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Oznámení

Vážení čtenáři, rok s rokem se sešel a máme zde opět dobu prázdnin
a dovolených. Z těchto důvodů se po
tuto dobu stane z našich novin čtrnáctideník. Ještě příští čtvrtek 3. 7.
najdete ŽT ve svých schránkách, pak
až za 14 dní. Přejeme Vám krásné
prázdniny plné slunce, mnoho
zážitků z cest, hodně pohody a odpočinku. Redakce

Informace pro občany

Minulý týden proběhla každoroční
plánovaná odstávka výměníkové stanice,
která zásobuje teplou vodou sídliště Jih
2. Všichni naši zákazníci, kterými jsou
realitní kanceláře, družstva vlastníků
a OSBD byli včas informováni. Většina
obyvatel uvedeného sídliště tedy odstávce
věděla. Jen OSBD nedalo svým členům
tuto informaci včas, a proto byla na výpadek v dodávce teplé vody řada stížností.
Původně plánovaný termín odstávky pět
dní jsme zkrátili na pouhé dva dny. Za
potíže, které jsme však nezavinili, se občanům omlouvám. Ing. Martin Hanták,
ředitel Žatecké teplárenské

Bazén bude v létě
opět otevřený!

Žatecký krytý bazén při OA v Žatci
bude v provozu opět během letních
prázdnin, a to do 10.8. 2008. Od 11.8.
bude provedena pravidelná čtrnáctidenní
technická odstávka a provoz bude znovu
zahájen v termínu: 25.8. – 31.8. 2008.
Během letních prázdnin mohou využít
bazén děti a příznivci plavání každý všední den od 14 hodin, v sobotu a v neděli
dokonce od 10 hodin. Součástí letního
provozu bude také otevření letní terasy
s lehátky a lavičkami. Provoz během letního období zajistil provozovatel OA Žatec za finanční podpory města. Víme, že
letní koupaliště tímto provozem nahradit
nelze, ale na druhou stranu se snažíme
zajistit provoz jediného veřejného sportoviště v Žatci!

Úpravy objektu
pro sociální účely
v Libočanech se
chýlí ke konci

Žatec, Libočany – Budova poblíž hřiště
v Libočanech, která je majetkem města,
prošla v minulých týdnech zásadními
úpravami v interiérech. Cílem úprav byla
příprava objektu na vytvoření zázemí pro
některé typy sociálních služeb.
V objektu bude existovat chráněné
bydlení pro klienty ústavu sociální péče
Kamarád Lorm, azyl pro matky s dětmi
služby osobní asistence a denní stacionář
tam bude provozovat Centrum služeb pro
zdravotně postižené Žatec o.s. Rada města mu minulý týden schválila pronajmutí
nebytových prostor.
Náklady na rekonstrukci objektu lehce
přesáhly jeden milion korun.
(st)

Nejmladší účastnice soutěže Iva Kreslová převzala ocenění na 2. místě Cenu organizátorů za prózu Vzpomínky, převzala Anna Martišová, která se
v kat. Žáci II. stupeň za prózu Moje město, a v kat. SPOT o Žatci (nevyhlá- ve svých 90ti letech stále zajímá o dění v Žatci
šená kat.) Moje město (a moje milovaná škola diplom.

Literární a fotografická soutěž „Žatec 2007“
Většina účastníků literární a fotografické soutěže se společně s pozvanými hosty
sešla ve čtvrtek v obřadní síni radnice při slavnostním vyhodnocení výsledků
soutěže. Za vyhlašovatele a organizátory soutěže byli přítomni předseda SRPMŽ Petr Šimáček, ředitelka městské knihovny Radka Filková a starosta města
Erich Knoblauch.
Pro letošní rok soutěže v literárním datelé prodloužili do konce měsíce ledna.
a fotografickém projevu pod názvem Do té doby došlo 43 příspěvků, z kterých
„Žatec 2007“, vybralo Sdružení rodáků desetičlenná porota vybírala ty nejlepší.
a přátel města Žatec, společně s Měst- V minulých ročnících převažovaly přískou knihovnou Žatec motto:
spěvky od žáků základních a středních
1. Vytvořit vazby mladých i dospě- škol, tentokrát se činili dospělí autoři.
lých obyvatel k Žatci/Žatecku a jeho V příspěvcích převažovala próza, šest
tradicím
autorů zaslalo fotografii a přestože
2. Poznáváním historie prohloubit nebyla vyhlášena kategorie videoklip,
vztah k rodnému místu a zdůraznit přišly tři. Vzpomínky ze chmelařské obzdravý patriotismus.
lasti, velká úcta k městu Žatci, to byly
Rodáci a bývalí občané města mohli nejčastější zážitky příspěvků. A protože
ve svých příspěvcích uplatnit své zážit- ani v pohádkách nepanují vždy jen dobky, dojmy, vzpomínky, historická fakta, ré věci, ale i zlé, i v tomto případě autoři
ale také ztvárnění z vlastivědné oblasti či vyjádřili kritické postřehy. Autoři, kteří
jiné příběhy a děje. Letošní soutěž pořa- se soutěže zúčastnili pocházejí nejen ze

Žatce, ale byla zde zastoupena Praha,
Kadaň, Chomutov, Dubí, Rakovník
a Podbořany. Tři příspěvky došly i přes
hranice a to z Německa. Nejmladšího
a nejstaršího účastníka soutěže dělilo
od sebe 78 let, kdy v obou případech
se jednalo o ženu. Té mladší bylo 12 let,
té starší požehnaných 90 let. S trochou
obavy očekávali pořadatelé, že za pět
let budou autoři tématem vyčerpáni.
Ale obavy se nepotvrdily, naopak potěšitelné je, že v příspěvcích opět žatečtí
patrioti nacházejí vřelý vztah k městu.
Z čehož plyne, že lidé mají zájem o dění
v Žatci a budoucnost jim není lhostejná.
Shodou okolností, tak jako v minulých
ročnících i letos se porota rozhodla
v jedné kategorii neudělit první místo, ale
díky shodnému počtu bodů naopak v kat.
studentů středního školství a dospělé populace udělila dokonce dvě druhá a dvě

