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TIC - nabízí
Turisticko informační centrum v Žatci,
nabízí pro své návštěvníky další suvenýr
z našeho krásného města. Jedná se Pavel Šindelář ukazuje funkčnost polohovacího lůžka pro nemocné s ovláo magnetku s obrázkem staré podoby dacím panelem. Se zájmem sledují ředitel Domova seniorů Josef Kollert
náměstí Svobody. Cena magnetky je a starosta města Erich Knoblauch.
24,- Kč/ks a je praktickou vzpomínkou
na naše město. Určitě by neměla chybět
sběratelům těchto magnetů, ale nejen
jim. Nenechte si ujít tuto příležitost
a přijďte si ji zakoupit do našeho infocentra, rádi Vás obsloužíme.
pracovníci TIC
Zhruba dvě desítky pozvaných hostů získáním času například na dovolenou,
se zúčastnily minulý týden slavnostního odpočinek a načerpání nových sil.
Dalším, kdo bude prostory využívat, je
znovuotevření objektu v Libočanech, kde
v minulých letech město provozovalo Kamarád LORM, který zde má připraazylový dům pro matky s dětmi v soci- ven byt pro své klienty - tzv. „chráněné
ální tísni. Problémy, které zde vyvrcholily bydlení“. Je to služba určená dospělým
s uživatelkami v podobě neplacení služeb osobám s mentálním postižením, s koma nepřijatelného nepořádku, vedly k to- binací mentálního a lehkého tělesného
mu, že budova byla koncem loňského nebo smyslového postižení, kteří se učí
roku vyklizena a v letošním roce město žít s podporou v bytě co možná nejpřiroŽatec – Radnice v Žatci zvažuje přidat přistoupilo k rekonstrukci vnitřních zenějším životem. Učí se hospodařit a žít
se k několika městům v ČR, které část prostor. Ty byly pronajaty Centru slu- tak, aby byly jednou schopny se samy
sociálních dávek vyplácejí klientům ve žeb pro zdravotně postižené v Žatci, začlenit do samostatného života.
Matky, které řeší nebo chtějí řešit
formě poukázek. Impulz je stejný jako o. s., jež zde hodlá provozovat služby
třeba v Kladně či Litvínově – elimi- ve formě denního stacionáře a respitní svoji bytovou situaci, budou dalšími,
novat zneužívání peněz ze sociálních péče. Klíčovým posláním denních staci- kdo v objektu najde zázemí. Dle sdělení
dávek na nákup alkoholu či promrhání onářů je poskytnout a zajistit klientům, vedoucího sociálního odboru Mgr. Petra
potažmo uživatelům služby v době, Antoniho by se měl výběr matek zpřísnit
v automatech.
K tomu, aby mohl být systém uplatni- kdy se o ně nemohou starat rodinní a předejít tak chybám a problémům, jež
telný v praxi, je ale nutné vytvořit síť pro- příslušníci. Ve spolupráci s rodinami zde v minulých letech nastaly. V budově
dejen, které by poukázky od zákazníků se tak umožní klientům snižovat pocit bude fungovat nepřetržitě vrátnice, takže
přijímaly. Poukázka bude představovat osamělosti a pomoc při sebeobsluze. vstup pro ty, kteří zde nemají co dělat,
ceninu (podobně jako stravenka) s tím, Další služba, kterou zde bude centrum bude nepřípustný.
Vnitřek objektu nejen, že je zrekonže za ni bude možné pořídit pouze potra- provozovat, je výše zmíněná respitní
viny, ošacení, obuv a hygienické potřeby péče. Tuto službu mají možnost využít struován, ale zvláště pro denní stacionář
vkusně a příjemně zařízen. Zda se
rodiny,
jež
se
starají
o
staré
nebo
ne(nikoli alkohol či cigarety). Provozovatelé obchodů se mohou v případě zájmu ob- mohoucí rodiče a buď sami onemocní, v nejbližších letech najdou investice na
rátit na Mgr. Petra Antoniho, vedoucího nebo z jakéhokoliv důvodu nemohou rekonstrukci fasády nebo výměnu oken,
odboru sociálních věcí (antoni@mesto- tuto pomoc vykonávat. V případě, že bude záležet na představitelích města,
-zatec.cz) nebo na místostarostu Aleše rodina využije umístění blízké osoby na zda tuto investici zařadí do městského inpřechodnou dobu, je to pro ní obrovská vestičního plánu. Na řadu by měla přijít
Kassala (kassal@mesto-zatec.cz).
úleva od psychické a fyzické zátěže, rovněž úprava zahrady za objektem. (žit)
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n Jaké stavební práce se provádějí
v parku u Gymnázia?
V parčíku u gymnázia se připravuje
výstavba dětského hřiště. Je součástí
většího projektu realizace pěti dětských
hřišť a sportovišť, která by měla vzniknout do konce srpna u nás ve městě.
Další lokality jsou v parku u hřbitova,
v ulicich Šafaříkova a Lučanská a dále
v Podměstí v místě Ostrov v blízkosti
mateřských školek.
(red)

Objekt v Libočanech
čeká na nové uživatele

Město hledá
partnery pro nový
systém vyplácení
dávek

Mezi nejvyšší mravní ideály patří láska
ke svobodě, čestné jednání a účast s trpícími a bezmocnými. Největším zlem je
naopak lhostejnost. Vydat se cestou lhostejnosti je to, co člověka činí nelidským.
Lhostejnost je mnohem nebezpečnější,
než-li hněv a nenávist. Hněv může být
občas tvůrčí. Může stvořit velkou báseň,
velkou symfonii. Jindy se může mnoho
vykonat pro věc humanity, pokud někdo
svůj hněv obrátí proti nespravedlnosti,
jejímž je svědkem. Lhostejnost však nikdy není tvůrčí. Dokonce i nenávist může
někdy vyvolat odezvu. Bojujete proti ní.
Odsuzuje ji. Potíráte ji. Lhostejnost
nevyvolává žádnou odezvu. Lhostejnost
není odpověď. Lhostejnost není začátek;
je to konec. Lhostejnost je proto vždy
přítelkyní zla.
Dne 18. července 2008 jsme si v Žatci
připomněli výročí popravy (či spíše justiční vraždy) pěti statečných a čestných
mužů, pěti mužů, kteří milovali svobodu
a nebyli lhostejní. Nebyli lhostejní k tomu, co se děje v jejich vlasti, kde nedávno
nastoupivší komunistická diktatura
pošlapávala poslední zbytky svobody
a demokracie, uvězňovala a popravovala nevinné muže i ženy, zatracovala
hrdiny, bojující za druhé světové války
proti nacismu, a zákonem posvěcovala
krádeže a loupeže. Naopak, rozhodli se
této zvůli, těmto brutálním praktikám
postavit na odpor, riskujíc při tom vše,
včetně svých vlastních životů.
Kdo byli tito stateční, čestní a svobodomyslní muži, kteří dne 18. července 1949
stanuli na pankráckém popravišti? Byli
jimi kapitán Karel Sabela, podplukovníci Josef Gonic a Vilém Sok Sieger, major
Miloslav Jebavý a obchodník Bohuslav
Hubálek. V jarních měsících roku 1949
se neváhali chopit zbraně, riskovat své
životy, aby své vlasti vrátili svobodu. Klíčovou roli sehrál kapitán Karel Sabela,
velitel tankové roty v Žatci. Za pomoci
jeho mužů a tanků mělo dojít ke svržení nenáviděného a zrůdného režimu
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Nebuďme nikdy lhostejní!

