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Tak na nás ze skříně vypadl další
kostlivec bývalého vedení města. Tentokrát ve formě Žatecké teplárenské, a.s.
Současná rada města si z titulu zástupce
akcionáře, kterým je ze 100% město Žatec, nechala vypracovat nezávislý energetický audit energetického hospodářství
a posouzení stávajících zdrojů tepla a to
z hlediska životnosti, nákladovosti, ale
i blížící se legislativy. Výsledkem je neveselé čtení o hrozícím uzavření obou
zdrojů tepla a to do 3 let!
Není mi tedy jasné, jak valná hromada
(myšleno bývalá rada města) a představenstvo tuto společnost řídilo. Po kauzách nemocnice, poliklinika, technické
služby, Cekotex, papírny atd. atd. je
to další nemalý problém, který vznikl
z nečinnosti bývalého vedení města.
Člověku vrtá hlavou, proč se tak dělo
(nebo spíše nedělo) a zda to byl úmysl,
nebo prostě normální šlendriján. Existují
i další podivné záležitosti, jako je volební
heslo „teplárenskou neprodáme“ i přesto, že o této společnosti se před volbami
vůbec nejednalo. Tak trochu se nabízí
heslo „podle sebe soudím tebe“. Není
ani bez zajímavosti korespondence od
jisté společnosti, která měsíc po volbách
nabízela odkup Žatecké teplárenské, a.s.
Situace, kdy se jeden nejmenovaný týdeník uměle dostal do problémů a poté se
„zprivatizoval“ nám pak nabízí model,
jak se mohla levně zpeněžit i tato akciová
společnost, která se ocitla v současných
problémech. Pak se ovšem nedivím, že
chátrala například i budova polikliniky,
o kterou byl také projeven zájem o odkup,
a jiné podobné kauzy. Ale jsem optimista a věřím, že v tom nebyl úmysl a že
se jednalo opravdu jen o amatérismus
a laxnost. Jinak si totiž nelze současný
stav vysvětlit. A právě protože jsem
optimista, tak věřím, že stihneme včas
zrekonstruovat i tepelné hospodářství
a nedostaneme sebe ani spoluobčany
do problémů. Miroslav Legutko, radní

Poz vánka

na mimořádné 7. zasedání zastupitelstva
města Žatce, které se uskuteční dne 12.
7. 2007 od 16 hodin v zasedacím sále
v patře radnice
Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové
komise, určení ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Vystoupení veřejnosti 5.
Jmenování členů správní rady Nemocnice
Žatec o.p.s. 6. Půjčka Chrámu chmele
a piva a.s. 7. Různé 8. Diskuze a podněty
9. Usnesení a závěr

První část střechy
polikliniky se dočká opravy

Žatec - Rada Města Žatce projednala
a v souladu ze Zásadami a postupy Města Žatec pro zadávání veřejných zakázek
schválila pořadí na prvních třech místech
při hodnocení nabídek na akci „Zastřešení objektu polikliniky č.p. 2796, Husova
ul., Žatec – objekt B“ takto:
1.KLEMO s.r.o. Bezděkov, 2. METALL QUATRO spol. s r.o. Vysoká Pec,
3. První krušnohorská realitní kancelář
s.r.o. Kadaň.
Doručeno bylo celkem pět nabídek,
vítěz nabídl nejnižší cenu a záruku 120
měsíců. Cena prací činí zhruba 4 miliony
korun. Začnou v srpnu a skončí 12 týdnů
od data zahájení.
Jde o první etapu oprav střechy polikliniky, která je celkově v nedobrém
technickém stavu.
(st)

Byla to krásná cikánka
Příjemná atmosféra vládla minulé
Ano, v 19 letech mu cikánka za pětikorunu předpověděla budoucnost, že se
úterý u paní Zdeňky Styblíkové v Žatdožije 104 let. V minulých dnech oslavil 102. narozeniny.
ci, její otec pan Vilém
Měchura slavil 102. narozeniny. Žádný vetchý
dědeček, naopak veselý
děda, plný optimismu
a skvělé nálady. Díky
dobré paměti chrlil svůj
život jak na stříbrném
podnose. „Narodil jsem
se v Polici nad Metují,
tam jsem pracoval
v přádelně, když pak
továrnu zavřeli, odešel
jsem do Litoměřic.“
Zde nastoupil k tehdejší
ČSD a pracoval jako
skladník, kde vydržel
až do důchodu. Na
dětství vzpomíná s trochou lítosti, že nemohl
studovat a jít do války.
„Kdyby byla mobilizace,
šel bych do války“. Když
se oženil, rodina byla na
prvním místě. „Ženu
jsem miloval, co chtěla
ona, to jsem udělal.“ „
Jezdili jsme hodně do
přírody a sbírat houby.“
Přestože brzy ovdověl,

už zůstal sám a na svoji ženu vzpomíná
stále rád. Na období Mnichova, se mu
vybavuje Hitler. „Hitler, to byl blázen,
nedobrý člověk.“ Naopak s velkou úctou
a respektem vzpomíná na T.G. Masaryka,
E. Beneše a L. Svobodu. „To byly osobnosti, lidé je měli rádi, pro národ něco
znamenaly.“ Záliby a koníčky? „Ty
jsem žádné neměl, snad historii, o tu
jsem se zajímal. Pro mě byl koníček
vždy rodina.“ O dění u nás i ve světě se
stále zajímá. „Přečtu si noviny, dívám
se na televizi, i na seriály, nejlepší byla
Nemocnice na kraji města.“ Teď má
pan Měchura rozečtenou knížku od V.
Javořické. Stařecká nespavost? „Tak tu
nemám, spím dobře, i po obědě si dám
šlofíka.“ Když má chuť na dobrý oběd,
tak si poručí tradiční „no přeci vepřové, hlávkové zelí a bramborový knedlík.“
„Občas si dám štamprdličku becherovky,
tu jsem vždycky rád.“ A zdravíčko? To
by mu mohl leckdo závidět, pouze loni
selhalo srdíčko „tak jsem dostal budíka a vidíte žiju dál.“. Vychoval jednu
dceru, u které žije zde v Žatci již 35 let,
má dvě vnoučata, tři pravnoučata a tři
prapravnoučata. Slova vzpomínání
nebrala konce, jeho povídání bylo plné
spokojenosti a optimistické, žádné stesky, žádné nářky. Na život se zpětně divá
z té lepší stránky. Šťastný to člověk! (žit)