třetí místa. Samostatnou cenu udělil
navíc starosta města a zvláštní ocenění
udělilo SRPMŽ s Městskou knihovnou.
„Odborná porota neměla lehký úkol,
nelze se všem soutěžícím zavděčit, vítězem se můžou stát jen ti nejlepší,“ řekl
všem přítomným předseda SRPMŽ Petr
Šimáček. „Děkujeme všem autorům, kteří se soutěže zúčastnili a blahopřejeme
vítězům,“ dodal předseda rodáků. Poděkování patří všem sponzorům, kteří
věnovali ceny a starostovi města, který
nad soutěží převzal záštitu.
V závěru slavnostního předání cen
informoval Petr Šimáček všechny přítomné, že Almanach, který vyjde do
konce roku 2008 bude obsahovat vítězné
a některé vybrané práce.
(Výsledky jednotlivých kategorií přineseme v příštím vydání ŽT)
(z podkladů zpracovala: žit)

řejnosti je známá jako zvláštní škola).
Tam se náklady vyšplhaly na 1,7 milionu korun, nicméně jde o nutné a již
neodkladné práce. Zachovat nynější
stav, to už je hazard pro děti, učitele
i ostatní personál.
Nabídky na provedení prací zaslaly
tři podnikatelské subjekty. Výběrová
komise doporučila a rada města následně schválila, aby rekonstrukce provedl

Jiří Stolarik. Provedeny budou během
prázdnin.
Ještě vyšší částka je určena pro budovu gymnázia ve Studentské ulici.
Tam se počítá s 2,6 milionu korun na
stavební úpravy sociálních zařízení.
O konečném schválení obou částek a jejich vyčlenění z rozpočtu města bude ve
čtvrtek rozhodovat zastupitelstvo.
(st)

Žatec – Rozpočtovou změnu na
uvolnění finančních prostředků
z investičního fondu města schválila v minulých dnech rada. Jedná se
o 240 tisíc korun, jež půjdou na financování úprav sociálních zařízení
v Základní škole Jižní. Práce proběhnou během letních prázdnin.
(st)

nebo podobně problematických míst.
Nelze tedy předvídat, že bude skutečně pro realizaci v roce 2009 tato akce
schválena.
K tzv- látaným chodníkům: V ul. Mládežnická v Žatci v roce 2007 se prováděla
oprava výtluků a propadlých míst ve vozovce a dílčí oprava chodníku. V chodníku se opravovaly zejména části, kde
na některých místech dlaždice chyběly
úplně, ale především část středového
pruhu, který byl po překopu inženýrských sítí v minulosti propadlý a bylo
třeba dlaždice podsypem dorovnat do
výškové úrovně ostatní části chodníku.
Nešlo tedy o celkovou opravu chodníku
a tu ani v současnosti neplánujeme. Měli
jsme informaci od SČVK a.s., že v roce

2008/2009 plánují v ul. Mládežnická
rekonstrukci kanalizace. Do doby této
rekonstrukce tedy ani město neplánuje
žádnou větší opravu chodníku v ul.
Mládežnická. Popraskaná dlažba jde především na vrub neukázněným řidičům,
kteří pro naložení nákladu či kvůli projetí,
přejíždí přes chodník. Ke kanalizaci: učinili jsme dotaz na SČVK a dozvěděl jsem
se, že projekt na rek. kanalizace mají zhotoven, ale nebyl dokončen, projektanti si
prý nevěděli rady s křížením s tepelným
napáječem a tak to zatím odložili. Akce
rekonstrukce parkoviště s tím nemá mnoho společného, kanalizace zasahuje spíše
do chodníku.
Ke školnímu hřišti a zázemí: Je mi
velmi líto, že dětské hřiště nemůže být
u každého domu. Souhlasím s Vámi, že
by to byl ideální stav. Město se proto tento
stav snaží vylepšovat výstavbou nových

dětských hřišť a sportovních areálů. Jen
v tomto roce jich v parcích a na sídlištích
vyroste šest. Umístění těchto hřišť bylo
konzultováno ve zvlášť k tomu určené
komisi, která zohledňovala jak umístění v lokalitě, kde široko daleko nebylo
podobné zařízení, tak i zvyky např. mateřských školek a jiných škol, rodičů navštěvovat určitá místa. Dále se přihlíželo
k věkovým skupinám z hlediska vybavení,
bezpečnosti jednotlivých prvků atd. Do
doby, než bude dostatečně vyvážený
počet takových hřišť po celém městě
(škoda, že každé volební období nezajistilo alespoň pět nových….), musíme
se svými dětmi bohužel využívat pouze
hřišť, která jsou k dispozici. Děti z ulice
Mládežnické tedy zatím můžou chodit
pouze na dětská hřiště v lokalitě JIH, tam,
kde jsou zřízena a nacházejí se v jejich relativní blízkosti. Mgr. Erich Knoblauch

práce ve škole jde
Do vzdělávacích zařízení míří miliony Na
bezmála čtvrt milionu
Žatec – Nekonečný je seznam potřebných prací v budovách škol, které jsou
v majetku města. Pasport všech potřebných úprav už nyní operuje s částkou
přesahující 200 milionů korun.
Město průběžně realizuje potřebné
úkony, například se chystá rozsáhlá úprava elektrorozvodů a svítidel
v Základní škol praktické, speciální
a logopedické ve Dvořákově ulici (ve-

Vážený pane Brunclíku,
Problém situace v ulici Mládežnické
je znám delší dobu a opatření , která
můžeme učinit jsou pouze dílčí. Nicméně v současné době mohu uvést toto:
Projektová dokumentace pod názvem
,, Rozšíření parkovacích kapacit v ulici
Mládežnická, Žatec „ z tzv. kolmým stáním „ byla zhotovena, na stavbu bylo
vydáno stavební povolení a tato akce
bude zařazena do návrhu investičního
fondu na rok 2009, když v rozpočtu pro
rok 2008 nebyla schválena. Tento návrh
prochází dalšími koly rozhodování, kdy
o něm jednají v rámci sestavování rozpočtu, komise rozpočtového výboru, Rada
Města a v konečné fázi Zastupitelstvo
Města. V investičním fondu jsou však
současně i desítky dalších akcí u stejně,
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
Projednáno RM dne 28.01.2008
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150,
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2
za minimální nájemné ve výši 10.000,Kč/měsíc bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/
99 schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 6.6.2008 do 7.7.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
5.5.2008)
Volné bytové jednotky:
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Žatecký týdeník

