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Zabodoval Žatecký týdeník,
Komunikace formou SM a Infocentrum
Česká republika se snaží zlepšit komunikaci úřadů s občany

Společnost Westminster v roce 2006 spustila celorepublikový průzkum úrovně komunikace úřadů státní správy a samosprávy s veřejností a médii. Oproti
loňskému roku byl o projekt EMGC zvýšený zájem ze strany zhruba 520
oslovených úřadů.
Nakonec se výzkumu zúčastnilo 376 porota „Nejzdařilejší projekty veřejné
institucí, ministerstvy počínaje a ob- správy“. Mezi Akademii věd, Zlínský
cemi s rozšířenou působností konče. kraj, Ostravu, Děčín, Otrokovice a dalZatímco v zemích EU je komunikace ší, se s úspěchem zařadilo také město
s veřejností prioritou úřadů, v České Žatec se svým Žateckým týdeníkem,
republice nemá zatím tato oblast do- Komunikaci formou SMS a nejlepším
statečně systematickou podporu. Zda- Infocentrum SZ Čech.
leka ne všechny instituce, kterým byly
V celkovém hodnocení magistrátů
dotazníky zaslány, projevily zájem se uspělo město Brno a z městských úřadů
výzkumu zúčastnit. Mezi ně např. patří Vsetín se 62 body. Město Žatec získalo
Poslanecká sněmovna, Parlament ČR, na svůj účet 50 bodů. Výsledky průzkuMinisterstvo spravedlnosti, Agrární mu přinesly nové informace o tom, jaký
komora ČR a některé magistráty. Vý- úřad komunikuje nejlépe, a naopak, který
sledky letošního, již II. ročníku, byly nejhůře. Prioritou většiny státní správy
vyhlášeny koncem března v Praze, na by mělo být, zvolit takovou politiku, aby
konferenci „Komunikace ve veřejném zákazníka, potažmo veřejnost účinně
sektoru 2008“. Kromě kategorie „Nejlé- oslovila a především přesvědčila.
pe komunikující úřady“, vyhlásila také
(žit)

Prodejní cena dalších parcel na
Kamenném vršku se zvýší

Žatec - Veškeré náklady v řádech desítek milionů korun na přípravu stavebních
parcel v lokalitě Kamenný vršek jdou z rozpočtu města, tedy z veřejných prostředků. Každý občan tohoto města tedy dotuje ze svých daní stavbu tamních
rodinných domů. Vzhledem k těmto skutečnostem se rada rozhodla razantně
upravit podmínky prodeje.
V I. etapě za 42 milionů korun se prodejům v první etapě se tak významně
vytvořil základ inženýrských sítí a další zvýší podíl samotných stavebníků, přitechnické náležitosti. Prodáno bylo 25 čemž určitá hmotná podpora ze strany
parcel za základní cenu 450 Kč za metr města zůstane zachována.
čtverečný s odstupňovanými smluvními
Rozdíl mezi skutečnou cenou za
pokutami pro případ, že by příslušný sta- metr a prodejní, respektive kupní částvebník něco nesplnil. Pozemky byly pro- kou budeš ve smlouvách se stavebníky
dané v souhrnu za necelých 11 milionů. začleněn. Doplacen bude v případě, že
Pro druhou etapu se 13 parcelami se stavebník nesplní podmínku města dobude vycházet z částky 1250 Kč za metr končit objekt určený k bydlení do čtyř
čtverečný. Ta se skládá z tisícikoruny za let od podpisu smlouvy.
sítě a 250 korun za samotný metr čtverečMěsto se bude každopádně zajímat
ný pozemku. Aby se výdaje za přípravu o možnost získat na přípravu dalších
parcel rovnaly i příjmům z prodeje, mu- stavebních parcel státní podporu, jak
sela by celková cena za plošný metr činit bylo zvykem v případě řady okolních
1958 korun. Navýšením částky oproti měst a obcí.
(st)

Pane starosto

Obracím se na Vás s možností uplatnit připomínky, které tíží občany jak
jste uvedl přímo na Vás a které, jak
je patrno i z místního tisku, osobně
řešíte. Tedy:
1/V zadní části našeho domu (Husova 2251 - prostor před hernou LINDA)
není věnována správcem komunikace
pozornost kanálové vpusti, která je
proto nepropustná a i při malém dešti
se vytváří na komunikaci doslova jezero.
Při silném dešti (příklad 25. 6. 2008)
tato voda přetéká přes obrubník a po
příchodovém chodníku se valí k zadnímu vchodu domu (2251) a dveřmi
protéká do sklepních prostor. Tím je
ohrožován dům (podmáčení základů) a zaplavováním sklepů i majetek
obyvatel (ve společném vlastnictví).
Uvedený problémvyžaduje nápravu
nejen ve vyčistění kanálové vpusti
ale i stavební řešení, protože průjezd
vozidel (zejména těžkých) při zásobování restaurace s hernou (Linda)
konstrukčně neodpovídá stavu kanálu.
Problém je aktualní, protože prognóza
počasí vypovídá na možnost dalších
bouří a přívalových lijáků.
2/12. 7. 2004 (t.j. téměř před 4 lety)
jsem se obrátil na zastupitelstvo města

Nové centrum služeb
se otevře příští týden

Žatec, Libočany – Slavnostní zahájení nového centra sociálních služeb
v Libočanech proběhne příští týden,
konkrétně 22. července. Z městského objektu se stalo zařízení, které pro
obyvatele města dosud chybělo. Jde
o jeden z prvních realizovaných cílů
z Komunitního plánu, jenž stanovuje
potřeby města v oblasti sociálních
služeb, zdravotnictví a volnočasových
aktivit.
Jak jsme už několikrát informovali,
v libočanském zařízení bude k dispozici stacionář pro přestárlé či pro osoby
s některými typy postižení, dále azylové
byty pro matky s dětmi (na jejich obsazování bude město spolupracovat s Fondem
K památníku obětem Českého Malína byly v pátek 4. července položeny ohrožených dětí) a chráněné bydlení pro
věnce. Součástí pietního aktu byla také bohoslužba.
osoby s mentálním postižením.
Interiéry doznaly zásadních úprav,
částečně se zvelebilo i okolí objektu.
Provozovatelem zařízení bude občanské sdružení Centrum pro zdravotně
postižené Žatec.
(kas)