ZEPTALI JSME SE
STAROSTY…

a k opětovnému nastolení demokracie.
Jejich akce, byť neměla šanci na úspěch
(o to více se však musíme těmto mužům
obdivovat), byla vyzrazena a celá skupina, nesoucí jméno Praha-Žatec, skončila
před soudem. Soud vynesl již zmíněných
pět rozsudků smrti, dalších pět mužů
bylo odsouzeno na doživotí.
I tito muži jsou již po smrti. Jejich
odkaz však stále žije, jak jsme se mohli
přesvědčit 18. července tohoto roku ve
vestibulu žatecké radnice a poté u Sabelova domu na Nákladní ulici, kde
proběhla vzpomínková akce, na níž se
svými projevy vystoupili starosta města
Žatce Erich Knoblauch, představitelé
Konfederace politických vězňů (KPV)
a pamětníci těchto významných událostí, převážně z řad válečných veteránů
a jejich rodinných příslušníků.
Co bychom měli učinit, abychom
zůstali věrni památce těchto a dalších
obětí komunistické zvůle? Co bychom
měli učinit, abychom zajistili, že činy
těchto hrdinných, statečných mužů
nebyly vykonány marně a vzaly si z nich
příklad a ponaučení i další generace?
Milujme svobodu, braňme naši mladou demokracii, pomáhejme trpícím
a bezmocným, nebuďme lhostejní a pamatujme si, slovy jednoho z řečníků při
pietním aktu, „komunisté lhali, lžou
a budou lhát!“.
(dun)

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

Žatec, Teplice – Z hlediska odvodu
dešťové vody vysoce problémové ulice
Pod Střelnicí a A. Heyuduka se má začít
stavebně řešit v roce 2009. Takový příslib
učinili na úterním jednání se starostou
a místostarostou Žatce zástupci Severočeské vodárenské společnosti (SVS)
a Severočeských vodovodů a kanalizací
(SčVK). Pokud k tomu skutečně dojde,
urychlí se předpokládaný termín o rok;
rok 2010 jako realizační období navrhli před časem zástupci zmíněných
podniků.
Do kanalizace ve zmíněných ulicích
přitéká třetina dešťové vody, která se
nashromáždí ve městě. Na průtokové
proﬁly kanalizace to klade tak vysoké
nároky, že při extrémně velkých srážkách dochází k poškození městských
komunikací a majetku soukromých
osob. Nemovitosti v těchto lokalitách
jsou v trvalém ohrožení, protože opa-

kující se silné deště mohou vyústit
i v další problémy.
Zástupci SVS a SčVK upozornili, že
situace v Žatci je z hlediska odtokových
poměrů při extrémních srážkách velmi
komplikovaná. Ze zpracovaného návrhu
řešení je zřejmé, že k tomu, aby došlo
k výrazné eliminaci problémů při deštích, je nutné výrazně posílit průtočnost
kanalizace. Propočty ukázaly, že budou
zapotřebí takové proﬁly potrubí, jaké
nemají v republice obdoby.
Odhad nákladů na realizaci projektu
a samotné stavby odhadli představitelé
SVS a SčVK na desítky milionů korun.
Z pohledu města je nutné ocenit pochopení, s jakým se zástupci obou společností stavějí k problematice kanalizace v inkriminované části Žatci. Zástupci
města slíbili, že městský úřad s nimi
bude při předprojektové a projektové
přípravě maximálně spolupracovat.

FOTO (JN)

Další možnost Tisková zpráva – město Žatec
čerpání dotací
– 16. 7. 2008
od města

Věra Kawanová z infocentra prezentuje návštěvnické karty

Návštěvnická 3K karta je nově
k dostání i v žateckém infocentru
Další novinku pro návštěvníky Žatce
připravilo turistické infocentrum. V těchto dnech zde začal prodej návštěvnické
karty 3K. Její držitelé získají po zakoupení volný vstup na zajímavá místa
a pamětihodnosti v širokém okolí.
Do projektu se zapojil kromě Žatce
také Klášterec nad Ohří, Chomutov,
Kadaň a několik menších obcí z regionu.
Majitelé karty dostanou slevu v několika

desítkách restaurací a hotelech, levnější
pro ně budou i turistické atrakce.
Přímo v Žatci lze s kartou navštívit
Chmelařské muzeum a Regionální muzeum K. A. Polánka. V nejbližší době
bude v rámci karty nabízen i výstup na
radniční věž. V okolí Žatce mohou lidé
s kartou zavítat na zámek Krásný Dvůr,
Líčkov nebo Červený Hrádek.
(jn)
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního prostření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz

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.
Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.

Zveřejněno:
15.7.2008

od

16.6.2008

Vyhrožoval Seriál
o třídění a recyklaci odpadů
družce, byl
obviněn
3. díl „JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?“

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na
odpadky, tak uvidíte velmi různorodou
směs, kterou nezbývá než vysypat do
popelnice. Pokud se však zamyslíte nad
každým odpadem, který do koše nesete,
Poškozená nebyla
že odpady můžeme rozlišit na:
zraněna, rovněž nedošlo zjistíte,
Využitelné – tyto odpady je možné
ke škodě na majetku
dále zpracovat, např.: papír a lepenka,
V minulých dnech zahájil komi- sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky),
sař trestní stíhání 35letého muže kovy (plechovky, hliník), kompostovatelze Žatce pro trestný čin nebezpeč- ný kuchyňský odpad atd.