Seriál
o třídění a recyklaci odpadů

Bytová jednotka je užívána bez právního • Způsob úhrady kupní ceny
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu • Návrh podmínek kupní smlouvy
u Okresního soudu v Lounech.
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
2. díl „Třídění odpadů“
stávajícího zaměstnance PO Městské
Třídění
odpadů
je
v
současné
době velmi populární téma. Málokdo však dolesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní káže s jistotou říci jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění nakládat.
Důvodů je mnoho. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že polovina obyvatel
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
není dostatečně informována o tom jak správně třídit. Ze zkušeností z různých
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje měst a obcí navíc vyplývá, že informování obyvatel je velmi povrchní, dlouhoprávo případně odmítnout všechny dobé a intenzivní kampaně se provádějí jen zřídka.
předložené nabídky v souladu se zápoškození zdraví,
Co je to odpad?
nebo kontaminaOdpad je jakákoliv movitá věc, která
Zveřejněno: od 16.6.2008 do konem o obcích.
ci prostředí.
15.7.2008
případně další informace a soupisy po- se stává pro člověka nepotřebnou a on
Jaké
nebezcítí
potřebu
se
jí
zbavit.
Existují
i
situazemků poskytne majetkový odbor MÚ
pečné
odpady
ce,
kdy
je
občan
povinen
se
věci
zbavit,
Žatec tel. 415736220, email: eisertov domácnostech
pokud ztratila svůj původní účel, nebo
va@mesto-zatec.cz
vznikají?
vlastnosti – např. autovrak. Platné
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
Jsou to barvy, laky a lepidla obsahuzákony nařizují každému odpady třídit
k nahlédnutí na odboru životního proa předávat je pouze firmám oprávněným jící těžké kovy a rozpouštědla a obaly
stření MÚ Žatec tel.415736450, email:
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
k nakládání s odpady. Znamená to tedy, od těchto látek, prostředky domácí
janda@mesto-zatec.cz
že není možné hromadit na pozemku chemie, nebo látky na hubení škůdců či
dne 06.03.2008
Zveřejněno od 11.03.2008 do
harampádí a tvrdit, že je to materiál po- plevelů, minerální oleje a tuky, provozní
pozemky včetně porostů
09.06.2008
třebný ke zpevnění plotu před dotěrným kapaliny z motorových vozidel, zařízení
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběza Město Žatec
Jana Eisertová sousedem.
s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně
šice a k.ú. Lhota u Nečemic,
vedoucí majetkového odboru
mastí, kyseliny a fotochemikálie.
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
Nebezpečné odpady se po sběru od
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
občanů
převezou speciálně upraveným
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
vozem k dalšímu nakládání. Použité
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
minerální oleje se dají regenerovat
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
např. na oleje topné. Většina kapalných
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zanebezpečných odpadů, léky, materiály
psané ve zjednodušené evidenci na Projednáno RM dne 16.06.2008
znečištěné nebezpečnými odpady se
n Pozemky určené k výstavbě RD:
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
spalují ve spalovnách nebezpečných
za
podmínek
stanovených
odborem
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi
rozvoje města
85 m2,
celá řada, jsou jimi vybaveny např. velké
2
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m ,
nemocnice, které tak likvidují infekční
2
2
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m
111 m v k.ú. Bezděkov a
Odpady vznikající v domácnostech, materiál. Ostatní nebezpečné odpady,
a
p.p.č.2217/4
(orná)
o
výměře
754
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu se nazývají domovní odpad, komunální které nelze žádným z výše uvedených
v k.ú. Trnovany
odpad je pak odpad, který vzniká na úze- způsobů zpracovat, či odstranit, se
2
včetně Lesního hospodářského plánu 500,- Kč/m .
mí obce, tzn. domovní odpad od občanů ukládají na skládky nebezpečných odpro zařizovací obvod Žatec s platností
a odpad z údržby obce (odpadkové koše, padů, což jsou zařízení, kde se přísně
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
uliční smetky, hřbitovní odpad…)
dohlíží na bezpečné uložení odpadu.
celková výměra
V praxi se domovní odpad třídí na
3. Využitelné odpady
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
čtyři skupiny
Využitelné odpady jsou odpady, které
celková výměra ostatních
1. Objemný odpad
se dají použít k získání stejného, nebo
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Objemný odpad je odpad, který se pro podobného
svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do m a t e r i á Jedná se o honební pozemky v souladu
klasické nádoby na odpad. Jedná se pře- lu,
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
nebo
devším o části nábytku, podlahové kry- v ý r o b k u .
právem vykonávat myslivost pro honebtiny, sanitární keramiku a jiné rozměrné Tradičně se
ní společenstva
vybavení domácností. Jelikož se takový mezi tyto
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
odpad nevejde do standardní nádoby o d p a d y
Zveřejněno: od 19. 06. do 18. 07. 2008
• Nabídku kupní ceny
na odpad, ukládá se do tzv. velkokapa- řadí papír,
citních kontejnerů o objemu 5 – 32 m3. sklo, plasty,
Tyto kontejnery jsou umístěny buď ve kovy, nově
sběrných dvorech, nebo jsou pravidelně nápojové kartony a odpad ze zeleně
rozmisťovány v obci na veřejných pro- (bioodpad).
stranstvích. Výhodou sběrných dvorů je
Využitelné odpady se dají při dodržení