Osudy Volyňských Čechů
sahají do doby až 140 let zpět

Postupně se na Volyni usadilo více jak 45 tisíc Čechů, impulzem k odchodu
na Ukrajinu byla svízelná hospodářská situace v českých zemích po prusko-rakúské válce.
„Žijeme v cizině dlouhý řad roků, na v okolí, přenesli ohořelé pozůstatky do
zemi Volyně se slzou v oku. Slzíme po společné mohyly. Český Malín byl vyvlasti, v té cizí stráni, neznáme radosti, pálen ještě brutálněji, než Lidice. Tento
máme jen přání. Vrátit se do ráje, vrátit se hrůzný čin vydal ještě hrůznější čísla
domů, kde nové jitro je a štěstí k tomu.“ – upáleno zaživa bylo 374 Čechů (104
Je časné ráno 13. července 1943, mužů a starců), 161 žen, 109 chlapců
poklidný Český Malín obklíčilo němec- a dívek do 14 let. Tomuto hrůznému
ké vojsko, s policií a gestapem. Nic činu neušli ani 4 Češi, kteří byli v té
netušící vesnice se naráz probouzí do době v malínské nemocnici a také 26
letního rána jako do zlého snu. Zlý sen Poláků. Spáleno bylo 68 domů, 223
se stává skutečností, lidé jsou vyhnáni stodol, stájí a hospodářských stavení.
z domů na náves a rozděleni do skupin. Ani ostatní obce nebyly těchto krutostí
Nic nechápající, nic netušící, slyší je ušetřeny, a celkový počet obětí dosáhl
jedno jediné „Jste bandité“. Všichni se 462 osob. Český Malín, do té doby
snaží o domluvu, nepomáhá ani žádné mírumilovná vesnice, žijící spořádavysvětlování. Jako bezbranný terč jsou ným životem, s dobrým hospodařením
nahnáni do stodol, které jsou polity a bohatým kulturním životem, přestala
benzinem a zapáleny. Na hořící stodoly existovat.
padají smrště granátů. Jejich rány jsou
Hrstka obyvatel, která přežila a další
doprovázeny nářkem a křikem upále- Volyňští Češi se pak po druhé světové
ných lidí. Aby bylo dílo zkázy dokonáno, válce usadili v tehdejším Českoslovenjsou zapáleny všechny domy. Češi, žijící sku.
(foto:rep/ text: žit)

Další možnost čerpání
dotací od města

Sociálně zdravotní komise Města Žatce oslovuje všechny organizace působící
v oblasti sociálních služeb v Žatci a spádových oblastech s nabídkou možnosti
získat nevyčerpané finanční prostředky
na drobné projekty vztahující se k sociální sféře.
Žádosti zasílejte na předepsaném formuláři na adresu: Město Žatec, Finanční odbor, k rukám Zdeňky Vegrichtové,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Informací Městského úřadu (přízemí
radnice), nebo na www adrese: http://
mesto-zatec.cz/modules/dokumenty/
soubory/formulare/FO/doc/283.doc
Termín podání projektů je do
29.8.2008
Informace k obsahu projektů: Městský
úřad, Mgr. Petr Antoni – 415 736 400
Jarmila Mikulová – 415 736 408

PTEJTE SE STAROSTY
s podnětem řešit dopravu v Husově ulici. Ve stručnosti vyjímám: Přehuštěnost
dopravy maximálním průjezdem vozidel,ohrožování chodců na přechodech,
hlučnost při jízdě vozidel zejména těžkotonážních a motocyklů,nedodržování
rychlosti jízdy ve dne a zejména noci.
Svedení veškeré dopravy touto ulicí
k nákupním střediskům (tehdy-Norma, Plus, Edeka) a průjezd i výjezd
ve směru do a od Plzně bez využívání
obchvatové komunikace. Zastupitelstvem města z 16. 9. 2004 a radou
města z 17. 8. 2004 bylo přislíbeno
projednání situace a zpracování studie
řešení dopravní situace v Husově ulici
včetně umístění informačního radarového měřiče. Jaká je situace dnes?
Lapidárně řečeno HORŠI! Nevím, kde
je slíbená studie. Radar je zcela bez
efektu, navíc převážnou dobu instalace byl nefunkční (nevím jak tedy byla
zjišťována frekvence a rychlost vozidel).
Hluk se zvýšil natolik, že nelze ve směru do ulice otevřít okna ani ve večerních
hodinách. Frekvence vozidel se podstatně zvýšila výstavbou dalších nákupních
středisek „Stavebniny“ a „Tesko“. Kladu
otázku, proč se nepřihlédlo k dopravní
situaci při povolování dalších středisek
nákupu? Proč je povolen průjezd všech
kategorii vozidel bez jakéhokoliv ome-

zení? Proč nebyl realisován můj návrh
jednosměrné dopravy touto ulici? Proč
není přihlíženo k existenci polikliniky
a nemocnice v této ulici (měla by spíše
existovat zóna klidu)? Samozřejmě se
nabízí ještě více otázek. Apeluji na Vás,
radu a zastupitelstvo města, aby byla
tato problematika pochopena a konečně
po 4 letech řešena jako veřejný zájem
občanů. Je mi rovněž líto, že nebyla
žádná reakce na urgenci mé stížnosti,
odeslané E-mailem místostarostovi dne
8. 8. 2007.
Prosím o řešení obou problémů ve
Vašich možnostech a jsem s pozdravem
Miloslav Horák Husova 2251 Žatec

Vážený pane Horáku.

Vaše dva dotazy jsem nechal prověřit
příslušnými odbory městského úřadu.
V případě kanálové vpusti v dané
lokalitě jsem nechal vyčistit předmětnou vpusť příkazem k TSM. Po konzultaci s odborem rozvoje města však
musím konstatovat, že při dešti jaký byl
25. 6. 2008 nebere vodu žádný kanál
a jednalo se proto o vyjímečný stav, na
který nejsou dimenzovány uliční vpusti a ani kanalizační stoky. Zkapacitnění
kanalizačního řádu kvůli takovýmto

mimořádným událostem je v celé jeho
délce finančně neúnosné a má smysl
pouze v kritických místech, jako je
například oblast pod Střelnicí. O této
lokalitě s odpovědným správcem sítě
již rok a nyní znovu intenzivně jednáme a i tak se dle jejich vyjádření
na takovou investici dostane až v roce
2010. Přesto jednáme dále o možnostech urychlení.
Dopravní studie na řešení dopravy
v Husově ulici je již zpracována a je
vydáno stavební povolení. Rada města
uložila odboru rozvoje města, aby ještě
v letošním roce předložil návrh na realizaci části stavebních úprav v úseku mezi
ul. Svatopluka Čecha a ulici Brožíkovou,
tedy u parkoviště u polikliniky. Na provedení celkových úprav po celé Husově
ulici nebudou v letošním roce v rozpočtu
finanční prostředky. Stavební a dopravně inženýrská opatření budou spočívat
ve vyznačení a zúžení jízdních pruhů,
vyznačení parkovacích míst, vybudování zpomalovacího prahu a zkrácení
a osvětlení přechodů pro chodce. Těmito úpravami by se mělo dosáhnout
celkového zklidnění dopravy, obdobně
jako v ulici Komenského alej, kde byly
rovněž zúženy a vyznačeny jízdní pruhy
a doprava se výrazně zpomalila.