Zveřejněno od 11.03.2008 do
do 09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

ného vyhrožování. Uvedený před
několika týdny slovně napadal v Pekárenské ulici v Žatci svoji bývalou
družku. Incident se odehrál přímo
před vrátnicí firmy Odkolek, kde
muž poškozenou urážel a vyhrožoval jí fyzickou újmou a usmrcením.
Vzhledem k tomu, že toto hrubé jednání muže bylo opakované, vzbudilo u poškozené důvodnou obavu, že
své výhružky uskuteční. Vyšetřování
obviněného probíhá na svobodě.
Zloděj z nezajištěné kanceláře
v obchodě odcizil peněženku
Stačila chvilková nepozornost
prodavačky a věci byly pryč
V úterý dopoledne využil neznámý
pachatel chvilkové nepozornosti
prodavačky a z dámské kabelky, položené na stole v nezajištěné kanceláři jedné prodejny v žatecké Husově
ulici, jí odcizil peněženku s finanční
hotovostí a platební kartou. Způsobená škoda byla odhadnuta na 3 150
Kč. Žatečtí policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení.
nprap. Tomáš Krupička

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n 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 vklaNa žádost vlastníka kolejí, Správy
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu železniční dopravní cesty, s.o. se budou
rovnající se ceně kupní.
konat tyto výluky:
Zveřejněno: od 07. 07.2008 do 05. 08.
Ve dnech 1. 8. – 6. 8. 2008 mezi že2008
lezničními stanicemi Žatec – Hořetice,
výluka bude zahájena v 18.50 hodin dne
Z ČINNOSTI MP ŽATEC
1. 8. 2008 a ukončena ve 12.00 hodin
16.7.08 - Krádež v drogerii DM, hlídka dne 6. 8. 2008.
MP Žatec po zadržení pachatelů drobné
Zároveň bude ve dnech 4. 8. – 6. 8.
krádeže ( věci za 1.716,-Kč ) a při ná- 2008 probíhat výluka mezi železničními
sledné lustraci zjistila, že oba pachatelé stanicemi Kaštice – Žabokliky,bude za( muž a žena, oba ze Žatce ) byli již hájena v 7.00 hod. dne 4. 8. 2008 a ukonv minulosti pro obdobný skutek řešeni.
V tomto případě nejde jen o přestupek čena v 11.00 hod. dne 6. 8. 2008.
Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s.
ale o podezření ze spáchání trestného
činu krádeže a věc byla na místě předána vlaky v době konání výluky autobusovou
dopravou takto:
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
PČR k dalšímu opatření.
• Nabídku kupní ceny
17.7.08 - Po telefonickém oznámení, 1. 8. 2008
že
někde
v
ulici
Svatováclavská
nebo
v úseku Žatec - Chomutov: vlak č.
• Způsob úhrady kupní ceny
B. Němcové je slyšet střelba z pistole, 1196
• Návrh podmínek kupní smlouvy
hlídka MP Žatec na místě zjistila, že v úseku Žatec - Hořetice a opačně: vlaMěsto Žatec si vyhrazuje v kupní varovnými výstřely do vzduchu z plynové ky č. 1134, 2551, 2553, 2548, 2550,
pistole se bránil jeden muž ze skupinky 2555.
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa osob, která byla napadena osádkou pro- 2. 8. 2008
stávajícího zaměstnance PO Městské jíždějícího vozidla. Vzhledem k tomu, že v úseku Žatec - Chomutov a opačně:
na místě byla již přítomna hlídka PČR
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to bude věc nadále řešit ve vlastní kom- vlaky č. 1491, 1190, 1193, 1192, 1195,
po dobu jednoho roku pod smluvní petenci.
1194, 1197, 1196
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
18.7.08 - v době od 08.00h do 11.00h v úseku Žatec – Hořetice a opačně: vlaky
zjistili strážníci MP Žatec ve spolupráci č. 2530, 2531, 1135, 2537, 1130, 2539,
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje s Odborem životního prostředí MěÚ
2536, 2541, 2538, 1133, 2540, 2543,
právo případně odmítnout všechny Žatec celkově ŠEST černých skládek
2547, 2544, 1132, 1535, 2546, 1134,
předložené nabídky v souladu se zá- na území města - ul. Jana Herbena,
2551, 2553, 2548, 2550, 2555.
konem o obcích.
Purkyněho, Třída Rooseweltova, Dukelská, Pražská a Jaroslava Vrchlického. Ve
případně další informace a soupisy po- třech případech bude původce skládky
zemků poskytne majetkový odbor MÚ (právnická osoba) řešen příslušným
Žatec tel. 415736220, email: eiserto- správním orgánem.
Den plný her a zábavy s Baywatch,
ŘMP Žatec : Štorek Jiří
va@mesto-zatec.cz
pobřežní hlídkou Nepomyšl uspořádala dne 12. července pro místní děti
u nepomyšlského rybníku jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl, přírodovědný zájmový kroužek
Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
Pandíci a vznikající Mateřské centrum
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle Jablíčko, ve spolupráci s městysem
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných Nepomyšl, Českým rybářským svazem
částí domu další osobě a to:
MO Nepomyšl a Sdružením dobrovolných záchranářů Žatec.
č.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
Den byl zahájen MiniTriatlonem pro
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
starší děti, které dravě soutěžily v běhu,
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
jízdě na kole a záchranářských dovednostech, a SuperMiniTriatlonem pro
Zveřejněno: od 21.7.2008 do 19.8.2008
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

Objemné – to jsou odpady, které
se nevejdou do popelnice, např.: starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný
dvůr nebo je odevzdat při mobilním sběru
odpadů v obci.
Nebezpečné – tyto odpady mají
nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí
vyhazovat do popelnice, např.: léky,
zářivky, barvy, lepidla, oleje a nádoby
jimi znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze
do pojízdné sběrny, nebo na sběrný
dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou
lhůtou spotřeby také můžete odevzdat
v lékárně.

využít, např.: znečištěné - mastné obaly
od potravin, voskovaný papír, textil,
porcelán, žárovky, popel, zbytky masa
a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů,
které byste měli vyhazovat do koše na
odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.
Odpady bychom měli třídit přímo
doma, pozdější roztřídění odpadu není
často možné, protože smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný
papír už není možné zpracovat.
Jak máme třídit odpady u nás
doma?
Pořiďte si do domácnosti další koše na
ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se
vám koše do bytu nevejdou, můžete je
nahradit papírovou krabicí, do které
postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do
třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze
nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám
rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.
Pokud si nebudete jisti, kde najdete
sběrný dvůr, nebo kdy přijede sběrna
nebezpečných odpadů, zeptejte se na
vašem obecním či městském úřadu
nebo u firmy, která se stará o tříděný
sběr odpadu.