jejich pravidelná provozní doba a vyško- přesných pravidel sbírat do oddělených
Před dvěma roky byla dána dlouhodobě retické části byly pro účastníky připraveny lená obsluha, která zabrání vzniku hro- nádob, nebo na sběrná místa, dále
nezaměstnaným šance vstoupit do pro- exkurze do různých firem a podniků nejen mad odpadů okolo kontejneru. Objem- upravovat teprve poté mohou posloužit
jektu „Návrat do práce – Ústecký kraj“, v lounském regionu, ale i mimo něj. Ve ný odpad se zpravidla dále neupravuje k výrobě jiného výrobku či materiálu.
jehož realizátorem byla firma SELLI s.r.o. druhé fázi projektu už ti, co měli zájem, a ukládá se
4. Směsný domovní odpad
a Občanské sdružení Vzdělávací centrum mohli absolvovat některý z rekvalifikač- na skládky,
Směsný odpad je odpad, který by měl
Podkrušnohoří v Žatci. Projekt, který se ních kurzů. V nabídce kurzů byla obsluha případně se
po vytřídění předchozích složek skončit
rozběhl v březnu 2006, byl spolufinanco- PC, Technicko-administrativní pracovník, odstraňuje ve
v popelnici. Z pravidelně prováděných
ván Evropským sociálním fondem a stát- Svářečský kurz, Podnikatelské minimum, spalovnách
rozborů domovního odpadu však vyplýním rozpočtem ČR. Na začátku projektu Elektrotechnické práce, Pečovatel/ka, komunálních
vá, že současná průměrná česká popelbyl plán zrealizovat 4 cykly s počtem 224 Skladník, Řidič motorového vozíku i kurz odpadů.
nice obsahuje až 30% objemu plastů,
frekventantů a ukončit projekt v měsíci Pomocnice v domácnosti. „Největší uplat2. Nebezaž 20% objemu papíru, téměř 8% skla,
březnu 2008. Z důvodu nevyčerpání všech nění u zaměstnavatelů našli absolventi pečný odpad
velké množství bioodpadu a také nebezfinančních prostředků se však počet cyklů kurzů Pečovatel/ Pečovatelka, Skladník
Nebezpečpečné odpady.
a frekventantů navýšil. Díky tomu mohl být a Řidič motorového vozíku“ dodala Eva ný odpad je
Je tedy jasné, že pokud by se odpady
zrealizován ještě 5.a 6.cyklus s celkovým Kapicová. Zaměstnavatelům byla dána takový odpad,
doopravdy důsledně třídily, nemohly by
počtem 350 frekventantů. Tento projekt možnost čerpat dotace na nově vytvořená který obsahupopelnice přetékat odpady a v jejich oko30. června letošního roku skončí.
pracovní místa, což někteří využili a na tato je jednu nebo více složek nebezpečných lí by se nemohl vyskytovat nepořádek.
Na počátku projektu bylo nutné vytipo- místa nastoupilo 37 absolventů. Ze statis- pro lidské zdraví, nebo pro životní proZásady správného třídění odpadů:
vat vhodné frekventanty. S tím pomohly tického hodnocení všech cyklů vyplynulo, středí, nebo má alespoň jednu nebezpeč- - Dodržujte pokyny uvedené na nádoÚřady práce v Žatci, Lounech a Podbořa- že projektu se zúčastnilo 65% žen a 35% nou vlastnost. Proto je nezbytně nutné
bách, pokud na nich nejsou, vyžanech. Významnou roli v projektu sehráli mužů. Frekventantů do 25 let bylo 19 % a takovéto odpady třídit z domovního
dujte informace od obce, případně
laičtí poradci. Jak nám sdělila manažerka nad 25 let byl podíl 81 %. Při hodnocení odpadu a předávat je specializovaným
svozové firmy.
projektu Eva Kapicová: „ laičtí poradci, vzdělanostní úrovně frekventantů mělo zá- firmám ve sběrných dvorech, nebo při - Odkládejte odpad jen do přísluškteří zde měli nezastupitelnou úlohu, byli kladní vzdělání – 46%, SOU – 35%, úplné mobilních svozech nebezpečných odpaných nádob.
vybíráni také z řad nezaměstnaných“. Aby střední s maturitou - 18% a VŠ – 1% (pro dů („sběrové soboty“).
- Nikdy neodhazujte odpad znečištěse laický poradce mohl stát osobním asis- zajímavost 3 kurzisté). Z celkového počtu
Mobilní sběry probíhají zpravidla
ný zbytky potravin, nebo chemikálitentem, musel projít speciálním školením 350 účastníků projektu našlo zaměstnání čtyřikrát ročně a obec by o nich měla
emi.
a pak už na něj čekal nelehký úkol starat se 160, což napovídá skutečnosti, že projekt v dostatečném předstihu informovat - Zmenšujte objem odpadu (sešlapujo nezaměstnané. Každý poradce pracoval „Návrat do práce“ byl úspěšný. Všichni, (Žatecký týdeník).
te PET lahve, rozkládejte papírové
asi s padesáti nezaměstnanými. Především kteří se na projektu podíleli, si přejí, aby
V žádném případě není možné odkrabice,…).
pomáhali frekventantům najít vhodné takovéto přínosné projekty měly pokračo- hazovat nebezpečné odpady do
zaměstnání, ale také je doprovázeli k za- vání. Příchod velkých investorů a vytváře- popelnic. V případě, že si nejste
městnavatelům na výběrová řízení. Bylo ní průmyslových zón v regionu sice nabízí jistí, zda se jedná o nebezpečný
tedy třeba věnovat se jim s velkým úsilím. pracovní příležitosti, ale přesto převážná odpad, můžete najít informace
První měsíc prošli frekventanti tzv. nepro- část nezaměstnaných v okolních okresech na obalu výrobku (např. výfesním školením. V jeho rámci byli motivo- je bez práce dlouhodobě a většinou bez robci barev na obalech uvádějí
váni k správnému hledání práce a prezen- kvalifikace. Projekt „Návrat do práce“ je jak s obalem nakládat), nebo
taci u zaměstnavatele. V této první fázi se pro ně určitou nadějí, jak se opět zařadit s předmětem jednejte jako by
nezaměstnaní navíc naučili psát životopisy mezi práceschopné.
to nebezpečný odpad byl. Můa žádosti o zaměstnání. Po ukončení teoS. Žitníková žete tak zabránit případnému

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projekt „Návrat do práce“ se
v Žatci řadí mezi úspěšné
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec.
Zveřejněno: od 16.6.2008 do
15.7.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
14.1.2008.
Bytová jednotka:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Žatecký
týdeník

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.