Po vybourání současných podkladových vrstev tam SČVK zajistí rekonstrukci kanalizačního řadu včetně
přípojek. Důležité bude rovněž vyřešit
odvodnění, protože v Mánesově ulici se
objevovaly podzemní prameny.
V ulici Lva Tolstého se naváže na
práce Severočeské plynárenské a Severočeské vodárenské společnosti, které si
tam naplánovaly provedení rekonstrukcí svých sítí. Následně město zajistí za
zhruba 3,8 milionu korun kompletní
opravu chodníků, veřejného osvětlení,
odvodnění, rekonstrukci již existujících

uličních vpustí a doplnění nových, navíc se bude realizovat oprava pěti tzv.
„hlav“ křižovatek; dojde k odfrézování
asi 5 centimetrů živice a položení nové
vrstvy.
Celkovou opravu tamní vozovky
nakonec po dlouhých jednání zajistí
zmíněné společnosti – půjde o odfrézování 4 centimetrů živice, vyrovnání
a následné dobalení. Rada města
Žatce při hodnocení nabídek na tuto
akci schválila pořadí takto: 1. Michal
Bajušev, 2. Luděk Morávek, 3. Silnice
Žatec, a.s.
(st)
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Kostlivec ve skříni

Ulice dostanou nové povrchy - za 7mil. korun

Žatec – Další tři ulice v Žatci se dočkají oprav inženýrských sítí a následně
i nových povrchů.
Na přelom července a srpna se plánu- společnost s r.o. Teplice, 3. STRABAG
je zahájení rekonstrukce ulice Čelakov- a.s.
ského a Mánesova, doba realizace činí
V ulicích Mánesova a Čelakovského
17 týdnů, náklady cca 7 milionů korun. jde o rekonstrukce komunikací (chodníRada města Žatce projednala a v soula- ky budou z betonové zámkové dlažby).
du ze zásadami a postupy Města Žatce Současně se prověří funkčnost objektů
pro zadávání veřejných zakázek schvá- dešťové kanalizace, výměna a doplnění
lila pořadí na prvních třech místech, při uličních vpustí, bude se také realizovat
hodnocení nabídek na akci
rekonstrukce veřejného osvětlení. Prů„Rekonstrukce ul. Čelakovského, běh akce může ovlivnit archeologický
Mánesova, Žatec“ takto: 1. Silnice průzkum, protože v lokalitě se nacháŽatec, a.s., 2. Vodohospodářské stavby, zejí hroby z 12. století.

„Vaše přítomnost v Kosovu je nezastupitelná“

Žatec - Tato slova pronesl náměstek ministryně obrany František Padělek v úterý
3. července 2007 k příslušníkům 11. kontingentu AČR v žateckých kasárnách.
Víru ve schopnosti a šťastný návrat do mise v silách KFOR přijel pozdravit
všech čtyř set čtyřiceti příslušníků vojáky také velitel Vzdušných sil generálkontingentu, který je postaven na bázi major Ladislav Minařík, zástupce ředižateckého 41. mechanizovaného pra- tele Společného operačního centra MO
poru, vyjádřil ve stručnosti velitel kon- brigádní generál Miroslav Bálint a další
tingentu podplukovník Milan Schulc: představitelé armády i města Žatec.
„Prošli jsme náročnou přípravou. Jsem
Náměstek Padělek připomněl, že
přesvědčen, že se na svoje lidi mohu všechny, jak nováčky, tak zkušené vetespolehnout.“
rány, čeká náročná, zodpovědná, ale také
Na slavnostní nástup před výjezdem zajímavá a vzrušující práce v prostředí,

které Armáda České republiky již důvěrně zná. Dodal však, že bez nezbytné
míry odhodlání, sebekázně a smyslu pro
povinnost se během působení v provincii
Kosovo nelze obejít.
Jeho slova podpořil generál Bálint, který vojákům tlumočil poděkování náčelníka Generálního štábu AČR a vyjádřil
přesvědčení, že příslušníci kontingentu
jsou na misi dobře připraveni.
„V současné době je oblast Kosova
díky kontingentům spojeneckých vojsk

oblastí mírovou. Je však třeba počítat
s tím, že pod zdánlivě klidným povrchem
nadále doutnají konflikty, založené na ať
už skutečném nebo domnělém pocitu
ublížení a křivdy,“ zdůraznil František
Padělek a dodal: „Mír v Kosovu nelze
chápat jako pouhou absenci války. Zlo,
které zde existovalo ještě velmi nedávno,
je nesmírné – ale stejně zlá by byla nečinnost, lhostejnost a nezúčastněná pasivita
mezinárodního společenství.“
(zdroj Armáda ČR)

Žatec – Devět lékařů v současné době schází primariátům Nemocnice Žatec,
obecně prospěšné společnosti. Před několika týdny vedení města primářům
přislíbilo, že jim pomůže shánět lékaře. Svůj slib také splnilo a v minulých
dnech už zkušeného lékaře (navíc) s manažerským vzděláním do nemocnice
přivedli starosta Erich Knoblauch a místostarosta Aleš Kassal. Po seznámení se situací a možnostmi nemocnice projevil MUDr. Zdeněk Bergl zájem
v Žatci pracovat, s čímž vyjádřili spokojenost také samotní žatečtí lékaři.
Ti také odmítli spekulace v místním města. Ve svém vyjádření pro média
tisku o tom, že by došlo k hromadným napsala: Odcházím z nemocnice i jaodchodům poté, co se rozhodla z postu ko primář a lékař oddělení ARO, neboť
ředitelky i primářky ARO odejít MU- další setrvání v nemocnici pokládám
Dr. Zdeňka Hauswirthová. Ta svůj za naprosto bezpředmětné a zbytečné
odchod zdůvodnila tím, že odmítá plýtvání mou energií.
spolupracovat s nynějším vedením
Z nově jmenované správní rady