Ostatní – odpady, které vám zbudou
po vytřídění všeho, co je možné dále

Oznámení výluky
3. 8. 2008
v úseku Žatec – Chomutov a opačně:
vlaky č. 1491, 1190, 1193, 1192, 1195,
1194, 1197, 1196, 1493, 1490
v úseku Žatec – Hořetice a opačně: vlaky č. 2530, 2531, 1135, 2537, 1130,
2539, 2536, 2541, 2538, 1133, 2540,
2543, 2547, 2544, 1132, 1535, 2546,
1134, 2551, 2553, 2548, 2550, 2555.
4. 8. 2008
v úseku Podbořany – Chomutov
a opačně: vlaky č. 1190, 1193, 1192,
1195, 1194, 1819, 1197, 1196
v úseku Chomutov - Žatec: vlaky č.
1191, 2533
v úseku Žatec – Hořetice a opačně: vlaky č. 2530, 2531, 1131, 1818, 2582,
1135, 2535, 1130, 2539, 2536, 2541,
2538, 1133, 2540, 2543, 2542, 2547,
2544, 1132, 2549, 2546, 1134, 2553,
2548, 2550, 2555.
5. 8. 2008
v úseku Podbořany – Chomutov
a opačně: vlaky č. 1818, 1191, 1190,
1193, 1192, 1195, 1194, 1819, 1197,
1196
v úseku Chomutov – Žatec: 2533
v úseku Žatec – Hořetice a opačně: vlaky č. 2530, 2531, 1131, 2582, 1135,
2535, 1130, 2539, 2539, 2541, 2538,
1133, 2540, 2543, 2542, 2547, 2544,

1132, 2549, 2546, 1134, 2553, 2548,
2550, 2555.
6. 8. 2008
v úseku Podbořany – Chomutov a opačně: vlaky č. 1818, 1191, 1190, 1193
v úseku Chomutov – Žatec a opačně:
vlak č. 2533
v úseku Žatec – Hořetice a opačně: vlak
č. 2530, 2531, 1131, 2582, 1135, 2535,
1130, 2539, 2536.
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Chomutov
před staniční budovou
Droužkovice
zastávka MHD
Březno u Chomutova před staniční
budovou
Holetice
u zastávky ČD
Hořetice
před staniční budovou
Žíželice
zastávka ČSAD BUS
Žatec
před staniční budovou
Žatec západ před staniční budovou
Podbořany
před staniční budovou
Cestující budou informováni vývěskami na zastávkách ČD, místa zastávek
náhradní autobusové dopravy budou
označena tabulemi.
Prosíme o informování Vašich občanů
a za případné zpoždění se omlouváme.
Ing. Petr Hinterholzinger, ředitel
Krajského centra osobní dopravy, o.j.
Ústí nad Labem

Baywatch v Nepomyšli

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

děti předškolního věku, které se spolu
utkaly v běhu, jízdě na odrážedlech,
ponoření do vody a jiných soutěžích.
Po vyhlášení vítězů a nezbytném občerstvení se přítomní od dobrovolných
záchranářů měli možnost dozvědět
a vyzkoušet si mnohé užitečné z první
pomoci i záchrany tonoucích.
V odpoledních hodinách si pak
hasiči z SDH Nepomyšl a výjezdové
jednotky SDH Podbořany při společném cvičení s žateckými dobrovolnými záchranáři vyzkoušeli vyhledávání
ztracených osob v rojnici. Probíhalo
ve vysoké trávě, na stromech, strá-

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.

ních i trnitých křovinách. Při cvičení
bylo nalezeno, ošetřeno a na shromaždiště transportováno sedm věrně
namaskovaných zraněných, které si
rády zahrály především místní děti.
Cvičení za ztížených povětrnostních
podmínek hezký společný den dětí
s dobrovolnými záchrannými složkami zajímavě uzavřelo. Dobrovolní
hasiči a záchranáři se dohodli na další
vzájemné spolupráci a projevili zájem
o další společná cvičení. Všem, kteří se
o nevšední den v Nepomyšli postarali,
patří srdečné díky.
Zdenka Uďanová, člen SDZ 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.

Žatecký týdeník

31. července 2008
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za
nabídky. Tel.: 604 371 163

LETNÍ KINO ŽATEC
Červenec - hrajeme od 21,30
Čtvrtek 31.7.

Já legenda

70,-

WB. Drama / Akční / Sci-Fi / Thriller /USA / 2007 / 100 min
Režie: Francis Lawrence. Hrají: Will Smith, Salli Richardson, Alice Braga,
Dash Mihok, Emma Thompson, Darrell Foster, Steve Cirbus, April Grace
Robert Nevill je jeden z posledních žijících lidí na Zemi. Naneštěstí pro něj
většinu obyvatel naší planety proměnil zmutovaný virus v krvežíznivé bestie.
V noci Robert bojuje se svými „nemocnými“ spoluobčany a přes den, se věrný
svému původnímu vědeckému povolání snaží ze své krve vyvinout protilátku,
která by mohla zachránit zbytky lidstva. Tak nějak vypadá nepříliš růžová budoucnost v novém počinu režiséra Francise Lawrence.

Srpen - hrajeme od 21.00
Pátek 1.8.

SWEENEY TODD - Ďábelský holič z Fleet street

70,-

Warner. Krimi / Muzikál / Thriller /USA / Velká Británie, 2007, 117 min
Film podle legendy o Sweeney Toddovi z 19. století a jí inspirovaného broadwayského muzikálu s hudbou a texty Stephena Sondheima. Benjamin Barker,
nyní pod jménem Sweeney Todd se vrací do Londýna poté, co byl neprávem
odsouzen soudcem Turpinem, který znásilnil jeho ženu (ta poté spáchala sebevraždu) a přivlastnil si jeho dceru. Nad krámkem paní Lovettové s „Nejhoršími
masovými koláči v Londýně“, si Todd otevře holičství. A s její pomocí se zbavuje
všech lidí, kteří mu kdy byli na obtíž a doufá, že se opět setká se svou dcerou
Johannou.
Režie: Tim Burton. Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman,
Timothy Spall, Sacha Baron

SOBOTA 2.8.

10 000 př. n. l.

70,-

Warner. Dobrodružný / Drama /USA / Nový Zéland, 2008, 109 min
Člen horského kmene, mladý lovec D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého
srdce – krásnou dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh se společně s tlupou nejodvážnějších lovců
vydává po jejich stopách, rozhodnut jít třeba až na sám konec světa. Skupina
nedobrovolných hrdinů se při svém putování musí utkat s šavlozubými tygry,
prehistorickými stvůrami i sami se sebou. Na konci cesty je navíc čeká setkání
se Ztracenou civilizací. Budoucnost prostých bojovníků spočívá v rukou představitele bohaté a silné kultury, jejíž pyramidy se dotýkají nebe.
Režie: Roland Emmerich. Hrají: Cliff Curtis, Camilla Belle, Omar Sharif, Steven
Strait

NEDĚLE 3.8.