Žatecký týdeník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za
nabídky. Tel.: 604 371 163
n Prodám byt 3 + 1 v OV, parkety,
3. patro, balkón, 65,9m2, Podměstí
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK,
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442,
fax: 415 710 988

LETNÍ KINO ŽATEC
Červen - hrajeme od 21,30
27.6.

Chyťte doktora

70,-

Bon. Komedie / Drama / Česko, 2007, 85 min
Režie: Martin Dolenský. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, Pavel Landovský, Kryštof Hádek, Luděk Sobota,
Zuzana Stivínová, Kristýna Nováková
Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí řešit zapeklitou, téměř klasickou,
situaci manželského trojúhelníku. V komedii Chyťte doktora! ji bude řešit hned
několika různými způsoby. Poté, co jeho pokus o záchranu manželství nedopadne zcela podle představ, vrátí se na začátek filmu do místa jednoho rozhodnutí
a začne znovu. Jinak. Celkem třikrát se diváci spolu s hlavním hrdinou vrátí
na stejné místo jednoho dne a třikrát se spolu s ním nebudou stačit divit, co
všechno se může stát.

28.6.

Medvídek

70,-

29.6.

Americký Gangster

70,-

Fal. Komedie / Drama / Česko / 2007/ 98 min
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Roman Luknár, Ivan Trojan, Tatiana
Vilhelmová, Aňa Geislerová, Nataša Burger, Klára Issová, Zuzana Fialová, Jiří
Menzel, Věra Křesadlová
Příběh zasazený do současné Prahy vypráví osudy tří kamarádů, kteří se znají
už od školních let. Mají k sobě velmi blízko, vzájemně se svými rodinami navštěvují a jejich vztahy se zdají být idylické. Málokdo z jejich okolí, včetně jejich
žen, však tuší, že všichni z nich mají tajemství, která zásadně ovlivní jejich další
směřování. Co se stane, když přetvářky tajnosti a lži vyjdou na povrch? Vydrží
jejich přátelství a manželství? A existuje takové kamarádství i mezi ženami?
Bon. Krimi / Drama / Thriller / USA / 2007/ 157 min
Režie: Ridley Scott. Hrají: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor,
Josh Brolin, Ted Levine, Roger Guenveur Smith, John Hawkes, RZA
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena. Atmosféra
prohrávané války ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na Ameriku jako těžká deka. Vojáci se z asijských bojišť vraceli buď v černých pytlích,
nebo závislí na drogách a tuto „zálibu“ lavinovitě šířili mezi veřejností. Byznysu s narkotiky se okamžitě chytily mafiánské klany, které pro klid na práci
neváhaly masívně korumpovat celé policejní sbory. V tomto ozvduší se zrodí
černá hvězda podsvětí Frank Lucas (Denzel Washington), která díky vlastní
odvaze a inteligenci dokáže záhy zaplavit ulice New Yorku bezkonkurečně
nejlepší a přitom nejlevnější drogou. Díky tomu se záhy vyšvihne na samotný
vrchol zdejších mafiánských struktur, odkud s bohorovným klidem řídí své
impérium a pomocí finančních injekcí i nečinnost zdejších policistů.

Červenec - hrajeme od 21,30
3.7.

Clona

70,-

Bon. Horor / Thriller / Mysteriózní / USA / 2008 / 85 min
Režie: Masayuki Ochiai. Hrají: Joshua Jackson, Rachael Taylor
Uznávaný fotograf Benjamin se po krátké pauze vrací do Japonska, kde předtím
dlouho pracoval, a s sebou si bere i svou čerstvou novomanželku Jane. Dřív než
se ale vrhnou do víru každodenního života v Tokiu, chtějí si užít romantické líbánky přímo pod posvátnou horou Fuji. Pronajmou si romantickou chatu a jezdí
na výlety po okolí. Když se z jednoho takového výletu vracejí, je už noc. Řídí
Jane, protože Benjamin je unavený, ale i ona už by nejraději byla v posteli, a tak
stačila chvilka nepozornosti... Do cesty jim vbíhá neznámá mladá žena, Jane
se snaží rychle reagovat, ale ženu přece jen srazí a i s autem skončí v příkopě.
Oba vyvázli bez škrábnutí, ale po neznámé ženě, jako by se slehla zem. Oba
se snaží na nepříjemnou nehodu zapomenout, ale mrazení v zádech cítí pořád.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Prodám hrob v Postoloprtech (jednomístný), náhrobek s deskou, cena
dohodou. Dále prodám vanu 160 cm,
smalt (350.-), bytové dveře, krémové
s klikou a zámkem i prosklené, různé
rozměry – 60-90 cm šíře, (200.- 1 ks).
Kontakt: 774 818 787, 728 554 994
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem
v Žatci, Podměstí. Tel.: 606 850 576
n Pronajmu byt v Lounech v rodinném domě, 50 m2 (2. patro, půdní
vestavba). 500 m od náměstí. Cena
4.000.-Měsíčně. Kontakt.: 728 554 994,
774 818 787
n Pronajmu garáž v Podměstí, dále
prodám pěknou boudu na menšího psa
(55x70) a koupím dřevěnou ohrádku pro
dítě. Kontakt.: 723 577 134
n Pronajmu garáž v Žatci, Nerudovo
nám. El. 220 V, dílenský ponk + svěrák,
Nájem.: 1.000 Kč.-. Tel.: 777 117 824
n Prodám družstevní byt 3 + 1
(80m2), lodžie, nové jádro, kuchyň, dveře, okna, klidné místo. Nájem 2.200 Kč,
Žatec –Husova ul. Tel.: 602 140 046
n Prodám set vestavěných spotřebičů
MORA, plynová deska + horkovzdušná
trouba (nové), dále vysavač RAINBOW
(čistič), pračku vzduchu (další funkce
vhodné pro alergiky). Tel.: 608 027 138
n Přijmeme technicky zdatného
pracovníka do výroby – opravy,
servis nákladních vozů (Žetí). Tel.:
777 203 834
n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Informace v provozovně.
n Daruji zachovalý nábytek za odvoz.
Tel.: 723 792 844. Zn.: Pozůstalost
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
kk v Žatci (40m2). Jen pracujícím, nutná
kauce. Informace na tel.: 777 295 000
n Prodám družstevní byt 3 + 1 s balkónem (přízemí), garáž, sklep, zahrádka. Postaveno v roce 2005. Račetice
– dobré spojení – BUS, školka, obchod
v místě. Tel. : 723 811 058. Při rychlém
jednání dohoda možná.
n Prodám zahradní domek 4x5 m
v zahrádkářské kolonii u hřbitova
v Žatci. Evidováno na KÚ Žatec. Hezké
prostředí, klid, pitná voda a el. proud
zaveden, venkovní krb. Tel.: 415 710 208
od 19.00 hod. Cena k doptání.
n V pátek 4. 7. od 19. hod. v restauraci u Horejse (dříve u Zajíců - Mrtvolka) Vám zahraje k tanci a poslechu
VENTILKY A PUMPIČKY. Rezervace
na tel. 775 267 880 - vstup zdarma.