(předseda Vladimír Martinovský, místopředseda Martin Hanták a členové
Martin Štross, Veronika Škramlíková,
Vladimír Záhorský a Karel Krčmárik) následně sami odstoupili Štross
(25.června), Škramlíková (27.června)
a nakonec i předseda Martinovský
(30.6.). Všichni tři jsou také členy zastupitelstva. V rezignačních dopisech
nejsou uvedeny důvody odstoupení.
Kvůli funkčnosti správní rady (musí
mít šest členů) její místopředseda požádal zastupitele, aby se sešli co nejdříve
a zajistili jmenování zbývajících tří čle-

nů na uvolněná místa. Zastupitelstvo
bude řešit tento bod na mimořádném
zasedání 12. července.
Zbývající členové se spolu s vedením města rozhodli zájmy nemocnice
dál hájit. Především se tím nezřekli
odpovědnosti za řešení celé řady ekonomických a personálních záležitostí.
Ještě v době usnášeníschopné správní
rady pověřili dočasným řízením obecně prospěšné společnosti MUDr. Jiřího Hamouse, který je primářem
chirurgie.
Pokračování na staně 3

Město plní slib: zajistilo lékaře
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Bazén obchodní akademie se otevře v pondělí

Opakovaný záměr Opakovaný záměr
Města Žatec prodat Města Žatec prodat
ze svého majetku
ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
Projednáno RM dne 22.1.2007 a dne
16.4.2007
n č.p. 2549 ul. Dukelská v Žatci - původně kotelna a výměníková stanice
se st.p.č. 3174 o výměře 1069 m 2
v Žatci (část prostor využita pro parkovací stání) za minimální kupní
cenu…1,565.510,-Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr včetně návrhu časového
harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno: od 26.6.2007 do
25.7.2007

n čp. 1978 ul. Arbesova v Žatci se
st.p.č. 2072 o výměře 648 m 2, se zahradou p.p.č. 4408/13 o výměře 612
m2. Jedná se o dvoupodlažní částečně
podsklepený dům se 3 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Dům
07.12.2005, 27.11.2006, 2.4.2007 se nachází nedaleko centra města.
a 16.04.2007
Kupní cena: 2.618.720,- Kč
n čp. 2987 ul. Lva Tolstého v Žatci se
st.p.č. 1140/1 o výměře 666 m2. Jedná
se o rohový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky, nedaleko
centra města. Dvůr u domu - zatížen
věcným břemenem přístupu a příjezdu
ke garážím.
Kupní cena: 2. 521. 680,- Kč

Záměr Města
Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr projednán RM dne 25.6.2007
n čp. 524 ul. Žižkova v Žatci se st.p.č.
32/1 o výměře 317 m2. Jedná se o třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 1.530.060,- Kč

n čp. 20 ul. Dvořákova v Žatci se st.p.č.
304/1 o výměře 238 m2, st.p.č.302/3
o výměře 7 m2. Jedná se o řadový třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 2.299.140,- Kč

n čp. 1009 ul. Svatováclavská v Žatci
se st.p.č. 1154/1 o výměře cca 248 m2.
Jedná se o řadový dvoupodlažní podsklepený obytný dům v se 3 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky a 1
volnou bytovou jednotkou.
Kupní cena: 1.410.645,- Kč

Zveřejněno: od 26.6.2007 do
25.7.2007

Žatecký
týdeník

a na 4 hodiny 60 korun. Pro dospělé na
hodinu 35, na 2 hodiny 50 a na 4 hodiny
70 korun.
Rada města odsouhlasila uvolnění
dalších 60 tisíc korun, které zajistí
domu dětí a mládeže úhradu výletů dětí
na koupaliště v regionu (např. Krásný Dvůr, Podbořany) během letních
prázdnin. Dům dětí a mládeže cílené
výlety za koupáním zapojí do letních
příměstských táborů. Výlety se uskuteční
dvakrát týdně.
(kas)

n čp. 1404 ul. Svatováclavská v Žatci se st.p.č.1587 o výměře 817 m2, p.p.
č. 370/4 o výměře 1025 m 2 a se skladem se st.p.č.3989 o výměře 49m 2.
Jedná se o třípodlažní, podsklepenou
budovu školy s půdním prostorem,
postavenou v roce 1925, poslední
rekonstrukce a modernizace v roce
1979. Budova je pronajata.
Kupní cena: 17. 402. 850,- Kč
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n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná
se o řadový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům postavený v roce 1938 se
6 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky.
Kupní cena: 2. 433. 480,-Kč

Žatec – Jak jsme již informovali, město uvolnilo 700 tisíc korun, aby uhradilo
letní provoz krytého bazénu obchodní
akademie. Provozní doba během července a srpna bude následující: od pondělí
do pátku od 14 do 20 hodin a v sobotu
a v neděli od 10 do 22 hodin.
Bazén se otevře pro veřejnost od 16.
července. Vstupné pro děti do 6 let bude
na hodinu 15, na 2 hodiny 20 a na 4 hodiny 30 korun. Pro děti do 15 let a důchodce na 1 hodinu 30, na 2 hodiny 45

Ondřej Gaži

n čp. 685 nám. Prokopa Malého v Žatci se st.p.č. 899 o výměře 252 m2. Jedná
se řadový dvoupodlažní nepodsklepený
obytný dům v městské památkové rezervaci se 2 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 820.670,- Kč

n čp. 1067 ul. Osvoboditelů v Žatci
se st.p.č. 1277 o výměře 669m2, p.p.č.
1755/8 o výměře 29 m2 a p.p.č 1755/9
o výměře 29 m 2. Jedná se o rohový
dvoupodlažní podsklepený obytný dům
s vedlejšími stavbami (3garáže, kolna)
ve dvoře se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 1. 552. 330,- Kč

n čp. 575 ul. Jungmannova v Žatci se
st.p.č. 110 o výměře 404m2, p.p.č. 7096/
1 o výměře 64 m2. Jedná se o rohový
dvoupodlažní podsklepený obytný dům
se 4 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky. Dům se nachází nedaleko
centra města
Kupní cena: 2. 230. 810,- Kč