Informační radar měřící rychlost
vozidel možná nemá takový efekt,
který bychom si představovali, ale na
základě jeho údajů bylo zjištěno, že
překračování rychlosti není ve směru
do centra u nemocnice nijak alarmující.
Povolenou rychlost výrazně, tedy o více
jak 5 km/h, překročí cca 2,6 % řidičů vozidel, kteří budou zřejmě rychlost překračovat za jakýchkoliv opatření. Dále je
ze statistiky patrno, že denně projede ve
směru do centra kolem nemocnice cca
5.300 vozidel. Dlouhodobou statistiku
za období od 12. 10. 2007 do 2. 7. 2008
Vám pro zajímavost přikládám.
Co se týče zjednosměrnění provozu,
tak o této úpravě se neuvažuje, jelikož
výsledný efekt by zřejmě nebyl žádný,
pouze by zkomplikoval dopravu na
navazujících komunikacích. Technické
parametry vozovky v Husově ulici jsou
dostatečně kapacitní na to, aby provoz
na ní byl obousměrný. Vjezd nákladních
vozidel, vyjma dopravní obsluhy, je do
ulice zakázaný (dopravní značka u čerpací stanice ÖMV). Je však pravda, že
dopravní značka od ulice Komenského
alej nebyla zřejmě po dokončení výstavby okružní křižovatky zpět osazena, což
bude neprodleně napraveno. Děkuji za
oba dotazy.
Mgr. Erich Knoblauch
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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 9.7.2008 do 24.7.2008

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 27.06 do 28.07.2008

Poukázkový systém se rozběhne od září
Žatec – Výplata dávek hmotné nouze bude od září probíhat pro dotčené obyvatele Žatce a spádových obcí ve formě poukázek. Město Žatec tak rozšíří skupinu
zhruba čtyř desítek českých měst, kde se výplata touto formou praktikuje.
Zkušenosti z jiných měst jsou rozdílné, formě poukázky (vypadá jako klasická
ve většině však pozitivní v tom smyslu, stravenka) a zbytek ve formě běžných
že se snížil počet žadatelů o tento typ peněz. Pokud dotčení kritici – příjemdávky. Například v Chlumci nad Cid- ci dávky ve formě poukázky - říkají,
linou tamní radnice systém už zrušila, že nemají peníze na autobus a lékaře,
protože tak významně snížil počet pří- pak nemluví pravdu. Na tyto záležitosti
jemců dávky, že ztratil smysl.
peníze mají.
Podle současné analýzy se bude ve
Odbor sociálních věcí bude ke kliensprávním obvodu města Žatce týkat vý- tům přistupovat důsledně individuálně.
dej poukázek asi 250 osob; takto bude Jestliže prokáže, že hradí různé půjčky,
vyplaceno cca 650 tisíc korun měsíčně. může se procentní poměr upravit tak, že
Systém je nastaven tak, že adresát do- bude mít více peněz a poukázky v menší
stane z příspěvku na živobytí 70 % ve hodnotě.

Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč

TIC - nabízí

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok 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 27.6.2008 do
28.7.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
n Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
právo případně odmítnout všechny 500,- Kč/m2.
předložené nabídky v souladu se zá- Zveřejněno: od 19. 06. do 18. 07. 2008
konem o obcích.
případně další informace a soupisy pozemků poskytne majetkový odbor MÚ
Žatec tel. 415736220, email: eisertova@mesto-zatec.cz
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního prostření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz
Zveřejněno od 18.06.2008 do
31.10.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

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 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
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

Žatecký
týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
n Pozemky určené k výstavbě RD:
p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden celek
k výstavbě RD za podmínek stanovených
odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
• zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
• dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
• Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno:
od 07. 07.2008 do 05. 08. 2008

Důvod pro zavedení poukázek je zřejmý – snaha maximální možnou měrou
zabránit zneužívání peněz na nákup
alkoholu, cigaret a podobně a využít je
k tomu, nač mají sloužit. Tedy k nákupu
potravin, ošacení či hygienických potřeb.
Město bude ve spolupráci s firmou
dodávající poukázky řešit síť prodejen
tak, aby byl zajištěn dostatečný výběr
obchodů. Zájemci z řad obchodníků
se mohou hlásit na odboru sociálních
věcí, konkrétně u vedoucího Petra Antoniho (antoni@mesto-zatec.cz, tel:
415 736 400), nebo u místostarosty
Aleše Kassala (kassal@mesto-zatec.cz,
tel: 415 735 105).
(kas)

Blíží se odstávka výtopny Perč

Záměr Města Žatce
prodat ze svého majetku

schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva

Žatecký týdeník

Turisticko informační centrum
v Žatci, nabízí pro své návštěvníky
samolepku „Ž“ – Žatec centrum
chmelařské oblasti. Samolepka
stojí 12,- Kč a má široké uplatnění ( dárek, vzpomínka, identifikace, ap.) Nenechte si ujít tuto
příležitost a přijďte si ji zakoupit
do našeho infocentra, rádi Vás
obsloužíme.
pracovníci TIC