Dětský ráj – hry a soutěže, ale
také vandalství a bezohlednost

Sobotní odpoledne mohly děti strávit opět v Dětském ráji. Na programu byly
soutěže, hry a samozřejmě sladké odměny a diplomy.
„Byla jsem s dědou na letišti a teď jako při minulé akci, kdy se občerstvení
jsem si přišla hrát sem“, sdělila mi každou chvíli nedostávalo a muselo se
blonďatá dívenka. Právě konání něko- postupně doplňovat.
lika akcí v Žatci a okolí bylo důvodem,
Škoda, že dorůstající mládež si občas
že tentokrát Dětský ráj nepraskal ve vybere právě tento koutek, a má potřešvech.
bu si právě zde vybíjet energii formou
Přesto ještě několik rodičů s dětmi po ničení a devastace hraček a vytvořených
16 hodině spokojeně pobývalo v tomto postaviček. Starost udržet tento koutek
pohádkovém koutku. Nakonec i pan ve stávající podobě se stává pro tvůrce
Trejbal byl radši, že nepřišlo tolik dětí, areálu noční můrou.
(žit)

Letadla kroužila nad Žatcem

Neobvyklý sobotní ruch nad Žatcem přinutil většinu z nás zvednout své zraky
k oblakům. Ultralehká letadla tak z výšin zvala návštěvníky na plochu civilního
letiště. Konal se zde 18. slet ultralehkých letadel.
Krátce po poledni se plocha letiště za- ukázku výcvikových psů a atrakce
čala zaplňovat návštěvníky, kteří si přišli s tradičními stánky, to vše pořadatel,
nejen prohlédnout létají stroje, ale mnozí kterým byl Klub Letecké Amaterské
se svěřili do rukou pilota a vznesli se do Asociace připravil na tento den pro
výšin k vyhlídkovému letu nad Žatcem. širokou veřejnost, včetně každoroční
Na své si přišly hlavně děti, aspoň na večerní taneční zábavy. A protože prachvíli usednout na místo, které je snem nostika na sobotu zněla – „na sv. Aloise
každého správného kluka.
poseč louku, neboj se.“
Letištní plocha, kromě letadel naPořadatelé sletu se nebáli a s posečebízela pro děti široké vyžití. Soutěže, nou loukou objednali i to správné počasí.
projížďky na koni, jízdu na motokárách, Ať se daří i v dalším, již 19. ročníku slet
ukázku zásahové policejní jednotky, 2009.
(žit)

ROZLOUČENÍ
17. 6.
18. 6.

Alžběta Tobková
Jaroslav Dušek

84 let
88 let

OZNÁMENÍ

Základní umělecká škola v Žatci
zahajuje ve školním roce 2008/2009

výuku
orientálních
(břišních) tanců
pod vedením Ivany Fábryové,
učitelky tanečního oboru. Přihlásit se
mohou všichni starší šesti let.
Informace v ZUŠ Žatec,
nebo na tel. č. 415 740 368.

Firma „IZOS s.r.o.“

pobočka Velichov 42, Žatec, přijme

„Pracovníky do třísměnného provozu“

Požadujeme: dobrý zdravotní stav.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese firmy.

Krásné dívky a zlatavý mok
Mládé, krásné a opálené dívky ovládly
tecké divadlo.
Konala se zde degustace piva osmi
pivovarů, které se přihlásily do soutěže
MISS Zlatého moku. Ty si pak na základě výsledků vybíraly dívku, která je
bude v této soutěži reprezentovat. Dívky
do této soutěže byly vybrány z několika
desítek, tentokrát by se měly zúčastnit
i dívky ze Slovenska, Slovinska a Belgie.
Tyto dívky si zúčastněné státy delegují
samy.
Než vyvrcholila degustace, na děvčata čekalo jako každým rokem měření
proporcí. „Tady bych chtěla centimetr
přidat, tady zase nějaký ubrat“, znělo
občas z úst dívek, které se budou v pátek 5. září ucházet o korunku MISS
Zlatého moku ČR v rámci 51. Dočesné
v městském divadle. Co je přivedlo do
této soutěže? Většinu z nich, poznat
něco nového, dodat si větší sebevědomí
a v neposlední řadě třeba našlápnout

