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Bezpečnostní situace
v ulici Pod Střelnicí
vyžaduje řešení

Žatec – V minulých dnech představitelé
města provedli obhlídku ulice Pod Střelnicí, kde vyvstaly problémy s napadáním
osob. Protože závažnost přestupků až
trestných činů začala stoupat, budeme
reagovat některými technickými opatřeními a také zvýšeným počtem hlídek
městské i státní policie.
Správci městské zeleně dostali za úkol
zajistit v prostoru tamního parku ořez
stromů, aby se docílilo lepší funkčnosti
veřejného osvětlení, i zásahy do keřových
porostů, v nichž se pachatelé skrývali.
V inkriminované lokalitě plánujeme
také rozšíření počtu lamp veřejného
osvětlení, aby se osvětlila temná zákoutí. Informatici městského úřadu pracují
na zajištění kamerového systému, který
zajistí městské policii trvalý dozor.
Město současně zvažuje možnosti, jak
zvýšit bezpečnost silničního provozu v této lokalitě. Aleš Kassal, místostarosta

Omluva

V minulém čísle Žateckého týdeníku
došlo v článku „Žatecké volby v číslech“
k mylné informaci.Zastupitel RSDr.
Stanislav Rybák není členem ČSSD jak
bylo chybně uvedeno, ale členem KSČM
a zároveň předsedou OV KSČM Louny.
Omlouváme se tímto za zveřejnění této
mylné informace. Red.

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které
se uskuteční dne 13.11.2008 od 17,00
hodin v zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů
zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozpočtová změna – „Technická infrastruktura
Žatec – Pod Kamenným vrškem – 2. etapa,
část A“ - komunikace
8. TJ Lokomotiva – přesun finančních prostředků
9. Darovací smlouva
10. ZUŠ – rekonstrukce bytové jednotky na
učebnu
11. Nabídka společnosti BH Securities a.s.
12. Rozpočtová změna
13. Informace o průběhu realizace projektu Revitalizace Pražského předměstí - CHCHP
14. Různé
15. Diskuze a podněty
16. Usnesení a závěr

Halloween ovládl náměstí

Halloween dostal své jméno před několika staletími z anglického překladu
„All Hallowś Eve, vyjadřující noc před
svátkem Všech svatých (1. listopadu).
Jiná tradice říká, že staří Keltové slavili
v tento den svátek Konec léta. Něco podobného jako Silvestr, protože 1. listopadu jim začínal nový rok. A do třetice,
jiné prameny říkají, že svátek byl naopak
k uctění památky milovaných bytostí,
které zemřely. Původně Keltové vydlabávali tuřín a světélkující uhlíky, tak mohly
ukazovat duchům cestu, nebo naopak
je odhánět. Dýně se začaly vydlabávat
až v 19. století. Halloween je v dnešní
době v USA druhým nejrozšířenějším
světským svátkem.
Přestože se ručička teploměru v páteční podvečer pohybovala pouze okolo 5
stupňů, žatecké náměstí pomalu a jistě
Na snímku ředitel žatecké Nemocnice s.p.o. Mudr.Zdeněk Bergl a primář ožívalo. Občanské sdružení Učitelé pro
chirurgického oddělení Mudr.Jiří Hamous při otevření zrekonstruované Žatec už pošesté pořádalo Halloween
části chirurgického oddělení Nemocnice v Žatci.
(Stej.) – oslavu všech strašidel. Nejdříve přišly
na řadu svítící dýňové příšerky, které
zdobily místo před radnicí. S příchodem soumraku, jakoby vládkyně noci
mávla proutkem – vyrojily se strašidla,

Nemocnice disponuje další
nově zrekonstruovanou částí

Žatec – Za 39 milionů korun došlo k rekonstrukci další části chirurgického
oddělení Nemocnice Žatec, o.p.s. Vznikly tak moderní, komfortní prostory,
a to jak pro pacienty, tak i personál nemocnice.
Jedná se o celkovou rekonstrukci lůž- Harajdová z odboru rozvoje města..
kové části chirurgie s 36 pacientskými
Dále se jednalo o rekonstrukci sutelůžky - 14 pokojů se sociálním zařízením rénu, kde jsou umístěny sklady, rekon(1 – 3 lůžkové), z toho jsou 4 pokoje ře- strukci zastřešení s výměnou střešní
šeny bezbariérově.
krytiny a také vnější úpravy s vegetační„Součástí rekonstrukce je také jídelna mi úpravami, venkovním posezením na
pro chodící pacienty (kde je i připojení lavičkách a parkovištěm.
na internet) s výdejnou jídel, vyšetřovna,
Cena celé rekonstrukce činí:
endoskopie, koupelna pro ležící pacien- 38,875.256,- Kč. Navýšení ceny
ty, sesterny, 4 lékařské pokoje s vlastním o 2,175.272,-Kč oproti původní částce
sociálním zařízením a další příslušen- vzniklo především změnami dispozice
ství chirurgického oddělení (sklady, (na žádost lékařů) a rekonstrukcí zaúklidové komory atd.),“ uvedla Denisa střešení.
(kas)