POZVÁNKA
Konfederace politických vězňů ČR
a Město Žatec Vás zvou u příležitosti
59. výročí popravy členů skupiny Praha – Žatec na vzpomínkový akt, který
se uskuteční v pátek dne 18. července
2008 v 10:00 hod. ve vestibulu radnice,
náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní
akt bude dále pokračovat vzpomínkou
u pamětní desky kpt. Sabely na Nákladní
ulici u domu č.p. 73.
Program pietního aktu:
09.45 Setkání účastníků aktu ve vestibulu budovy radnice Města Žatec
10.00 Zahájení, uvítání starostou města
10.10 Položení květinových darů k pamětní desce ve vestibulu radnice
10.25 Projev zástupce Konfederace
politických vězňů
10.35 Státní hymna. Přesun účastníků
pietního aktu na Nákladní ulici k domu
č.p. 73
11.00 Projev zástupce Konfederace
politických vězňů
11.10 Položení květinových darů k pamětní desce
11.15 Státní hymna
11.20 Ukončení pietního aktu
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Žatec - Od 28. července do 25. srpna proběhne každoroční odstávka výtopny
Perč. V této době nahradí Žatecká teplárenská, a.s. dodávku tepla, tak jako
v minulých letech, ze svého záložního zdroje - kotelny Podměstí. U odběratelů
tedy nedojde k přerušení dodávky tepla s výjimkou těch krátkodobých během
přepojování zdrojů.
V této době může dojít k přerušení 2627, 2628, 2629-2631, 2632-2634,
dodávky tepla v některých objektech. Ve Stadion Mládí , Studentská ul. 1075
dnech 28. 7 až 30. 7. 2008 se přerušení - Gymnázium Žatec, Tolstého ul. 1072,
dodávky dotkne objektů v ul. Vrchlické- Studentská ul. 1230 - Mateřská škola,
ho 2494-2495,2498-2499,2707-2709 . Studentská ul. 1416 – Mateřská škola
Ve dnech 18. 8 až 20. 8. 2008 Mlá- speciální .
dežnická ul. - Kick Box, Komenského
Ve dnech 11. 8 až 13. 8. 2008 Koalej RUT – SVBF Praha, Svatopluka menského alej 749 - Základní škola,
Čecha 1180 - Střední škola zemědělská Šafaříkova 852 - Domov pro seniory,
a ekologická, O.Březiny 2769 - Mateřská ul.Tolstého 1342, 1160. Uvedené práce
škola, Studentská ul. 1030 - Základní se budeme snažit provést v co nejkratší
umělecká škola, Studentská ul. 2626- době.
(ml)

Poděkování komunitní nadaci
Euroregionu Labe za podporu projektu

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům Komunitní nadace Euroregionu Labe za jejich finanční podporu, kterou nám poskytli v grantovém
řízení programu FOND T-MOBILE.
Z prostředků, které nám v rámci rodou, živými tvory, prohloubit jejich
našeho projektu „NAŠE ZAHRADA poznatky o přírodních zákonitostech
– ZAHRADA SNŮ“ byly přiděleny, a zejména vzbudit v dětech zájem o příjsme měli možnost zakoupit speciální rodu samotnou a její ochranu. Zakoupomůcky pro děti z našeho zařízení pený potřebný materiál nám pomohl
– Mateřské školy speciální v Žatci k realizaci našich cílů, v nichž budeme
a zkvalitnit tak výchovně-vzdělávací i nadále pokračovat, a proto ještě jednou
proces předškolních dětí.
velice děkujeme.
Naší snahou bylo seznámit děti s příKolektiv učitelek a dětí MŠS
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, Hlavní 6,
tel.: 415 78 61 40, 775 127 147 • milsda@seznam.cz

Mateřská škola
s výukou anglického jazyka

přijme do naplnění kapacity od školního roku 2008 – 2009

děti rodičů mimo region obce Nové Sedlo
Kritéria přijetí dětí do MŠ:
1. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ nebo s odkladem povinné docházky
2. Děti matek, které jsou již zaměstnané a dítě bude zapsáno k celodenní docházce
3. Děti matek, které uvažují o nástupu do zaměstnání v průběhu roku a dítěbude zapsáno
k celodenní docházce
Dopravu do mateřské školy:
1. zajistí rodiče sami nebo
2.předají ráno děti u autobusu učitelce MŠ – po trase Žatec, Libočany
Dopravu zpět z mateřské školy:
1.zajistí rodiče sami nebo
2.převezmou děti z autobusu od učitelky MŠ po trase Libočany, Žatec

Dopravní výchova – každoroční soutěž
Dne 20.června 2008 se žáci a žákyně naší školy jako každým rokem i letos zúčastnili společně s dětmi z Podbořan, Loun a ZŠ ve Dvořákově ulici soutěže
v Dopravní výchově. Celá akce byla zaměřena hlavně na bezpečný pohyb dětí
na komunikacích.
Soutěž byla rozdělena na tři části. která je vždy složitější a náročnější než
V písemných testech si tak chlapci teorie. Všichni se snažili hájit čest své
a děvčata mohli ověřit svoje hluboké školy a ti, kteří trošku pochybili, si jistě
znalosti, které získali v průběhu výuky přes prázdniny své „mezírky“ z dopravní
od svých učitelů. Při praktické jízdě na výchovy doplní.
kole se z jednotlivých pedagogů stávali
Zájem o tuto soutěž je každoročně
rozhodčí, kteří nekompromisně zapiso- obrovský. Všichni chtějí závodit a všichni
vali každou chybu či nerozhodnost žáka. chtějí vyhrávat. Závodili naprosto všichVšichni se pekelně soustředili, dodržo- ni (i náhradníci, kteří ani nedoufali, že
vali pravidla silničního provozu a snažili by mohli nasednout na kolo). Vyhrát
se jezdit tak, jako by cvičné hřiště byla však mohou jenom někteří.
opravdová městská komunikace. Jízda
Děti soutěžily ve dvou kategoriích
zručnosti pak prověřila pevné nervy dle věku – mladší žáci (5. – 6. ročník)
všech soutěžících. Celé soutěžní dopo- a starší žáci (7. – 8. ročník). Všichni
ledne tak poskytlo dětem možnost ově- bojovali jako lvi, ale oceněni byli jenom
řit si své znalosti a dovednosti v praxi, nejlepší. Z našich žáků si zaslouženě

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.