Život píše příběhy…

n EČ 2490 ul. B. V. Kunětické se
st.p.č. 2802 o výměře 28m2. Jedná se
o samostatně stojící objekt původně
autobusová zastávka.
Kupní cena: 27.910,-Kč Nelituje, že vyrostl v Dětském domově
vše v k.ú. Žatec.
Při nedávné návštěvě v Dětské domově otázku bydlení, kterou by musel řešit
Zveřejněno: od 26.6.2007 do v Žatci, kdy probíhala společná akce dětí možná úvěrem nebo půjčkou, má vyře25.7.2007
z domova se svými kamarády, jsem měla šenou. Plánují společnými silami ještě
štěstí a setkala se zde s několika zajíma- zařídit byt, strávit společnou dovolenou
vými lidmi. O setkání s nimi, bych se v cizině a Ondra by si rád dodělal řidis Vámi ráda podělila. Jedním z nich byl čák. Alkoholu neholduje. Když se sám
Ondřej Gaži, dnes již 27letý mladý muž, podívá zpětně, je rád, že mohl v domově
který vyrůstal ve zdejším domově. A tak vyrůstat – měl dostatek oblečení, jezdil
následovalo příjemné povídání a Ondra na výlety, na tábory, do školy v přírodě.
byl ochoten, odpovědět na některé, Podmínky, jaké byly doma, by mu to
Záměr projednán RM dne 28.5.2007 mnohdy nepříjemné otázky. Do dět- neumožnily. Když někomu vypráví, že
ského domova přišel v 7 letech, z jeho vyrůstal v „děcáku“ a byl zde vlastně
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 vyprávění vyplynulo, že měl vlastně spokojený, těžko mu někdo věří….. Má
o výměře 3933 m 2, zahradou p.p.č. štěstí, že se do domova dostal. Zpětně ještě sourozence a s některými se stýká.
492 o výměře 1979 m 2 a zahradou si uvědomuje, kde by skončil? Pravdě- Do domova v Žatci se přijel podívat
p.p.č. 1009 o výměře 459 m 2 v k.ú. podobně na ulici. V době, kdy tu vyrůstal teprve poprvé, přijel s přítelkyní a přiTrnovany.
domů nejezdil, nic ho tam netáhlo, bylo vezl ukázat dceru. A ten hlavní důvod?
Kupní cena: 913.250,- Kč zřejmé, že by doma nic pěkného neviděl. Chtěl vidět po několika letech sestřičku,
Zveřejněno: od 29.5.2007 do Dětský domov mu vytvořil podmínky, žil kterou viděl naposledy ve 4 letech, dnes
27.7.2007
zde spokojeně, vyučil se kuchařem a v 19 je to 12letá slečna a je v pěstounské
letech odešel do Střediska pro zdravot- péči. Bohužel byl zklamaný, pěstouni
ně postižené v Ústí nad Labem, kde si nepřijeli. I tak byl rád, že přijel, viděl
odsloužil civilní službu jako pomocný „tety“ a zavzpomínal na doby, kdy zde
kuchař. Po civilní službě přešel do od- vyrůstal a odnesl si určité základy do židělení LDN na práci sanitáře v prádelně, vota, na kterých mohl pak stavět. Měla
kde pracuje dodnes.
jsem z Ondry dobrý pocit, jiskřila z něj
Později, přeci jen jeho cesta vedla spokojenost a mě přesvědčil o tom, že
domů, potřeboval střechu nad hlavou. se zařadil mezi mladé lidi, kteří vědí, co
Projednáno RM dne 19.4.2006
Věděl, že tu na něj číhá nebezpečí chtějí. A přestože mu nikdo cestičku nen nebytový prostor v čp.137 na v podobě drog, alkoholu a násilí, Ondra zametal, uměl se postavit sám na vlastní
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci - odolal.
nohy, vzepřít se osudu a vidět svět z té
dvě prodejny se společným sociálním
Práci, kterou má ho motivuje, má lepší stránky. „Ondro jen, tak dál“!
zařízením o celkové ploše 116,79 m2 jasné představy o životě, ale už i závazky.
(žit)
za minimální nájemné ve výši 1 500, - Žije s přítelkyní a spolu mají 14měsíční
Pozn. red. (Z pozdějších informací
Kč/m2/rok, tj…14 599, - Kč měsíčně holčičku. Je rád, že má práci a ve svém jsem se dozvěděla, že pěstouni děvčete
bez služeb.
volném čase chodí i na brigády. A bydle- přislíbili se s Ondrou někde na neutrální
Rada Města Žatec si usnesením ní? To získal díky zaměstnavateli, takže půdě setkají).
č.173/99 vyhrazuje právo k jednání
přizvat pouze ty zájemce, jejichž Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
podnikatelský záměr odpovídá záProjednáno Radou Města Žatec dne 21.5.2007
jmům města.
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města ŽaRada Města Žatec usnesením č.616/ tec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
99 schválila podmínku nájemních společných částí domu a pozemku další osobě a to:
vel.
m2
st.p.č. o výměře vel. podílu
KC
smluv a to: měsíční nájemné bude č.p. b.j.č. ulice
2127
43
Havlíčkovo n. 1+1
40,9
3038
408 m2
409/26501
104 728 Kč
uhrazeno před podpisem nájemní
2127
58
Havlíčkovo n. 1+0
20,5
3038
408 m2
205/26501
61 632 Kč
smlouvy a následně dopředu nejpoz- 2127 60
Havlíčkovo n. 1+2
64,5
3038
408 m2
645/26501
308 224 Kč
ději do pátého dne předcházejícího 2663 19
Vol. Čechů
1+1
35,8
3450
475 m2
358/28526
267 872 Kč
2663
3
Vol. Čechů
1+4
80,7
3450
475 m2
807/28526
537 848 Kč
měsíce.
Dr.Kůrky
0+2
40,2
5076
357 m2
402/14422
146 032 Kč
Zveřejněno: od 03.07.2007 do 2827 11
Zveřejněno: od 22.5.2007 do 20.8.2007
01.08.2007

Záměr Města
Žatec prodat ze
svého majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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Město plní slib: zajistilo lékaře
Pokračování ze strany 1
Důvodem se stalo výše zmíněné kategorické stanovisko ředitelky, které
pronesla i před primáři. Cílem pověření
MUDr. Hamouse bylo především zajištění akceschopnosti nemocnice tak, aby
se problémy spojené s jejím provozem
nekupily, ale průběžně řešily. I v tom
nabídlo město správní radě a MUDr. Hamousovi pomocnou ruku.
Vedení města je v této souvislosti povinné vyvrátit další záměrně vypuštěnou
fámu, a to že se nemocnice má převádět
na obchodní společnost. Současný statut
nemocnice je „obecně prospěšná společnost“, takže podle zákona není převod

ŘÁDKOVÁ INZERCE

na obchodní společnost možný. Může se
jen sloučit nebo splynout s jinou obecně
prospěšnou společností, k čemuž ovšem
není žádný důvod.
Pozornost vedení města, které do
nemocnice po zhruba 103 vložených
milionech hodlá investovat dalších 130
až 150 milionů korun, se upíná hlavně
k tomu, aby se povedlo zdravotnické
zařízení ekonomicky a personálně stabilizovat.
Dalším cílem je zajistit opravu budovy polikliniky, která je v hodně zanedbaném technickém stavu. Důkazem
je vyčlenění peněz na první etapu
opravy střechy.
(st)