ČTVRTEK 7.8. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

70,-

Falcon. Komedie / Česko, 2008, 90 min
V hájence na samotě žijí na hromádce už čtyři generace rodiny Hanákových.
Babička překypuje životním elánem a její vášní je psaní detektivek. Její dcera,
paní Hanáková, rázná žena s velkým srdcem, miluje zpěv, ale protože nemá
talent, celý život dělala kuchařku. Pan Hanák je výpravčí, jeho celoživotními
láskami jsou zvířata všech druhů a velikostí, která pěstuje v domě i okolí. Starší
dcera Pavla má s mužem Petrem, příležitostným kutilem, který většinou spí
nebo jí, dva hyperaktivní syny, jimž nikdo neřekne jinak než Raubíři.
Režie: Patrik Hartl. Hrají: Jiří Mádl, Eva Holubová, Marián Labuda, Monika
Zoubková, Vanda Hybnerová, Ľubo Kostelný, Ivana Chýlková,

SaW IV.

60,-

HCE. Horor / Thriller / Krimi / USA, 2007, 95 min
Série ﬁlmů SAW se stala kultovní už po druhém pokračování. S přibývajícími
čísly přitahuje do kin víc a víc diváků, kteří jsou lační zjistit, jak hra pokračuje...
V SAW IV. jsou Jigsaw i jeho učnice Amanda mrtví. Po vraždě detektiva Kerryho pomáhají vysloužilí agenti FBI detektivu Hoffmanovi rozluštit hádanku
poslední Jigsawovy hry. Velitel zásahové jednotky Rigg se sám ocitne uvnitř
smrtelné hry a má pouze hodinu a půl, aby se dostal přes vražedné pasti a zachránil svého přítele a sebe před děsivým koncem...
Režie: Darren Lynn Bousman. Hrají: Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson, Betsy Russell, Justin Louis,

SOBOTA 9.8.

O ŽIVOT

65,-

HCE. Komedie / Česko, 2008, 85 min
Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zbude po skončení
oslavy na chatě sám s dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. I když není
zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností s ní prožije vášnivou noc.
Vlivem lapálie, která se jim stane jsou nuceni spěchat zpět do města. Náhle
jde sice „o život“, ale poněkud jiným způsobem a obráceně, než jsme zvyklí.
Z chaty uprostřed lesů se vydávají ještě v noci na cestu, aby vše vyřešili.
Režie: Milan Šteindler. Hrají: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bohumil Klepl, Robert Nebřenský, Pavla Tomicová, Ivana Chýlková, Irena Máchová, Jaroslav Plesl,
Milan Šteindler, Bořivoj Navrátil, Robert Rosenberg, Halina Pawlowská

NEDĚLE 10.8.

n Koupím zahradu v Žatci, nejlépe v horní části města. Platba v hotovosti. Dlouhodobý pronájem (min. 15
let) také možný. tel. 777 799 151

n Pronajmu garsonku v Podměstí po
rekonstrukci. Tel.: 606 284 839
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, Volyňských Čechů; 3 vratné kauce předem.
Tel.: 606 552 068
n Řešení pro každého: HYPOTÉKY,
ÚVĚRY, PŮJČKY, spolupráce s mnoha
bank. i nebank. ﬁn. společnostmi. Tel.:
776 103 399
ZLATÝ KOMPAS
70,Warner. Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy /USA / Velká Británie, 2007,
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1
113 min
+ 1 v Žatci v klidné části města. Nutná
Zlatý kompas vychází z úspěšné knižní trilogie Philipa Pullmana. Hlavní kauce. Volejte.: 774 240 723.
postavou prvního dílu je jedenáctiletá Lyra, která žije v Anglii 19. století, kde
se zastavil čas a vládne zde přísná církev. Každý člověk zde navíc má svého
duševního souputníka ve formě zvířete-takzvaného daemona. Lyra musí zjistit
proč všechny děti mizí u severního pólu a přitom porazit zlou čarodějnici s tváří
Nicole Kidman… Podaří se jí zvítězit a najít bájnou substanci zvanou Prach,
která vyvažuje částici dobra a zla?
Režie: Chris Weitz. Hrají: Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards,
Eva Green, Tom Courtenay,

PÁTEK 8.8.

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

OKO

n Koupím zahradu se zahradním
domkem. Tel.: 728 255 253
n Koupím stavební míchačku na 3 až
4 kolečka. Tel. 731 003 444
n Půjčky bez ručitele, příjmů, kontroly registru. Vysoká schvalitelnost.
Tel.: 728 151 688
n Prodám byt 3 + 1 v OV, parkety,
3. patro, balkón, 65,9m 2, Podměstí
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442,
fax.: 415 710 988
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 v
panelovém domě. Tel. po 16.00 hod
- 777737412. Příjemné sídliště.

ROZLOUČENÍ
16. 7.
18. 7.
22. 7.
23. 7.

Žoﬁe Mikulová
Jaroslava Trojovský
Václav Korbel
Pavel Krejčí

88 let
65 let
75 let
33 let

Alfa Therm a.s.
přijme
pro prodejnu v Žatci Podměstí

ČTVRTEK 14.8. BLÁZNOVO ZLATO

70,-

Warner. Akční / Dobrodružný / Romantický / USA, 2008, 113 min
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů,
posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. Tento poklad
nevyčíslitelné hodnoty se utopil v moři v roce 1715. Při svém hledání se Finn
potápěl již úplně všude, kde to jen bylo možné, a přitom potopil i své manželství s Tess. Tak jako Tess začala znovu budovat svůj život, když si našla práci
na jachtě miliardáře Nigela Honeycutta, učiní i Finn rozhodující krok vedoucí
k nalezení pokladu.
Režie: Andy Tennant. Hrají: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald
Sutherland, Ewen Bremner
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

V Regionálním muzeu K.A. Polánka je možno od úterý 22. července shlédnout
výstavu, která vám pomůže odpovědět na otázku položenou v nadpisu článku.
Z čeho mohl Martin Luther, známý reformátor, pít pivo? No přeci ze džbánu.
Ovšem tento džbán byl vyrobený ze serpentinového kamene, neboli z hadce,
který bývá označován také jako černý mramor.
Výstava představuje některé z výrobků, schopnosti, nejznámější z nich je ta, že
jež proslavily město Zöblitz ležící v ně- mají ochránit svého majitele před zlými
mecké části Krušných hor. Zöblitz je silami. Co je na tomto tvrzení pravdivé
partnerské město mikroregionu Nechra- se budete moci přesvědčit do 14. srpna,
nicko a také obce Březno, která výstavu kdy bude výstava ukončena, aby mohla
do muzea zapůjčilo. Výrobkům z černé- překvapovat další návštěvníky na své
ho mramoru se také připisují magické pouti po Nechranickém mikroregionu.

