových čet. Závěrem bych jen
dodal, že mnozí obyvatelé Žatce hřeší na to, že na Chelčického náměstí bydlí převážně
Romové a myslí si, že pokud zde něco pohodí každý si řekně ...no co chcete, tady přece bydlí Cikáni. Jsou i tací v okolí náměstí, kteří bydlí v podnájmu, produkují odpad
a nemají popelnici. Ti to potom řeší stejně nebo parazitují na popelnicích těch co si
odvoz odpadu řádně platí. „Naši“ Romové své popelnice mají kděžto někteří „bílí“
NE. Ve skutečnosti to není o rasismu ale o ohleduplnosti a úctě k pořádku a životnímu
prostředí.
Ing. Josef Hlava
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