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

V Žatci bylo oddáno v tento den deset párů – několik snoubenců vstoupilo
do manželství v obřadní síni na radnici, někteří si vybrali Křížovu vilu a také
Evangelický kostel v Žatci.
Sérii svatebních obřadů v „magickou“ vztahu se rozhodli, že jej spečetí v tento
sobotu s datumem 7. 7. 2007 odstarto- den. A malým svědkem už jim byl tříletý
vali už v 9. hodin snoubenci Jiří Malý klučina Dominik. Věří, že jim vztah určia Dana Gabčová ze Žatce. Pro tento tě vydrží, žijí spokojeně. Dnes už mandatum se rozhodli loni po svatbě ma- želé Jiří a Dana Malých, mají před sebou
minky jednoho ze snoubenců, která se budoucnost, které se nebojí. Tatínek
vdávala 6. 6. 2006. Popřemýšleli, který malého Dominika je zaměstnaný a maden je 7. 7. 2007 a zjistili, že je to také minka v brzké době ukončí mateřskou
sobota, a bylo rozhodnuto! Po šestiletém dovolenou a chystá se do práce. (žit)

n Hledám rod. dům nebo chalupu –
Lounsko – Žatecko. Tel. 737 074 496
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky. Tel.
724 116 474
n Prodám zahradu v Mostecké ulici.
Nová chatka, klidné prostředí, studna,
elektrika. Volejte na tel.: 723 757 391. Jen
vážný zájemce.
n Pronajmu byt 2 + k.k v Žatci v centru.
Kauce. Informace na tel.: 731 861 306
n Přijmeme pracovníka/ci na místo
nákup-prodej náhradních dílů. Znalost
PC a komunikativnost podmínkou. Pracoviště Žatec, tel. č. 777 203 834

n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme servírku na HPP. Dále přijmeme pomocnou sílu do kuchyně
– vhodné pro vitální paní v důchodovém věku a zájemce o letní brigádu.
Informace v restauraci nebo na tel. č.
777 776 666.

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

Žatec – Při slavnostním odhalování
sochy prvního československého poválečného prezidenta Edvarda Beneše
v Žatci nechyběli ani zástupci Sdružení
rodáků a přátel města Žatce. Toto aktivní
sdružení svou činností mj. podchycuje
zájem rodáků o historii i budoucnost
města a jeho regionu nejen v ČR, ale
také v zahraničí. „Dnešní účastí chceme složit hold Edvardu Benešovi, ale
dát také zcela jasně najevo, kam patří
organizovaní žatečtí rodáci a patrioté
města. V naší činnosti sdružení si be-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽATEC
ve spolupráci s Městským
úřadem v Žatci pořádají

Několik stovek přítomných se sešlo na
slavnostním aktu v pátek 29. června na
Kruhovém náměstí v Žatci – odhalení
busty Edvarda Beneše. Okolo čtyřiceti
tisíc Čechů z Volyně mělo možnost se
vrátit do Československa, byla to zásluha velké osobnosti a státníka E. Beneše.
Proto z řad Čechů z Volyně, kteří dnes žijí
na Žatecku a v okolí, vzešel „monstrózní“
nápad, aby zde v Žatci měl E. Beneš svůj
pomník – bustu. Kromě Čechů z Volyně,
kteří se sjeli z několika míst celé republiky,
byli přítomní váleční veteráni a bojovníci
za svobodu naší republiky, představitelé
města a významní hosté. Za přítomnosti

12.7.

BESTIÁŘ

80,-

13.7.

ĎÁBEL NOSÍ PRADU

70,-

14.7.

ROCKY BALBOA

70,-

15.7.

KRVAVÁ SKLIZEŇ

70,-

19.7.

GRANDHOTEL

70,-

20.7.

NOC V MUZEU

70,-

21.7.

PRÁZDNINY PANA BEANA

70,-

22.7.

ROMING

70,-

26.7.

SAW III.

70,-

Romantický / Česko, 2007, 100 min - www.bestiar.eu

Komedie / Drama / USA, 2006, 109 min - http://microsites2.foxinternation
al.com/cz/dabel-nosi-pradu/
Drama / Akční / USA, 2006, 102 min - http://www.rocky.com/
Horor / Thriller / USA, 2007, 96 min - http://www.krvavasklizen.cz
Komedie / Česko, 2006, 100 min - http://www.grandhotel-film.cz/

Akční / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA, 2006, 108 min - http://www.n
ightatthemuseum.com/
Komedie / Velká Británie, 2007, 90 min - http://www.bean2.cz/flash.html
Komedie / Česko, 2007, 105 min - http://www.falcon.cz/

Horor / Krimi / Thriller / USA, 2006, 107 min - http://www.saw3.com/
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Nová informační tabule v Žatci

Nová informační tabule byla instalována v prostorách před vlakovým nádražím
Žatec - západ. Jedná se o další část informačního systému města Žatce, který tvoří
např. hnědé směrovky k vybraným turistickým cílům, systém procházkových tras
městem, zvuková informační cedule, nebo označení názvů ulic. Plochu informač(Louny, Krásný Dvůr,
ní tabule tvoří mapa se značením úřadů, institucí, turistických a praktických cílů
ve městě i okolí. Najdeme zde také textové informace o historii města a užitečné
Podbořany, Klášterec n/O.)
kontakty, které by měly pomoci usnadnit orientaci návštěvníkům přijíždějícím
Termíny:
úterý - 10.7.
čtvrtek - 2.8. vlakem do Žatce.
čtvrtek - 12.7.
úterý - 7.8.
úterý - 17.7.
čtvrtek - 9.8.
Jesle, Bří Čapků 2775, 438 01 Žatec
čtvrtek - 19.7.
úterý - 14.8.
úterý - 24.7.
čtvrtek - 16.8.
čtvrtek - 26.7.
úterý - 21.8.
úterý - 31.7.
čtvrtek - 23.8.
úterý - 28.8.
čtvrtek - 30.8.
Přihlášky:
Od 1. 9.2007 jsou v tomto zařízení volná místa a proto
nutné přihlásit vždy den před odjezdem
je možné i nadále podávat žádosti o přijetí dítěte do
v DDM do 16,00 hodin
jeslí s termínem nástupu od 1. 9. 2007.
Cena: 10,- Kč za osobu / den
Vstupné si hradí každý účastník sám.
Přijímají se děti od 1 roku zpravidla do 3 let věku.