3. místo v kategorii mladší žáci odnesl
Michal Berky. V kategorii starší žáci
zvítězil a obsadil tedy 1. místo náš žák
Radek Knotek. Oběma chlapcům blahopřejeme!
Věříme, že i tímto zábavným způsobem si chlapci a děvčata odnesou
praktické znalosti do svého cyklistického života a stanou se z nich slušní, ohleduplní a šikovní řidiči, kteří budou vždy
a za všech okolností dodržovat základy
bezpečného pohybu na komunikacích.
Současně děkujeme všem pedagogům,
kteří celou soutěž pomohli zajistit
a organizovat. Další velké díky patří
i nestorce práce v dopravní výchově
paní Englové.
Všem krásné prázdniny bez nehod!
učitelky a žáci
DD, ZŠ a SŠ, Žatec

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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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 Pronajmu byt 2 + 1 v Žatci
– Podměstí. Cena 7.000.-/měs. Tel.:
728 226 591
n Prodám dvojhrob (kámen) v hlavní
části městského hřbitova v Žatci. Cena
dohodou, tel.: 723 091 979 po 18 hod.
n Firma MIDOS, přijme stavební dělníky; řidiče sk. B, C; zedníky.
Tel.: 602 445 123

LETNÍ KINO ŽATEC

n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme pomocnou sílu do kuchyO rodičích a dětech
60,ně. Informace v provozovně.
Bios. Poetický /Česko / 2007 / 110 min
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
Režie: Vladimír Michálek. Hrají: David Novotný, Josef Somr, Ľubo Kostelný,
kk v Žatci (40m2). Jen pracujícím, nutná
Zuzana Stivínová, Lenka Vlasáková, Jiří Lábus
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší tradice české filmové kauce. Informace na tel.: 777 295 000
Červenec - hrajeme od 21,30

17.7.

komedie. Vtipné dialogy, výjimečné herecké výkony a humor spojující diváky
napříč generacemi. Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn jde
na procházku se svým otcem. Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou
přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. Klasický intelektuál
v dobrém slova smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se
jdou jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně jsou svázáni poutem
čtyřiceti let společného života. V brilantně vedeném dialogu se před námi
odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity ...

18.7.

19.7.

20.7.

24.7.

25.7.

26.7.

27.7.

Lovci pokladů - kniha tajemství

70,-

Fal. Akční / Dobrodružný /USA/ 2007 / 124 min
Režie: Jon Turteltaub. Hrají: Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane Kruger, Jon
Voight, Helen Mirren, Ed Harris, Harvey Keitel, Bruce Greenwood
Druhý díl celosvětově úspěšného filmu Lovci pokladů vypráví o Benjaminu
Franklinu Gatesovi, jenž se snaží odhalit pravdu o smrti Abrahama Lincolna. Lincolnův vrah John Wilkes Booth si psal deník a z něj se během doby
podezřele ztratilo osmnáct stránek, které by mohly událost osvětlit. Gatesovi
pomáhá v pátrání jeho půvabná přítelkyně Abigail a otec Patrick.

Až na krev

70,-

Fal. Drama / USA/ 2007/ 158 min
Režie: Paul Thomas Anderson. Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J.
O‘Connor, Ciarán Hinds
Film Až na krev se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa, osamělého otce,
který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného
magnáta. Když Plainview dostane záhadný tip, že směrem na západ leží městečko, ve kterém prýští ze země oceán nafty, vydá se se svým synem H.W.
zkusit štěstí v zaprášených ulicích města Little Boston. Plainview a H.W. se
v tomto nuzném městě, jehož hlavní atrakcí je kostel s charismatickým kazatelem Elim Sundayem, pokoušejí prolomit dosavadní smůlu. Ale i když se jim
začíná dařit, nedokáží uniknout konfliktům, ve kterých jsou veškeré základní
hodnoty - láska, naděje, pospolitost, víra, ambice a dokonce i pouto mezi otcem
a synem - ohrožovány korupcí, podvody a proudy ropy.

Říše Hraček

70,-

Bios. Komedie / Fantasy / Rodinný /USA/ 2007 / 94 min
Režie: Zach Helm. Hrají: Natalie Portman, Dustin Hoffman, Zach Mills, Jason
Bateman, Marcia Bennett, Kiele Sanchez
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček Pana
Magoria. Musíte ale přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu, co vidíte.
Prodavačka Molly a její 243-letý excentrický šéf Pan Magorium kralují magickému hračkářství, kde hračky žijí svým životem a prožívají vlastní příběhy...
Zlom ale nastane v okamžiku, kdy se Pan Magorium rozhodne přenechat Molly
svůj dobře zaběhnutý obchod. Jako mávnutím kouzelného proutku se v této
pohádkové říši začnou dít pozoruhodné věci.

Letopisy Narnie – princ Kaspian

70,-

Fal. Fantasy / Dobrodružný / Rodinný /Velká Británie / USA/ 2008
Režie: Andrew Adamson. Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley, Peter Dinklage, Warwick Davis, Liam Neeson, Predrag
Bjelac, Sergio Castellitto, Simón Andreu
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do Narnie. Petr, Zuzana, Edmund
a Lucinka se opět dají do zachraňování tohoto kouzelného světa. Od prvního
dílu v Narnii uběhlo spousta času a opět ji sužuje zlo. Tentokrát v podobě občanské války. Jediný kdo zemi může zachránit je princ Kaspian, který požádá
o pomoc naši známou čtveřici. Film je natočen podle sedmidílného bestseller
Clive Staples Lewise.

U mě dobrý

70,-

Fal. Komedie /Česko, 2008
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Petr Forman, Miroslav
Vladyka, Josef Somr, Lenka Vlasáková
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka. U MĚ DOBRÝ se ohlíží do devadesátých
let, do doby našich prvních krůčků na novém, neprobádaném území rašícího
kapitalismu v Čechách. Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se schází v malebné
přístavní hospodě U Buddyho na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí
falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, berou
i naši přátelé zákon do vlastních rukou. Na horkém území tržnice, které se
hemží lehkými děvami, pašeráky, zloději, podvodníky i úplatnými policajty se
pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v použitých bankovkách. Podaří se
jim to díky jejich kamarádství, odvaze, mazanosti, notné dávce štěstí a především díky protřelosti hráčského esa, hochštaplera a ekvilibristy Mistra Classe.
Velevážené publikum, máte-li rádi humor, napětí a trochu romantiky - račte
vstoupit. Film U MĚ DOBRÝ je tu pro vás!