spolu se zlatavým mokem v pátek žak cestě do modelingu. Z degustace vyšel jako vítěz Zlatopramen, tímto získal právo první volby vybrat si dívku.
Tou byla jednoznačně Marcela Vovsová.
Další dívky, které si pivovary bez velkého
váhání vybíraly byly z Postoloprt Kamila Vostrá a z Chomutova Iveta Bylíková.
Žatecké barvy bude hájit Marta Hofmannová. Soutěžního klání se zúčastní
jedenáct dívek a jsou připraveny dvě
náhradnice.
I sama děvčata ochutnala pěnivý mok
a spolu s degustátory měla na výběr převážně dvánáctistupňová piva. Že je pivo
zdravé a napomáhá dobré paměti se snažila přesvědčit přítomné jedna z nich. Po
skončení degustace se děvčata přesunula
na náměstí, kde si za slunečného počasí
vyzkoušela první pózování před objektivy
jednoho z nejčtenějších deníku a žateckého ateliéru „Svoboda“.
(žit)
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Uplynulý víkend přinesl rozuzlení
v podobě konečných výsledků fotbalových soutěží, a zároveň i uzavřel
spekulace a domněnky, kdo postoupí
a kdo ne. Ve hře byl také žatecký Slavoj, který čekal na výsledky a vývoj
v ostatních skupinách, které v konečném účtování znamenají to, v co nikdo
nedoufal a to že z krajského přeboru
sestupuje tým Soběchleb.
Slavoj ukončil soutěž doma těsnou prohrou s druhým Vilémovem.
Rezerva přivezla bod z Obrnic
a velice pěkným výkonem zakončila
svoji soutěž starší dorostenci, kteří Zleva: T. Kostelník, D. Meduna, M. Hoštický, J. Greisiger ml. a kouč oddílu J.
v přímém boji zdolali postupující Greisiger st.
LoKo Chomutov.
Z výsledků:
n FK Slavoj Žatec A - SC STAP
TRATEC Vilémov 1 - 2 / 1-1 /

Utkání předcházel stejný scénař, kdo se
objeví v sestavě domácího trenéra Bryndy. Ten měl před samotným zahájením
k dispozici pouze 10 hráčů. Nakonec
se přidal zraněný Dykas, který doplnil
počet. Je nutné ještě připomenout, že to
už byli v sestavě mladíci Dupály/ brankář
na pozici obránce / a Provazník.
Je nutné ovšem podotknout, že poslední složení Slavoje odevzdalo na hřišti
maximum sil proti velice silnému, i když
oslabenému druhému týmu tabulky. Ten
měl velký nástup a několikráte se brankář Baštýř přesvědčil, že má tyče na svém
místě. Hosté se také neradovali dlouho
z vedení, neboť Jindra vyrovnávacím
gólem vrátil domácí do hry.
Ve druhém poločase nápor hostů
a šance pokračovaly, ale také Baštýř
předvedl několik velice dobrých zákroků. Nakonec to byli přeci jen hosté, kteří
v těsném konci utkání strhli vítězství na
svoji stranu.
n Sokol Obrnice - FK Slavoj Žatec
B 4 - 4 / pol.1 - 3 /

Obdobná situace se sestavou jako
v sobotu. A tak k poslednímu utkání své
soutěže nastoupila ne moc pozměněná
sestava. Žatečtí si vypracovali docela
slušný až překvapivý náskok, který mohli
pojistit dalšími góly. Místo toho po průtrži na obloze, pokračovalo utkání s lepší
střeleckou muškou domácích.
Nakonec se oba soupeři rozešli smírně,
a určitě si ulevili hostující hráči z nichž
někteří prožili doslova namáhavé a utrápené fotbalové víkendy.
n FK Slavoj Žatec A dorost - LoKo
Chomutov 3 - 2 /pol. 1-1/

Očekávané utkání dvou nejlepších
týmů soutěže shlédla i slušná divácká
kulisa. Domácí, kteří se mimo jiné loučili
s dorosteneckou kategoorii šli do utkání
s odhodláním vrátit alespoň svému soupeři podzimní diskutovatelnou porážku.
Bez vyloučeného Znamenáčka a střelce
Majorose / nejeví již o fotbal zájem /
domácí od začátku dokázali zahazovat
velice slibné šance. Udeřili ovšem hosté,
když vraceli míč rozhodčího na branku
domácích, který skončil s přispěním
Haštaby v síti. Kdo jiný než Wiesinger
vyrovnal. To už domácí také bez otřeseného Drchala.
Ve druhé půli šli hosté opět do vedení.
To ovšem nijak neotřáslo domácími, kteří
z penalty srovnali za sražení Beneše, opět
Wiesinger.
Domácí trenér na poslední chvíle
utkání stáhl obranu na tři a posílil útok
mladým Liškou také na tři útočníky. Tento
tah se podařil a ten se mu odměnil vítěznou trefou, což také řádně domácí hráči
včetně střelce oslavili.
Vážení čtenáři,
po celou jarní část jste měli možnost
alespoň částečně prostřednictvím městského týdeníku být informováni o dění
v žateckém fotbale. Situace která panuje
okolo týmu dospělých není uspokojivá
a bude nutné jí řešit ve velice krátké
době. Informace přineseme.
Pavel Maňák

G-Titáni zakončili sezónu 3. medailemi

V sobotu 14.6.2008 proběhl v Brně turnaj v kickboxu Arena team X cup 2008.
Žatečtí G-Titáni se zúčastnili v tomto zínci Tamasu Oshamashvilimu z Grassel
složení: Mirek Hoštický, Honza Greisi- gymu Praha a obsadil krásné 2 místo
ger ml., Tomáš Kostelník a David Medu- a domů si přivezl stříbrnou medaili. Také
na. Hoštický měl smůlu v losování, kdy Tomáš Kostelník dosáhl na stříbro po boji
v kategorii orientál -81kg na první zápas s Mariem Jarkasem z Grassel gymu Praha,
dostal Rusa Belyakova, který měl za sebou v kategorii orientál -63,5kg.
více jak 100 zápasů a Hoštický teprve 2.
V kategorii full contact -81kg vyhrál zlaPo tvrdém boji, kdy Hoštický inkasoval tou medaili David Meduna po 3 náročných
v začátku koleno do nosu a byl ošetřován zápasech s Martinem Hošťákem z Fighlékařem, se snažil Kirilla Belyakova do- ters Uherské Hradiště, potom s Tomášem
táhnout. Chvilku to vypadalo, že se mu Zieglerem z Nordic body sport a ve finále
to podaří, ale bodový skluz již nedohnal vyhrál RSC nad Antonínem Pacandou,
a prohrál 2:1.
taktéž z Nordic body sportu.
Honza Greisiger ml. nastoupil v kategoG-Titáni takto úspěšně zakončili závodrii light kontakt žáci -55kg proti Simonovi ní sezónu a příští rok Vás zvou do svých
Kopřivovi z Arény Brno, kterého porazil řad, neboť v září opět probíhá další nábor
3:0 a postoupil do finále, kde podlehl Gru- nových bojovníků.