Oznámení

reme příklad ze slov Edvarda Beneše,
který předvídavě doporučoval neustálé
prohlubování a rozšiřování odborně
fundované demokracie. Právě na těchto
demokratických principech naše sdružeMĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
ní udržuje a bude udržovat kontakt se
všemi bývalými občany Žatce, rodáky
a přáteli města z celého světa“ – uvedl
v krátkém projevu předseda sdružení n Vanier, Nicolas
Petr Šimáček a dodal: „Objektivně
Dítě sněžných plání
a podle dějinných skutečností chceme
Autentické vyprávění o expedici N.
nadále přispívat k prosperitě našeho
Vaniera a jeho rodiny na Yukon. Spomilovaného města na řece Ohři“. (ms)
lečně stráví rok v Kanadě a na Aljašce
ve vlastnoručně postaveném srubu.
n Kinvig, Cliford
Obětní beránek
starosty Žatce E. Knoblaucha, místostaKniha přibližuje život a vojenskou
rosty města A. Kassala, předsedy Svazu
kariéru generála Percinala ze SingaČechů z Volyně O. Reicherta a předsedy
puru.
brněnské organizace J. Kučery byla busta n Faltová, Věra
slavnostně odhalena. Bez povšimnutí neVelká kniha kocoura Vavřince
zůstaly slzy dojetí při sólovém zpěvu naší
Kocour Vavřinec spolu s kamarády
státní hymny a při odhalení busty. Všichni
rozmazlenou psí holčičkou Otylkou,
přítomní měli možnost si společně zazpínerudným kozlíkem Spytihněvem
vat písničky, které neodmyslitelně patří
a prasátkem Mojmírem prožívají celou
k naší krásné české vlasti – „Ta naše písřadu napínavých i veselých dobrodružnička česká“ a „Ach synku, synku „.
ství.
Nechť vysvěcení této busty ji ochrání, n Kirchner, Jiří
a bude zdobit naše náměstí ještě dlouKondiční hry a cvičení v přírodě
hé roky a připomínat našim potomkům
Pestrý zásobník vyzkoušených a zá„velkého a uznávaného státníka“. (žit)
bavných her a cvičení v přírodě.

I slzy dojetí byly vidět

LETNÍ KINO ŽATEC - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JIŽ OD 21.30 HOD

n Pronajmu nové byty - garsonky a 1
+ 1 včetně zařízení v Podměstí. Tel. 606
284 839.
n Unikátní realitní systém hledá realitní makléře a obchodní partnery po celé ČR
pro práci s realitami. Zkušenosti v oboru
jsou vítány, nejsou však podmínkou.
Kompletní zaškolení. Tel. 731 182 981,
petr.novak@avareality.cz

zájezdy na
koupaliště

ZDRAVICE RODÁKŮ PŘI ODHALENÍ BUSTY E. BENEŠE

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

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší 3
+ 1) s balkonem v Žatci nebo Lounech.
Tel. 776 129 953

n Pronajmu nově opravený byt 1 + 1 vč.
Zařízení v Podměstí. Vhodné pro jednotlivce nebo mladý bezdětný pár. Kontakt:
606 284 839.
n Přijmeme kvalifikovanou učitelku do
MŠ (i absolventku). Tel. č. 775 127 147.
(rámeček)
n Dne 6. července 2007 oslavili manželé Jaroslav Duška a Ladislava Dušková
zlatou svatbu. Své „ANO“ v roce 1957 si
řekli v Lužné u Rakovníka. Milí rodiče,
ještě mnoho společných a spokojených let
Vám přejí, syn Ladislav Duška s rodinou
a dcera Jaroslava Švestková s rodinou.

Sobota 7. 7. 2007
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Přečtěte si...

Provozní doba zařízení: 6.00 – 16.30 hod.
Informace na tel. č.:

415 741 056

vedoucí jeslí Beáta Urbánková
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PRÁZDNINOVÉ OKÉNKO…
Vydařený zájezd
Tak jako každým rokem, i letos uspořádala organizace SPCCH pro své členy
poznávací zájezd, který byl během dne
obsazen. První zastávkou byl barokní zámek Ploskovice, pocházející z 11. století.
Z vyčerpávajícího výkladu průvodce se přítomní mimo jiné dozvěděli, že zde bylo po
roce 1918 (po vyhlášení Československého
státu) zřízeno letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí a jak je ze zdrojů známo,
jezdil sem často E. Beneš se svoji chotí.
Za okupace tu bylo sídlo školy pro mladé
nacisty. Od 60 let je zámek zpřístupněn
veřejnosti. Zajímavostí jsou umělé vodní
barokní jeskyně - rotty. Po prohlídce zámku
se autobus šplhal v kopcovité krajině Českého Středohoří směrem k nejmladšímu
skanzenu v Čechách, do Zubrnic. Zde byla
prohlídka pro většinu přítomných něčím,
čím se vraceli do let svých babiček a svého dětství. Roubená zemědělská usedlost
a hospodářské stavení, připomínající život
a práci lidí v těchto usedlostech. Starou
vesnickou školu s „dávnými“ lavicemi
zaplnili všichni ochotně, a kdo chtěl mohl
se i „přihlásit“ a zavzpomínat na doby jak
to kdysi „bejvávalo“. Prohlídka starého
koloniálu a kostela ukončila příjemnou
prohlídku. Přestože mračna kroužila

Žatecký týdeník

SVAZ DIABETIKŮ
po obloze „účastníci zájezdu“ se vydali
směrem ke skalnímu ostrohu a symbolu
města Ústí nad Labem k Větruši. Výletní
zámeček v romantickém stylu s vyhlídkovou věží, nabízí jedinečný pohled do
labského údolí. Areál je zhruba třetím
rokem po rekonstrukci, roky 1945, 1953,
1954 a 1958 jej pronásledovala nemilá
historie, měnili se majitelé a v polovině
80 let byla Větruše uzavřena. Dovršením
byl v červenci 2000 požár střechy, poté
vlivem zatékání hrozilo zřícení. Bohužel
ústečanům nic jiného nezbývalo,než se
dívat na chátrání a devastaci jejich Větruše. Díky dluhům posledního majitele,
byla Větruše dána do dražby a město jej
odkoupilo a nechalo zrekonstruovat za
95mil. korun. A návštěvníkům je kromě
sportovního vyžití nabídnuto i něco pro
zasmání – zrcadlové bludiště a přírodní.
To zrcadlové je opravdu skvělé a je provázeno od začátku, až do konce strhujícím
smíchem, a to přírodní? Opět skvělé,
máte šanci, že zde budete bloudit do nekonečna.(tak, jako já..) Tímto jsem Vám
přiblížila zážitky a informace, s kterými
členové SPCCH odjížděli ze svého výletu.
A pokud Vás doba prázdnin a dovolených
dovede v tato místa, přeji Vám příjemné
zážitky.
S. Žitníková