MUSICA DA CHIESA

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
pátek 8. srpna 2008 v 17 hodin
kostel sv. Jakuba Většího v Cítolibech

P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt
zpívají a hrají na více než
dvě desítky historických hudebních nástrojů
háčková harfa • platerspiel • gemshorny • cornamusy • regál • renesanční loutna • teorba • barokní kytara • citera •
varhanní positiv • portativ • zobcové ﬂétny • kladívková citera • středověké a chodské dudy • vzdušnicové šalmaje •
šalmaj s piruetou • moldánky • hackbrett • niněra • chalumeau • bretagneské dudy • trabuka • cistra • zvonkohra

Abstrakce zamířily do Křížovy
vily až z Kanárských ostrovů
a kořeny autorky zátiší a přírody z Ukrajiny
Léto, doba prázdnin a dovolených (možná proto jste se k nám nedostali na
vernisáž 9.7. v 17.00hod?) a u nás je pěkná výstava obrazů s názvem „Pocity
duše“. Dala by se nazvat třeba i „Češka žijící v cizině, cizinka žijící v Čechách“
aneb „Dvě Ireny“.
Své obrazy totiž vystavují hned dvě nými zátišími paní Maževské. Ovšem
malířky: Irena Hošnová (abstrakce) vzhledem k tomu, že se nereferovalo
a Irena Maževská (zátiší, příroda, člo- o vernisáži, mnoho lidí netuší, že je tu
věk). Mladší z autorek Irena Hošnová je možnost opět po čase shlédnout dobré
původem z Čech a vdala se na Kanárské obrazy ve Vile.
ostrovy, kde také nyní žije.
Výstava je určitě dobrý tip na letní
O málo starší Irena Maževská, která toulky za kulturou, kterou ocení ať už
nyní žije v Lounech, je původem z Ukra- Žatečané nebo i turisté, kteří o prázdnijiny. Výstava je navštěvována a návštěv- nách Žatec navštíví.
níci jsou mile překvapeni „jásavou“
Jitka Maršová Janušková,
abstrakcí paní Hošnové a propracovaprůvodkyně z Křížovy vily

PRODAVAČKY Nábor pomocníků na pořádání
Nástup možný ihned.
Kontakt: 415727442

65,-

HCE. Horor / Thriller / Drama / USA, 2008, 96 min
Sydney Wells je známou losangeleskou koncertní housliskou, která v dětství
přišla nešťastnou náhodou o zrak. Transplantace očí je její jedinou šancí. Konečně nastal její čas. Po operaci se zdá být vše v naprostém pořádku. Za pomoci
lékaře Paula Faulknera a své sestry Helen se začne Sydney znovu zapojovat do
běžného života. Jenže její štěstí je krátkodobé. Začínají se jí zjevovat stínové
postavy a děsivé představy. Jedná se o následky operace, nebo si jen její mozek
zvyká na zrak a přízraky jsou pouhým produktem její fantazie? Ale co když je
to vše skutečnost?
Režie: David Moreau, Xavier Palud, Patrick Lussier. Hrají: Jessica Alba, Parker Posey, Alessandro Nivola, Rachel Ticotin, Rade Šerbedžija, Tamlyn Tomita,
Chloe Moretz

Z čeho pil pivo Martin Luther?

  

 

 
#(##  '# &# #
 #  (#  ## 
 ( #) '*
  
## '$(#
# !# ##%# #&#' 

#)( &##)$ &#) (#
#)(' #### (" '(#
#% (#(# '#
#%(# #
#&##
##+ *#  &
# (##&(#*
#$(### ###%#  # (#
        
       

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.

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

„Údržbáře - jeřábníka“
Požadujeme: vyučení v oboru elektro, dobrý zdravotní stav
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese ﬁrmy.

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.
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Senioři, pacienti,klienti a uživatelé sociálních služeb
mají z čeho vybírat

Svazu postižených civilizačními chorobami
přibývají členové
S velkým potěšením může toto sdružení konstatovat, že v posledním roce zaznamenalo velký nárůst zájemců o registraci ve své organizaci. S ohledem na vysoký
věkový průměr členů je samozřejmě stav „členské základny“ kvůli občasným
úmrtím značně pohyblivý.
I tak se čísla neustále pohybují okolo zúčastňuje velký počet členů. Každý mě270 členů. Není se co divit, že lidé, kteří síc je pro členy vždy připraven zajímavý
v organizaci působí, prošli z minulého program.
Letos v březnu byl v divadle v Žatrežimu tzv. ROH a tudíž byli zvyklí na
systém zájezdů, zábav a přednášek. ci velký zájem o „Českou Operetu“
V žádném případě nejde organizace ve a v divadle v Mostě o představení „Hra
šlépějích tohoto odborového hnutí. Ale o lásce a smrti“. S velkým zájmem se
kromě povinných brigád, školení a po- v dubnu uskutečnila taneční zábava, kde
litických přednášek nabízí organizace o skvělé pobavení není nouze. V květnu
členům to, o co mají zájem. Jsou to právě členové opět navštívili divadlo Most na
poznávací zájezdy, přednášky, společná představení „Vrátila se jednou v noci“
posezení a hlavně taneční zábavy, jež a v restauraci Chaloupka se uskutečnila
věková kategorie v Žatci a blízkém oko- členská schůze. Důkazem toho, že o aklí nemá šanci navštívit. Také členských ce je skutečně velký zájem, je červnový
schůzí, které se neobejdou bez kulturní- zájezd do Botanické zahrady v Teplicích
ho programu a zajímavých přednášek, se a na zámek Duchcov. Byly vypraveny dva

autobusy, aby byli uspokojeni všichni
zájemci. Výbor svazu pracuje v desetičlenném obsazení, úsekáři důsledně
a řádně vybírají členské příspěvky, hospodaření je vedeno řádně a tak kvalitně,
že organizace hospodaří, byť s menším,
ale stále vzrůstajícím ziskem. O čem to
svědčí? Jednoduchá odpověď „kdo nic nedělá, nevydělá“. A proto se vedení tímto
směrem vydalo a různými aktivitami se
snaží ﬁnanční situaci vylepšit.
Nedílnou součástí organizace proto
je a bude další rozšiřování a rozvíjení
nejen společenských a kulturních, ale
i vzdělávacích aktivit. V tomto případě je
však nutné rovněž zapojení státu, zvláště
na činností masmédií, vytváření prostoru
a podmínek pro další rozvoj a rozšiřování
informačních a vzdělávacích programů
pro seniory.
(žit)