Nejkrásnější hádanka

70,-

Fal. Pohádka / Česko/ 2007/ 98 min
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká, Václav Vydra nejml.,
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však
jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou
jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví,
že jednou bude sedlák vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha. Zatím se ale
mladík ocitne v nemilosti, sedlák ho vyžene a Matěj se dostane až na královský
hrad, kde probíhá velká soutěž o ruku princezny Rozmarýny. Kdo uhodne tři
hádanky, stane se jejím ženichem. Matěj je chytrá hlava, hádanky má rád
a princezniny úkoly pro něj jsou hračka. O svatbu s princeznou však nestojí,
jeho srdce patří Majdalence. Král si chytrého mladíka oblíbí, ale generálovi,
dvorní dámě a hofmistrovi je Matěj trnem v oku, zvláště, když se spřátelí se
statečným a poctivým vojákem Ondrou, tajně zamilovaným do princezny
Rozmarýnky.

Invaze

70,-

FAL. Thriller / Sci-Fi / Horor / USA/ 2007/ 93 min
Režie: Oliver Hirschbiegel, James McTeigue. Hrají: Nicole Kidman, Daniel Craig,
Jeremy Northam, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright, Malin Akerman
Při výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila oblohu mezi Dallasem a Washingtonem obrovská exploze a na území Ameriky se snesla spousta trosek.
Psychiatrička Carol Bennel má obavu, že neznámá látka z paluby lodi se
nepozorovaně dostává do ulic města i k ní domů. Carol se spojí se svým
kolegou Benem Driscollem a svěří se mu se svým tušením. Zdá se totiž, že
v celém Washingtonu její obava nikoho nezajímá. Epidemie se šíří a Carol
si uvědomuje, že ti, kteří by s virem měli bojovat, šíří něco mnohem horšího
– zárodky neznámého viru, které zaútočí na DNA spícího člověka a postupně
jej promění v něco, co je nám navlas podobné, ale zbavené všech emocí.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n TRADICE ZKUŠENOSTI
SPOLEHLIVOST - Všechny druhy
POJIŠTĚNÍ. HYPOTÉKY, ÚVĚRY,
PŮJČKY. tel.: 776 103 399. Zajistěte
svoji budoucnost
n Pronajmu RD v centru Žatce.
V přízemí je vhodný prostor k podnikání (55m2) nebo velká garáž. Nájem
11.000,- Kč /měs.+ energie. Jen dlouhodobě! Tel.: 731 461 012
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 2 +
kk (40m2). Jen pracujícím, nutná kauce.
K doptání na tel.: 777 295 000
n Pronajmu byt 3 + 1 s terasou
v centru Žatce. Nájem včetně energií
8.500,- Kč/měs. Jen dlouhodobě! Tel.:
731 461 012
n Rodilý mluvčí nabízí anglickou
konverzaci: Cena 220.-Kč/hod. Volejte.
731 914 884
n Po dohodě odkoupím knihy z 1.
ročníku Zemědělské školy. Kontakt na
tel.: 606 240 667
n Nabízíme – pomoc při oddlužení
domácností a fyzických osob, možnost
oddlužení i hypoték, pro všechny bez
omezení. Pro ty, kteří nemají jinde
šanci, pro rozšiřování podnikání.Vyplácení pravidelných rent, kombinace dvou
produktů, úvěr splácí renta. Stojíme při
Vás, pomůžeme každému. Tel. kontakt.
E. Kovaříková – tel.: 776 792 225,
776 786 248
n Prodám byt 2 + 1 v Žatci na Jihu,
62 m2. Tel.: 604 401 940, 604 773 295

Městská knihovna připravila
Městská knihovna Žatec

oznamuje změnu výpůjční doby o prázdninách v době od 30.6. do 31.8.2008
CENTRÁLNÍ KNIHOVNA (náměstí Svobody)
Pondělí
9,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Středa
9,00 – 12,00 13,00 – 18,00
Čtvrtek a pátek
9,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Úterý a sobota
ZAVŘENO
(sobotní provoz opět zahájen 13. 9. 2008)
Pondělí
Středa
ĀȀ̀ЀȀ
Pátek

ĀȀ̀̀ЀԀЀ܀Ȁ̀̀ Ѐ

POBOČKA KNIHOVNY JIH (náměstí Poperinge)
8,00 – 11,00 12,00 – 17,00
8,00 – 11,00 12,00 – 15,00
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n Koupím zahradu v Žatci, nejlépe v horní části města. Platba v hotovosti. Dlouhodobý pronájem (min. 15
let) také možný. tel. 777 799 151

Firma REKL Žatec s. r. o.

Velkoobchod ovoce a zeleniny
Přijme ihned

řidiče –
skladníka
Bližší informace na tel.: 415 710 439

OZNÁMENÍ
Dne 4.7.08 byl na poli u Žatce nalezen havarovaný model
dálkově ovládaného letadla, typ
Cessna, rozpětí křídel cca 110 cm.
Kontaktovat můžete na e-mailu
OKAi@seznam.cz, nebo na tel.
777 659 006.

ROZLOUČENÍ
25.6.
29.6.
30.6.
1.7.
2.7.
4.7.
4.7.
7.7.
8.7.

9.7.
10.7.
12.7.
13.7.
14.7.

Vilemína Křivánková
František Kapusta
Jaroslav Urban
Pavel Mikšík
Rostislav Efenberger
Vojtěch Šarkezi
Oldřich Friedrich
Kamil Víglavský
Erich Vangler
Františka Prislupská
Božena Kuchtová
Anneliese Dubinová
Vlastislav Nosek
František Holászek
Erika Žvachtavá
Marie Beranová
Bohumil Maršík
Martin Hovorka
Antonín Cibulka
Margita Kováčová
Jaroslav Hašek

75 let
66 let
80 let
42 let
75 let
28 let
81 let
84 let
79 let
68 let
69 let
77 let
71 let
77 let
66 let
70 let
86 let
34 let
84 let
70 let
69 let

LETNÍ akce pro děti v knihovně

Žatec - Během prvních čtrnácti prázdninových dnů proběhly v Městské knihovně Žatec první dvě z celkového počtu devíti prázdninových akcí pro děti. První
akce s názvem Procházkový okruh Žatcem se v úterý 1.7. zúčastnilo 12 dětí.
Prošly malý procházkový okruh Žat- Ohře. Po občerstvení opečenými buřty
cem, v Dětském ráji si hrály a soutěžily, se vypravily na zpáteční cestu a po
procházkou podél řeky se vrátily zpět na krátké zastávce u zmrzlinového stánku
náměstí, kde po sladkém občerstvení za- zakončily výlet v knihovně plní dojmů
končily výlet v knihovně. O týden později a zážitků. O letní prázdninové akce je
v úterý 8.7. se s námi 18 dětí vydalo na ze strany dětí a jejich rodičů velký zájem,
pěší výlet s názvem Pes – chov a výcvik. proto doporučujeme zajistit si přihlášky
V chovatelské stanici paní Šabatové se na jednotlivé akce již v předstihu a neneseznámily s ukázkou chovu a výcviku chávat přihlášení na poslední chvíli.
psů a pokračovaly výletem podél řeky
(fr)