Tomáš Plevko se stal mistrem republiky
v plavání a vstoupil do reprezentace ČR!
Poslední červnový víkend se konalo ve
Zlíně Mistrovství České republiky juniorů v plavání. Z našeho oddílu plavání SKJ
Žatec odcestoval na mistrovství pouze jediný, ale za to velice favorizovaný plavec:
Tomáš Plevko. Do Zlína ale také dorazila
silná konkurence 250 nejlepších plavců
z 85 oddílů z celé republiky. Mistrovství se plavalo na 50 metrovém bazénu
a starší junioři se zde mohli kvalifikovat
dokonce na Mistrovství Evropy juniorů.
Tomáše Plevka čekali celkem dva závody
na 50 a 100 metrů volný způsob. Každý
závod se plaval na rozplavby a nejlepších
osm se dostalo do velkého finále. Tomáš
plaval hned v sobotu třetí rozplavbu, kterou suverénně vyhrál časem: 24,90 vteřin,
což byl Tomáše nový osobní rekord a důvod k oslavě, protože znamenal postup
do finále a především výbornou formu.
Do odpoledního finále se kvalifikovali
také největší soupeři, v čele s Michalem
Ledlem z Motorletu z Prahy. Michal Ledl
kraluje českým plaveckým tabulkám a je
již reprezentantem naší republiky. Podle
zaplavaných časů z rozplaveb postoupil
Tomáš druhým nejlepším časem právě
za Michalem Ledlem a znamenalo to tedy
krásný souboj o medaile. Ve finále, které
probíhalo v nádherné atmosféře hodné
mistrovství republiky plaval Tomáš fantasticky, těsně vedle Ledla a souboj to byl
tak vyrovnaný, že pořadí musela určit až

elektronická časomíra: Michal Ledl vyhrál
těsně o 9 setin před naším Tomášem. Oba
dva plavci si zlepšili svá osobní maxima
a oba vyrovnali Český rekord Mistrovství
republiky. Tomáš obsadil nádherné druhé
místo časem: 0:24,71 a těšil se na neděli
na královskou disciplínu 100m volný
způsob. V neděli plaval Tomáš hned první
rozplavbu, kterou také vyhrál a s napětím,
sledoval ostatní soupeře a jejich časy kvůli postupu do finále. Tomáš se do finále
propracoval nejrychlejším časem a protože Ledl v této disciplíně nestartoval,
byl Tomáš favoritem číslo jedna. Na odpolední finále nastupoval Tomáš trochu
nervózně, protože věděl, že je v sázce titul
Mistra ČR a ten Tomáš nikdy neměl. Při
nástupu plavců na bloky celá hala ztichla
a očekávala start této královské disciplíny.
Při startu celá hala jako by explodovala
a nadšeně hnala všechny borce kupředu.
Tomáš výborně vystihl moment startu
a vyrazil na svůj životní závod. Oděný
v celotělové plavecké kombinéze plaval
famósně, a když ve finiši jeho soupeři
zrychlovali, Tomáš zařadil ještě rychlejší
stupeň a vyhrál svůj první titul Mistra
republiky v životě vynikajícím časem 0:
54,59, což byl navíc nový osobní rekord
a vstupenka do reprezentace ČR! Gratulujeme Tomášovi k jeho úspěchu a přejeme
hodně štěstí na MČR dospělých v Praze
Podolí. Více na www.plavanizatec.com

Plzeň - 16.-17.6.2007
O víkendu 16.-17.6.2007 se konalo
v Plzni Letní MČR staršího žactva
v plavání. Z Oblastních přeborů, které
byly kvalifikací na tento závod, si účast
vybojovaly dvě naše plavkyně Katka
Iblová a Hanka Eichelmanová. Katka
se nominovala na tratě 200M, 50VZ,
100Z, 100M, Hance se to podařilo na
100Z a 200Z. Pro náš oddíl je úspěchem
již pouhá účast obou závodnic na tomto
mistrovství, kde se probojovalo v každé
disciplíně 30 nejlepších plavců z celé
republiky ročníků 1993 a 1994. Nejlep-

ší nominační čas měla Katka Iblová na
200M, do závodu šla z 22. místa. Hanka
Eichelmanová na 100Z, kde měla 17.
nejrychlejší čas.
Na 200M dosáhla Katka Iblová také
svého největšího úspěchu. Ve své rozplavbě měla ze všech 8 závodnic zaplavaný
nejpomalejší čas, přesto po 100 metrech
závodu byla na obrátce na 5. místě a vynikajícím finišem v posledních 50 metrech
dokázala svou rozplavbu vyhrát v čase
3:07.53. Svůj osobní rekord zlepšila
o 3.97s, celkově to znamenalo pěkné
16.místo. V dalších disciplínách zapla-