Okresní výbor SPCCH také nezahalí
Dlouholetá předsedkyně OV SPCCH
v Žatci, paní Věra Winkelhöferová, letos
v dubnu svoji funkci předala nové nástupkyni. Tou se stala paní Víťa Černá. Jako
předsedkyně okresního výboru působila
paní Winkelhöferová několik let. Také rehabilitačnímu cvičení se po dlouhé roky
pod jejím vedením zdárně dařilo a stále
daří. Jako odborná cvičitelka 3. stupně
zdravotní tělesné výchovy a jógy vede
toto cvičení ve Speciální mateřské škole
v Žatci. Zdravotně postižení mají vyčleněny na cvičení úterky, středy jsou určeny
pro lidi, nemocné vertebrogenním syndro-

mem. Další péčí o nemocné s civilizačními
chorobami je pořádání rekondičních pobytů. Jediným velkým nedostatkem těchto
pobytů jsou, jako každým rokem, ﬁnance.
Na ty letošní se podařilo získat alespoň
menší ﬁnanční příspěvek od T-Mobile. Na
první rekondiční pobyt, pod vedením paní
Petrlíkové, se postižení s vertebrogenním
onemocněním vydají 13. září. Ti, u nichž
byla diagnostikována, roztroušená skleróza, odjedou do Černého Dolu 23. září, a to
pod vedením paní V. Černé. O rekondiční
pobyty je každý rok velký zájem a každého pobytu se letos zúčastní 20 zdravotně

postižených. Jako doprovod s nimi vždy
jede zdravotnice, cvičitelka a vedoucí
pobytu.Tyto pobyty vedou ke zlepšení
fyzické i psychické kondice, čímž se tak
zmírní nepříznivý vliv onemocnění. Setkání a výměna informací s lidmi se stejným
onemocnění jsou velice přínosné. Součástí
pobytu jsou vycházky, cvičení a v rámci
společenských aktivit jsou mnohdy rovněž pořádané besedy a přednášky. Celková
očista, kvalitní odpočinek, načerpání nové
energie, upevnění zdraví, to by měl být
výsledek pobytu spokojeného účastníka
rekondic.
(žit)

Arnika poskytuje komplexní domácí péči
Stáří a nemoci jsou přirozenou fází lidského života. Je to naprosto normální
proces, stárne všechno a stárneme všichni. V případě nemoci a postižení, zvláště starých lidí, se stává největším problémem jejich nesoběstačnost. A právě pro
ně jsou dnes na trhu k dispozici pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Pro lidi v Žatci a okolí poskytuje Arni- veškeré zdravotní služby jsou hrazeny
ka už patnáctým rokem odbornou péči zdravotními pojišťovnami. Takže pacipři ošetřování krátkodobě i dlouhodobě enti se nemusí obávat, že budou muset
nemocných a osob se zdravotním posti- za zdravotní služby platit.Neplatí ani
žením. Péči poskytuje tým kvaliﬁkova- za návštěvu sestry u nemocného doma
ných zdravotních sester , por. asistentek, žádné poplatky.Také pobyt v nemocnici
dětských sester a fyzioterapeutů s dlou- se díky spolupráci nemocnice a Arniky
holetou praxí a zkušenostmi, a jako může zkrátit na opravdu nezbytně nutnou
doplňkový servis pečovatelky. Všichni, dobu, protože je zdravotní péče poskytokteří o pacienty pečují, prošli mnoha vána 24 hodin denně po celý rok..
A jaké služby Arnika poskytuje? V prkurzy a školeními,mají registraci dle
zákona o nelékařských profesích a díky vé řadě se jedná o základní zdravotnické
tomu jsou schopni služby provádět sa- úkony, jakým je aplikace injekce, infůze,
mostatně bez odborného dohledu. No- odběry, měření krevního cukru, převazy,
vela sociálního zákona nasadila přísná ošetření vředů a různých ran,včetně pookritéria a dnešní doba to i vyžaduje, proto perační péče, ale také ošetření proleženin
se personál stále dál vzdělává. Péče o pa- u nepohyblivých pacientů a v neposledcienty provádí v úzké spolupráci s lékaři, ní řadě péče o umírající občany. Z toho
a pokud lékař službu Arniky doporučí, příjemnějšího soudku poskytuje Arnika

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.





  

 
 
 

 



!" # !$$

%&'(

!$$ ") 

cvičení, rehabilitace, péči o maminky
po porodu a děti. Klienti mohou využít
další širokou škálu sociálních služeb, od
podání obědů, snídaní, nákupů a ostatní
služby dle přání. V případě, že o služby
projeví pacient, který je nepohyblivý,
nebo má jakkoliv jiné potíže s pohybem, má možnost využít velkého výběru kompenzačních pomůcek, jakými jsou
polohovací lůžka, zvedáky do vany, různá
chodítka, lehátka, invalidní vozíky, různá
madla a mnohé další pomůcky, jež jsou
schopny nemocnému zjednodušit pohyb
a potřebné úkony. Takováto podpora
a pomoc občanům, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, je velmi důležitá, aby mohli
i v náročných životních situacích, spojených se samotou, stářím, či nemocí zůstat
co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Pak mají šanci zachovat si důstojný život
i v takovýchto případech.
(žit)

Bohatá činnost diabetiků
Územní organizace diabetiků v Žatci je jedna z těch, jež pro své členy vyvíjí bohatou činnost. Členská základna čítá 92 členů a organizace se stále snaží z řad
lidí s onemocněním diabetu získávat další nové členy. Je to organizace, která
činnosti nevyvíjí jen na papíře, ale skutečnými výsledky.
Měsíční výborové schůze se, postupem delnou léčbu, ani nezavrhuje klasickou
času, začaly konat pravidelně a jsou na medicínu. Ale přesto se někteří nebrání
nich řešeny aktuální problémy, související zmírnit důsledky nemoci přírodními pros činností organizace, a zejména, otázky dukty. Právě na téma přírodních produkspojené s ﬁnančním zabezpečením pláno- tů se uskutečnily v dubnu a květnu dvě
vaných akcí. Nejdůležitější z těchto akcí přednášky v Domově seniorů s názvem
je, jako každý rok, podzimní rekondice „100% bylinné produkty“.
Také ve vzdělávací oblasti se výboroví
uskutečněná ve Stráži pod Ralskem. Pravidelným bodem členských schůzí je vždy pracovníci stále zdokonalují. Hospodářka
zhodnocení uplynulého roku a následně této organizace se zúčastnila jednodenpředložení a schválení plánu činnosti na ního školení hospodářů a předseda absolvoval v Seči seminář předsedů všech
nový rok.
Také v kulturní oblasti se výbor snaží územních organizací, jež jsou organinabídnout členům společný program, zovány ústředím, se zaměřením na další
jakým jsou například výstavy v Kří- činnost svaz v nových podmínkách. Tento
žově vile. V únoru se zhruba 30 členů seminář nebyl jedinou akcí, které se předzúčastnilo společné prohlídky expozice seda zúčastnil, ale v rámci Komunitního
minerálů v Bezděkově. V rámci spolu- plánování se aktivně zapojil do pracovní
práce s SPCCH organizace navštěvuje skupiny seniorů, za organizaci Ústeckétaneční zábavy a, dle možností, i ně- ho kraje byl kooptován do Výkonné rady
která divadelní představení v žateckém Svazu diabetiků a v červnu již absolvoval
i mosteckém divadle. Ti, kterým dovoluje jeho první zasedání.
Nepřehlédnutelný je samozřejmě celoonemocnění větší zátěž, se pravidelně
zúčastňují turistických pochodů. Již světový den diabetu, v jehož rámci organěkolik let mohou členové využít slevu nizace uspořádá, ve spolupráci s turisty,
na vstupném do bazénu, a, vzhledem ke dne 15. listopadu pochod pod názvem „Vysvému onemocnění, mají všichni příleži- cházka po městě s výkladem“. V pracovní
tost využít velkého výběru diabetických náplni příštích měsíců jsou připraveny
a podpůrných prostředků v ordinaci další cykly přednášek v Domově seniorů.
MUDr. Molcarové. Žádný pacient s tím- Začátkem měsíce září se uskuteční tolik
(žit)
to onemocnění jistě neodsunuje pravi- žádané rekondice.