Internetový server i v létě pomůže

Léto je v plném proudu. Některé z vás dovolená stále čeká a vy se rozmýšlíte,
kam vyrazíte… Při výběru vám může pomoci zajímavý server www.doprirody.
com, kde najdete spoustu zajímavých tipů, převážně do přírody. V odkaze Turistický rozcestník najdete informace a tipy na výlety, např. na hrady a zámky,
lanovky, rozhledny, kam za koupáním, cyklistické informace, informace o počasí a jízdních řádech - užitečné informace, které potřebujete znát, než vyrazíte
byť jen na jednodenní výlet, víkend či delší dovolenou.

Knihovna se těší dobré návštěvnosti
i v době prázdnin

Paní Morkesová a Ševčíková jsou
stálými čtenářkami a na další nové
knihy, které najdou v knihovně, se
vždy těší. Přestože je doba prázdnin
a dovolených, v městské knihovně to
není zdaleka tak znát. V pondělí a ve
středu, kdy je výpůjční doba po celý
rok prodloužena, přišlo i teď v době
prázdnin okolo stovky lidí.
(Foto, text.: žit)
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Z FOTBALU...
Fotbalové léto a s ním spojené chvíle
na přátelských turnajích, je obdobím
hodnocení nejen uplynulé sezóny, ale
také ponaučení se z chyb.Tak taková je
současná situace na zeleném trávníků
v širokém okolí. Ve fotbalovém klubu FK
Slavoj Žatec tomu není jinak. Po záchraně
mužů v krajském přeboru a doslova bídné bodové sklizni, se výbor intenzivně
pokouší obsadit trenérské posty u všech
přihlášených kategorii. Současně s tím
probíhají jednání ohledně budování
zejména družstva dospělých. Uvidíme,
kdo nakonec při srpnovém zahájení oblékne žatecký dres. Tento týden se koná
rozlosování krajských soutěží, kde máme
přihlášené naše týmy následovně:
Krajský přebor - muži A, 1.B třída - muži
B, 1.A třída - dorostu, 1.A třída - st.žáků.
Dále se zapojí do sdružených přeborů
s okresem Chomutov mladší dorostenci
a ml.žáci. V krátké době se rozhodne
o možnostech přípravek a popřípadě
dalšího podzimního náboru začínajících
budoucích mladých fotbalistů.Probíhají
úpravy terénu za řekou kde by měly být
další prostory pro přípravu a potřeby
klubu.

Memoriál Zd. Kuzebaucha
a J.Laubra - 3.ročník Starých gard

Ke svému již 3.ročníku dospěl turnaj starých gard který se hraje jako Memoriál
a je vzpomínkou na bývalé dlouholeté
orgánizátory žatecké kopané.
V letošním ročníku se podařilo obsadit
dalšími týmy, které tak tím přispěly k jeho postavení v termínovém kalendáři.
Na škodu byla nečekaná omluva týmu
APSOMA Ústí n.Labem.
Přesto bylo možné vidět zejména v týmu
SIAD Most a Paroháči Teplice plno hráčů,
kteří mají za sebou ligové a druholigové
starty. V celodenním zápolení nakonec na
vítězství trochu překvapivě ale po zásluze
dosáhlo družstvo SKALDA team / složený
převážně z bývalých fotbalistů podbořanska /. Druhé místo obsadili Paroháči Teplice, na třetí příčku dosáhla stará garda HC
TRIO Strupčice. Čtvrtý byl domácí Slavoj
a páté místo překvapivě loňský vítěz FK
SIAD Most.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Hrbík ze Sklada týmu, hráč Pechr
F. ze SIADU. Nejlepším střelcem se stal
Leden P. a nejstarším hráčem turnaje
Kotišan M. oba z Paroháčů Teplice.
Po skončení turnaje bylo možné sledovat
utkání bývalých hráčů Slavoje Žatec nad
50.let. Sestavené týmy manažéra Josefa
Carvana si s chutí na žateckém již pažitu,
zavzpomínaly na bývalé a určitě lepší časy.
A tak diváci zatleskali výkonům brankář Pányse, přehledu Martínka, kopací technice
Beleje a dalším, kteří se snažili o zpříjemnění fotbalového dne v Žatci. Nelze opomenout ani velice ostříleného rozhodčího
Václava Filipovského, který neváhal
trestat každý zákrok proti pravidlům.
Vše ostatní bylo zhodnoceno na pozápasové tiskovce v místní Chaloupce, kde
zazněla i skutečnost, že by si tento turnaj
zasloužil větší divácký zájem. P. Maňák

Nábor pomocníků na
pořádání akce Žatecká
Dočesná 2008
Městské divadlo Žatec přijme
brigádníky na pořádání letošního
již 51. ročníku “Žatecké Dočesné”.
Jedná se především o pomocné práce při organizaci akce, stavění pódií,
přenášení těžké techniky, ochrana
majetku a osob a další pořadatelské
práce. Vhodné zejména pro studenty. Minimální věk uchazeče musí být
17 let. Pro informace prosím volejte
telefonní číslo 415 710 519.
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Tomáš Plevko druhým
nejrychlejším plavcem republiky!