Územní organizace svazu diabetiků
je další organizací, která dává prostor
lidem s životním handicapem. Pacientů s onemocnění diabetu přibývá,
a organizace se snaží hledat v těchto
řadách nové členy. Pro tuto činnost je
samozřejmě zapotřebí určitá finanční
jistota a vhodné zázemí. Tak jako
všechny organizace, které se sdružují
tímto způsobem, i svaz se potýká s nedostatkem financí. Kladně byl vyřešen
prostor pro konání výborových schůzí,
kdy po vzájemné dohodě s organizací
SPCCH, se v prostorách této organizace ve Dvořákově ulici, schází každý 3
týden v měsíci výbor ke svému jednání.
Z plánovaného programu na rok 2007
se v únoru uskutečnila členská schůze,
kde byl zhodnocen uplynulý rok 2006
a hlavním bodem bylo financování
rekondičních pobytů. Na své červnové schůzi předložilo vedení zprávu
o činnosti a hospodaření za 1. pololetí, rozpočet na 2. pololetí a ukončení
přihlášek na již zmiňované rekondiční
pobyty. Z důvodů dotací je možnost je
realizovat až v podzimních měsících
a přesto doplatek členů musel být navýšen, aby byly pokryty veškeré náklady.
Termín rekondic je zajištěn od 7. – 17.
10. v Chlumu u Třeboně. I přes tyto
problémy svaz nezahálí a snaží se pro
své členy pracovat. Vlastní činností je
výhodné zajištění plavání v žateckém
bazénu, prodej diavýrobků a podpůrných prostředků. Přednáškovou spolupráci navázal svaz v oboru přírodní
medicíny a zúčastňuje se přednášek
a zajímavých seminářů i mimo Žatec.
Den diabetiků je další z jednou akcí,
kterou se svaz prezentuje a ten letošní se uskuteční 10. 11. 2007 od 9 do
15 hodin v jídelně Na Růžku. Pro ty,
kteří přijdou bude připraveno měření
hodnot hladiny cukru v krvi, ukázka
zdravotních pomůcek a prodej diapotravin, sladidel a potravních doplňků.
Díky vzájemné spolupráci s místní
SPCCH se členové svazu zúčastnili
několika divadelních a kulturní akcí
pořádaných nejen touto organizací,
ale i jiných. Veškeré informace o svazu
mohou případní zájemci získat na tel.
č. 721 603 218 u p. Vysopalové nebo
na nástěnce v čekárně polikliniky
MUDr. Molcarové.
(žit)

PŘIŠLI NA SVĚT
26. 6.

27. 6.
30. 6.
1. 7.
3. 7.
5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.

Čurejová Iveta
Koleňák Patrik
Kohout Lukáš
Kanči Emil
Rajdl Richard
Valášková Karla
Partyková Nikola
Vitásková Natálie
Farkašová Kateřina
Machač Josef
Rücklová Aneta
Štěpánková Karolina
Martínek Jan
Poncová Adéle
Mrkvík Jakub
Popovyč Ivan
Kunrt Daniel
Tatermusch Dominik

ROZLOUČENÍ
27. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.

Höfner Václav, 60 let
Novotný Jiří, 60 let
Kozlovský Jan, 69 let
Gorolová Júlia, 68 let

Letní MČR staršího žactva v plavání

vala na úrovni svých kvalifikačních časů
a obsadila v závodě na 50VZ 26. místo
a 100Z 28.místo. Pouze na 100M se jí
nedařilo, protože byla diskvalifikována
pro předčasný start.
Druhá naše závodnice Hanka Eichelmanová nastoupila v sobotu na 100Z.
Po bojovném výkonu vybojovala pro náš
oddíl další vynikající 16.místo v čase 1:
19.86, který byl na hranici jejího osobního maxima. V neděli plavala na trati
200Z. Časem 2:53.62 obsadila 20.místo,
čímž potvrdila, že patří mezi nejlepších
20 znakařek v ČR ročníku 1994.

Fond ohrožených dětí – pobočka v Žatci
přijme do hlavního pracovního poměru

sociálního asistenta/sociální asistentku azylového domu FOD v Žatci

Požadujeme:

VOŠ či VŠ vzdělání sociálního směru, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič), trestní
bezúhonnost, flexibilitu
Pohovory na pobočce FOD, Studentská 1044, Žatec u Mgr. Hrdličkové individuálně po předchozí
domluvě na tel. 724 667 651 – nástup nejpozději 6. 8. 2007.

Plavec David Urban třikrát
mistrem ČR v plavání!

Nový Jičín - 16.-17.6.2007 – Na Letní Mistrovství České republiky mladšího
žactva, které se konalo 16.-17.6.2007 v Novém Jičíně, se nominoval náš elitní
plavec David Urban. Ten beze zbytku potvrdil svou vynikající formu a skvělé
výkony z posledních závodů a v konkurenci 186 plavců ze 74 oddílů z celé ČR se
dokázal pětkrát umístit na stupních vítězů.
Prvním závodem celého Mistrovství v čase 0:28.96. Poslední sobotní diciplínou
bylo 200m volným způsobem. Náš pak bylo 1500m volným způsobem. Tady
plavec v něm hned od počátku diktoval se David nejprve držel na druhém až třetím
tempo, které udržel jen jindřichohradec- místě, na 1km ho ovšem postihla krize,
ký plavec Martin Rus. David ale v závěru ale i tak dokázal vybojovat další medailové
nasadil svůj zdrcující finiš a dohmátl jako umístění a skončil na třetí příčce.
první v čase 2:16.88, čímž získal svůj
V neděli plaval David nejprve 100m volprvní mistrovský titul. Další závod 400m ným způsobem a opět svedl velký souboj
volným způsobem se odvíjel obdobným se svým největším soupeřem Martinem
způsobem. Jen se změnil soupeř, kterým Rusem. Tentokrát se více dařilo právě jeho
byl trutnovský Radoslav Šutriepka. David soupeři a David časem 1:04.12 získal další
nakonec rozhodl až v samotném závěru, medaili tentokrát stříbrnou. Náš plavec
když dohmátl jen o 14 setin sekundy před zakončil své famózní vystoupení na tomsvým soupeřem v čase 4:52.17. Tímto zá- to mistrovství disciplínou 400m polohový
vodem zakončil náš plavec i první půlden, závod. Tu měl spíše jen jako doplňkovou,
když ve dvou svých startech získal dvakrát ale i na ní se dokázal prosadit a obsadil sice
titul Mistra ČR
neoblíbené, ale výborné 4.místo.
V sobotu odpoledne se začínalo disciplíDavid předvedl na Mistrovství ČR
nou 50m volným způsobem. David sice fantastické výkony. Ze svých šesti startů
nastupoval až s druhým nejlepším časem, přivezl 5 medailí. Jednou byl bronzový,
ale vypjal se k velkému výkonu, zaplaval si jednou stříbrný a třikrát se stal Mistrem
osobní rekord a již potřetí v řadě zvítězil České republiky !!!

Žádáme nájemce městských pozemků

Město Žatec, zastoupené majetkovým odborem, žádá všechny zahrádkáře – nájemce městských pozemků o pomoc při sestavování evidence studní a hloubkových
vrtů na městských pozemcích. Žádáme Vás o vyplnění a doručení přiloženého
dotazníku a prohlášení. Případné další informace podá majetkový odbor na tel.č.
415736227 popř. 415736220. Děkujeme
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