Žatecký týdeník

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.

Z FOTBALU...
Fotbalový klub Slavoje zahájil letní
přípravu. Jako první družstvo dospělých, které se pokusí napravit konečné
postavení v uplynulém ročníku v krajském přeboru. Nově jmenovaný trenér
Martin Brynda, spolu se svým asistentem Jirkou Bešíkem (u záložního týmu
dospělých prozatím chybí trenér), postupně sestavují hráčský kádr. V přípravě se objevují některá nová jména
z okolí, zapojili se již někteří dorostenci. Na škodu je určitě skutečnost,
že byl osloven i určitý počet bývalých
hráčů Slavoje, kteří působí v okolních
týmech, ale návrat do žateckého klubu
odmítají. Ať již jsou důvody jakékoliv,
je nutné s těmito hráči uzavřít další jednání a vydat se jiným směrem. Neustálé
přemlouvání, ﬁnanční zájmy a možnosti, současné průtahy se sousedními FK
Chmel Blšany, nikam nevedou.
n SK Ledvice - FK Slavoj Žatec A 3
- 5 (pol. 2 - 2)

Sestava: Baštýř (od 60.min. Haštaba)
- Vrábík - Heinz - Fryš - Zlatohlávek Podroužek - Majoros - Macháček Uhlík Uhliar - Baierl. Střídali: Schmied - Němec
- Baloun - Beránek T.
První přípravné utkání sehráli fotbalisté na velmi pěkně upraveném trávníku
v Ledvicích. Tomuto týmu se, na poslední
chvíli, nezdařil postup do krajského přeboru. V sestavě se objevili některé nové

tváře. Hosté šli velice brzo brankou Baierleho do vedení 0-1. Zanedlouho se na
ukazateli měnil stav na 0 - 2, když Uhliar
proměnil svou šanci po přihrávce od Baierleho. Do poločasu se podařilo domácím nejprve snížit dorážkou a následně
v poslední minutě prvního poločasu
neudržel Baštýř střelu z dálky a bylo vyrovnáno. Do druhého poločasu, s řadou
změn v sestavě na obou stranách, přišly
další branky v podání nově příchozích
hráčů. Nejprvese prodral Beránek T. až
před brankáře domácích, nedal mu šanci
a soupeř začal prohrávat 2 - 3. Schmied
zvýšil na 2 - 4. Skóre ze strany hostů
uzavřel velice pěknou razantní střelou
z hranice dvaceti metrů Baloun. V poslední minutě nepozorná obrana hostů
dala domácím šanci ke snížení na 3 - 5,
kdy střelu z malého vápna tečoval jinak
pozorný Haštaba do vlastní sítě.
Sice potěšil počet vstřelených branek
na hřišti soupeře, ale je nutné se vyhnout
herním chybám a nepřesnostem v průběhu utkání. Jak nově příchozí uchazeči
o dres Slavoje, tak i bývalí dorostenci, kteří byli na hřišti znát, se určitě vynasnaží
o lepší jméno fotbalového Slavoje v bojích
o mistrovské body.
Další přípravná utkání: 26.7.08 od
18.00 v Jesenici u Rakovníka 2.8.08
v Libočanech s FK Domoušice
Pavel Maňák

DOŠLO POŠTOU

Vydařený výlet
Začátkem měsíc června jsem se zúčastnila poznávacího zájezdu, který připravila
organizace Handicap Žatec, o. s. Tématem zájezdu byla prohlídka hradu Červený
Újezd a ZOO Praha, či botanický skleník Fata Morgána v Praze Tróji.
Autobusem jsme vyjeli ze Žatce směrem a květin. Po prohlídce hradu a skanzenu
na Červený Újezd. Po malé přestávce jsme absolvovali oběd v restauraci Stará
u benzinové pumpy, jsme okolo 10 hodi- studna v Unhošti. Po odpočinku naše
ny dojeli k hradu. Tento hrad je soukromá cesta pokračovala směrem na Prahu.
stavba, která byla nazvána podle obce, ve V Praze Tróji se jedna skupina vypravila
které se nachází. Byl postaven v letech na prohlídku ZOO a druhá pokračovala
2001 – 2002 na holé louce za pouhých autobusem ke skleníku Fata Morgána.
18 měsíců. V interiéru hradu se nachází Já jsem dala přednost prohlídce skleníku.
rozsáhlé muzeum českého venkova mi- Tropický skleník se nachází mimo areál
nulého a předminulého století. Expozice venkovních expozic. Stavba je zapuštěna
zahrnuje na 4000 exponátů a ukazuje do skalnatého terénu, členitého povrchu
každodenní venkovský život. Malby na skály, která tvoří zadní stěnu skleníku.
zdech hradu, všechny exponáty i bohatý Tento evropský unikát má rozlohu 1750
výklad průvodce jsme obdivovali. Nedíl- m2. Obě skupiny zájezdu jsme se sešly
nou součástí hradního komplexu jsou roz- po 17 hodině a všichni spokojeni jsme
sáhlé zahrady, ve kterých je umístěn areál se blížili k domovu. Průvodcem po celou
venkovských staveb. V tomto skanzenu je dobu zájezdu byl pan R. Smoček Všem,
větrný mlýn, zvonice, špejchar, vinný sklí- kteří se na přípravě zájezdu podíleli patří
pek, salaš a další. V zahradě je vysázeno poděkování.
více jak 500 různých druhů dřevin, rostlin
Bohumila Šťastná

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

„Operátory na obsluhu CNC strojů“
Požadujeme:
středoškolské vzdělání technického směru, práce na PC, znalost AJ, NJ vítána.
Nabízíme: výhodné platové podmínky, zaučení v zahraničí (Itálie, Německo).
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese ﬁrmy.

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

„ŘIDIČE“ nákladního automobilu
Požadujeme:
řidičské oprávnění typu C, E, praxe min. 2 roky, trestní bezúhonnost, psychotesty.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese ﬁrmy.