Praha 2008 - 3 kolo ČP

Ve dnech 6.-8.6.2008 proběhlo v bazénu v Podolí 3.kolo Českého poháru. Z našeho
oddílu se ho zúčastnil jen David Urban a byla to pro něho opravdu velká výzva. Ve
výčtu plavců byla prakticky celá naše plavecká špička, včetně plavců z Turecka,
Izraele, Rakouska, Anglie a Slovenska.
David poprvé závodil na otevřeném slední příprava na nadcházejí Mistrovství
bazénu, ale to nebylo vůbec překážkou ČR staršího žactva. Náš plavec předvedl
k tomu, aby si zaplaval skvělé časy. Prv- vynikající výkon a zaplaval na této trati
ním jeho závodem bylo 50m volným způ- nejlepší čas v celé ČR mezi ročníky 1995
sobem, ve kterém si zlepšil o necelou půl na dlouhém bazénu - 02:15.44. Celkově
vteřinu svůj osobní rekord a obsadil celko- obsadil 41.místo a mezi žáky 3.místo
vě 92.místo. V kategorii žáků (ročníky 94
Davidovi se generálka na Mistrovství ČR
a 95) to bylo 5.místo. V další disciplíně na vydařila a nezbývá než mu popřát hodně
50m prsa David potvrdil svůj čas a skončil úspěchů 21. a 22.6.2008 v Ústí nad Lana 68.místě, mezi žáky na 6.místě.
bem, kde se pokusí, společně s Hankou
V sobotu měl David přihlášeno jen Eichelmanovou a Katkou Iblovou, získat
200m volným způsobem a byla to po- co nejlepší umístění.
J. Karas

Klub českých turistů Žatec
Pořádá autobusový zájezd na:

SKRYJSKÁ JEZÍRKA
V sobotu 28.6.2008

Odjezd autobusu: ze Žatce autobusového nádraží v 8.00 hod
Závazné přihlášky s úhradou jízdného bude vybírat p.Kochová v hale
MěU Žatec ve dnech: 11.6. 16.6. a 18.6. vždy od 15 do 17.00 hod.
Cena jízdného : členové KČT- 100.Kč, ostatní - 160.Kč
Pro pozdější informace a přihlášky lze se dotázat na tel: 723 342 496

Trasa: Skryje – Skryjská jezírka - Zbiroh 18 km.
Ze Skryjí se dáme po M TZ, která nás po
2 km dovede k romantickým „Skryjským
jezírkům M TZ a Zbirožský potok nás
budou provázet celou cestu. Od jezírek
půjdeme k hájovně Slap, potom kolem
Jankovského mlýna, Ostroveckého a Kozova mlýna, Papírny a Sýkorova mlýna.
U Sýkorova mlýna opustíme údolí Zbirožského potoka a dojdeme do Přísednic
a Františkova. Odtud kolem rybníků na
okraj Zbiroha k turistickému rozcestníku.
Zde odbočíme doprava a Č TZ nás dovede
do středu městečka.Po prohlídce města
a občerstvení návrat do Žatce.
Skryje leží na pravém břehu Berounky. Kostel sv. Michala původně gotický,
přestavěn do současné barokní podoby.
V obci je zachováno několik roubených
domů. U kostela památna lípa malolistá
(obvod kmene 360 cm, výška 20 m). V 1
pol. 19 stol. sem měla vést koněspřežná
buštěhradská dráha. Projektování a vyměřování se zůčastnil i fran. ing. Joachim
Barrande, jenž nalezl v okolí obce množství zkamenělin (trilobit). Připomíná jej
busta u školy i zdejší památník (v budově
OÚ), kde je možno si prohlédnout bohatou sbírku zkamenělin.
Skryjská jezírka - jedinečná přírodní
zajímavost při dolním toku Zbirožského

potoka. Potok zde proráží úzkou průrvou
skalnatý masiv, pod ním se rozlévá v malé
jezírko. Zákaz sběru zkamenělin!
Ostrovecký mlýn - roubená patrová
stavba z konce 18 stol.
Kozův mlýn - v roce 1943 byla rodina
mlynáře pro spolupráci s odbojem zatčená
a popravená.
Přísedenice v severovýchodní části vsi
dva roubené přízemní domy.
Františkov - osada na Zbirožském
potoce. V roce 1870 se zde podnikatel
Strossberg pokoušel založit železárny.
Skončil krachem – popsáno v knize
„Král železnic“.
Zbiroh - malebné městečko ležící na
rozhraní Brd a Křivoklátské vrchoviny. Až
k městu zasahuji lesy CHKO Křivokládsko. Romantiku okolí dotváří Zbirožský
potok. Na náměstí chráněno 5 maloměstských domů z 18 – 19 stol. A původně
gotický kostel sv. Mikuláše barokizován
v r.1716. Hrad (zámek) pozůstatek ranné
gotiky je nepřístupný.Na zámku tvořil 17
let Alfons Mucha (Slovanská epopej). Ve
Zbirohu pobývali V. Vačkář, autor „Vzpomínky na Zbiroh“.M.Majerová a.J. Hašek.
Fráňa Šrámek zajížděl k rodičům (odezva
pobytu ve Stříbrném větru).
Přijemně prožitý den přeje výbor KČT

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 16.6.2008 výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka:

Vedoucí stavebního
a vyvlastňovacího úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (stavební
zaměření výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 8. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 11.7. 2008 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – vedoucí stavebního a vyvlastňovacího
úřadu“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 16.6.2008 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

zkušební komisař Odboru
dopravy a silničního hospodářství
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 10.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
• Řidičský průkaz skupiny A – C + E, výhodou D+E
• Průkaz zkušebního komisaře výhodou
• Předpokládaný nástup 15. 8. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 11.7. 2008 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – zkušební komisař Odboru dopravy
a silničního hospodářství“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