Žatecký týdeník

Poslední červnový víkend se konalo Letní Mistrovství republiky juniorů v plavání
ve Zlíně. Náš žatecký oddíl tam měl velké želízko v ohni v podobě Tomáše Plevka,
juniorského reprezentanta.
Tomáš patří k republikové špičce tedy velké finále. Ve finále této královské
a dokázal to i na tomto vrcholu plavecké disciplíny obracel po 50 metrech první
sezóny. První den bojoval Tomáš hned Michal Lédl z Prahy, druhý pak Jan Křeve dvou závodech, a sice na 50 metrů men z Krnova a třetí Tomáš s minimálním
volný způsob a 50 m motýlek, v obou disci- odstupem, po 70 metrech Tomáš přidal
plínách se probojoval do finále, ve kterém a začal mocným finišem dotahovat,
zazářil hned v závodě na 50 metrů volný přeplaval Křemena a do elektronické čazpůsob, kdy ze čtvrtého postupového času somíry dohmátl stejně s prvním Ledlem,
vybojoval skvělé druhé místo za věčným celá hala čekala, jaké rozuzlení přinese
Tomášovým rivalem Michalem Lédlem časomíra, nakonec se rozsvítila a Tomáš
z Prahy.
figuroval na výborném druhém místě,
Po pěti minutách Tomáš startoval v dru- o několik setin za vítězem. Všichni jsme
hém finále a ačkoliv měl minimum času na Tomášovi přáli zlato, které nakonec o pár
odpočinek, získal senzační třetí místo ze setin uteklo, nicméně v krásném závodě
sedmého postupového času a potvrdil tak a po skvělých výkonech.
skvělou formu. Po prvním dnu měl tedy ze
Tomášova bilance je přesto skvělá
dvou závodů hned dvě medaile a v těžké – dvakrát vícemistr republiky a jednou
konkurenci tedy splnil očekávání. Další třetí. Poslední Tomášovy závody této seden čekala Tomáše jeho nejoblíbenější zóny proběhnou druhý červencový víkend
disciplína – 100 metrů volný způsob. v Praze v Podolí a jde o MČR dospělých,
Ve kvalifikačních rozplavbách zaplaval tak Tomášovi přejeme mnoho úspěchů
Tomáš nejrychleji ze všech a čekalo se a zlepšení osobních rekordů.

VI. Ročník soutěže v literárním
projevu „Žatec 2007“

V týdeníku z 26. června jsem zveřejnili zprávu o literární soutěži „Žatec 2007“,
dnes přinášíme podrobné výsledky jednotlivých kategorií.
2. místo: VLASTIMIL ŘEBEC (68 let,
Kategorie: Žáci II. stupeň
Jesenice) za prózu MŮJ ŽATEC
1. místo cena neudělena
2. místo: JINDŘIŠKA BAJBOROVÁ
2. místo IVA KRESLOVÁ (12 let, Bezdě(54 let, Žatec) LIDÉ ŽATCE 5O. a 6O.
kov) za prózu MOJE MĚSTO ŽATEC
3. místo: ANNA JORDÁNOVÁ (13 LET (Moje mládí v Žatci)
3. místo: HELMUT WABRA (72 let,
let, Lelekovice) za prózu ŽATECKÁ
Straubing – Německo) za prózu VZPOCHMELAŘINA
MÍNKY NA ŽATEC
Kategorie: Studenti středního školství
Kategorie: Fotografický projev
-denní studium
1. místo: DRAHOSLAVA HLAVÁČO1. místo: EVA STEPPANOVÁ (17 let,
VÁ (78 let, Žatec) ROČNÍ OBDOBÍ (4x)
Podbořany) za prózu ŽATEC
2. místo: PAVLA KUDLÁČKOVÁ (19 a ŽATEC (3x)
let, Droužkovice) za prózu ŽATEC
3. místo: ANNA LÁLOVÁ (25 let, Žatec)
2. místo: IVANA BĚLOHRADSKÁ ÚTOČIŠTĚ
(18 let, Holedeč) DO MĚSTA JEN DOCena starosty města Žatec Ericha
JÍŽDÍM
3. místo: STANISLAV HRDÝ (15 let, Knoblaucha:
VLASTIMIL ŘEBEC (68 let, Jesenice)
Žatec) za prózu O ZALOŽENÍ MĚSTA
za
prózu MŮJ ŽATEC
ŽATCE
Cena organizátorů soutěže: ANNA
3. místo: KATEŘINA BOŠKOVÁ
(17 let, Žatec) za prózu POHÁDKA MARTIŠOVÁ (90 let, Žatec) za prózu
VZPOMÍNKY
O ŽATCI
Kategorie (nevyhlášená) SPOT
Zvláštní ocenění:
CATHERINE NOVOTNÁ (19 let, Ra- O ŽATCI (prezentace)
kovník) za poezii VYZNÁNÍ ŽATCI
DIPLOMY
IVA KRESLOVÁ MOJE MĚSTO (a moKategorie: Dospělá populace
1. místo: HELENA KLŮSOVÁ (69 je milovaná škola)
KAREL KUBEŠ (báseň) a IVANKA
let, Dubí u Teplic) za povídku KDYŽ
MĚLO LÉTO NA KAHÁNKU a fejeton LUKEŠOVÁ (video) ŽATEC
JOSEF BLÁHA ŽATEČANKA
JARMARK

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Do práce na skútru nedojel
Minulý týden ve čtvrtek krátce před sedmou hodinou ranní vyjížděla lékařská
posádka ZZS Žatec k dopravní nehodě
skútru mezi obcemi Nová Hospoda
a Deštnice.
Mladý řidič jedoucí do zaměstnání
zřejmě nezvládl řízení a vjel do příkopu,

při nehodě utrpěl poranění zejména hrudníku, zad a ramene. S ohledem na celkový
stav jej záchranáři museli utlumit pomocí
léků a fixovat ve vakuové matraci.
Po zajištění byl mladík převezen na
chirurgickou JIP rakovnické nemocnice,
kde se podrobí dalším vyšetřením.

Výběrové řízení
OS ČČK Louny vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

sociálního pracovníka/ce
v azylovém domě pro muže v Žatci
Předpokládaný nástup od 1.10.2008.
Podmínkou je vzdělání v oboru sociální práce (dle § 110 zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, v platném znění)
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu: OS ČČK Louny, Mírové
nám. 129, 440 01 Louny, nebo na e-mail: louny@cervenykriz.eu
do 15.8.2008.
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis.

Diskotéka na koupališti v Klůčku

V sobotu 19. července se uskuteční v areálu koupaliště u obce Klůček první
velká letní diskotéka. Od 20:00 hodin zde zazní největší a nejžádanější hity let
minulých i součastných. K dobré náladě přispějí také DJ Štěpán a DJ Karel Fiala, kteří pravidelně působí v regionálních diskotékách a dalších akcích. Těšit
se můžete i na zajímavé soutěže o ceny. Vstupné na diskotéku bude tentokrát
úplně zdarma.

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec, přijme

„Dělníky do třísměnného provozu“
Požadujeme: dobrý zdravotní stav.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese firmy.