Problém s rozvody na Kamenném
vršku
se postupně řeší
Žatec - Městská rada, úředníci úřadu, vajících rozvodů a zatím není jasné, kdo

Žatecká teplárenská, a.s musí řešit další bude hradit vzniklé ztráty na protápění
problém, který zdědili po svých před- „pomníčků“ před objekty, které nejsou
chůdcích. Jmenuje se teplovody v lokalitě napojeny na centrální zásobování tepKamenný vršek. Pracovníci teplárenské lem. Tím se ovšem jen prohloubí ztráta
společnosti, která měla zmíněné rozvody této akce, kdy náklady na celý teplovod
odkoupit od města, zjistili řadu závad, v této lokalitě dosáhly částky cca 7,5
které brání bezporuchovému provozu. milionu Kč a návratnost investice je nad
Dle vyjádření projektového ateliéru si horizontem životnosti potrubí.
Město s teplárenskou se s ohledem na
Mgr. Erich Knoblauch v.r. nestandardní úpravy, které hrozí v přístarosta města padě mrazu poruchou celého teplovodu, zájem občanů dohodlo na technických
vymínil již bývalý pracovník a podmínil podmínkách a způsobech řešení tak, aby
tím svoje kladné vyjádření ke stavbě.
obyvatelé Kamenného vršku nezůstali
Městu a teplárenské tím bohužel vznik- bez tepla, a postupně je realizují.
la potřeba další investice do úpravy stá(rm)
Vzhledem k tomu, že se blíží konec
roku 2008, bychom rádi sestavili seznam
významných kulturních, společenských
a sportovních akcí připravovaných
na rok 2009 v Žatci a blízkém okolí. Na Městském úřadu v Žatci minulou sobotu proběhlo velmi nenápadné výVzniklý soupis akcí, který bude umístěn ročí. Je to přesně rok, kdy byla spuštěna nová služba pro občany a začalo
počátkem příštího roku na oficiálních se na některých odborech pracovat vždy první sobotu v měsíci. Tento systém
stránkách města www.mesto-zatec.cz se po třech zaváděcích sobotách natolik osvědčil,
přispěje ke zlepšení informovanosti obže se dnes již stal samozřejmou služ- snížila nezaměstnanost, ale na druhé
čanů, ale i návštěvníků Žatce. Vybrané bou. Je to služba a pomoc občanům, straně svou dojezdovou vzdáleností
akce budou zařazeny v tištěných ma- kteří si nemohou ve všední dny vyřídit znevýhodnila některé občany při poteriálech města. Informace o příslušné své záležitosti. Že je taková služba třebě dostavit se k vyřizování běžných
akci zašlete prosím do Turistického potřebná potvrdil počet téměř 1200 záležitostí na úřad. Snahou Městského
infocentra MěU nejpozději do 8. 12. obsloužených občanů během dvanácti úřadu v Žatci tedy je, aby byl pro celé
2008 a to nejlépe e-mailem na: infocensvé spádové území vnímán jako jedna ze
trum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na pracovních sobot.
Vedení města se před rokem k tomuto samozřejmých služeb, a proto jsme se
adresu: Městský úřad Žatec, Turistické
infocentrum, nám. Svobody 1, 438 24 opatření rozhodlo z několika důvodů. rozhodli vyjít občanům vstříc a umožnit
Žatec. Nezapomeňte prosím uvést: da- Základem byla úvaha, že pro každého jim vyřídit si běžné záležitosti na úřatum, název, místo konání a start akce, je samozřejmostí, že si v sobotu zajde dě v době, kdy nejsou většinou vázáni
stručnou charakteristiku (max. 3 věty), třeba nakoupit, nebo do lékárny, ….a pracovními povinnostmi. Jsme toho nákontakt na pořadatele včetně telefonu, proč ne na úřad!?? Dalším důvodem zoru, že každý úřad by měl být chápán
popř. webové stránky. V případě dotazů bylo, že v blízkosti města vznikla nová jako služba a partner pro občany. Měl
volejte tel. 415 736 156. (Jan Novotný) průmyslová zóna. Ta sice významně by se přizpůsobovat potřebám svých

Výzva pro organizátory
akcí v Žatci a okolí

čarodějnice, ježibaby a kostlivci. Některá
strašidla s otevřenou pusou a vyceněnými zuby nejednomu capartovi naháněla
hrůzu. Páteční večer byl svědkem toho,
že tento americký svátek se zde již usadil,
a že i dospělí tak trochu podléhají tomuto
halloweenovému veselí stejně jako děti.
Hudba, děti v doprovodu rodičů, světélkující lampiónky, blikací rohy, svíčky,
masky a škrabošky, to vše bylo k vidění
na náměstí. Odtud se pak vydal průvod
do letního kina, kde pokračoval bohatý
program zakončený jedinečnou ohňovou
show.
Možná stojí za zmínku, že pro větší
zpestření, by se mohl příští rok podávat
při reji strašidel koláč a punč. „Tradice
totiž velí podávat koláč a punč“. Hlavní role dýně nespočívá jen ve strašení
kolemjdoucích, ale i v potěšení žaludku
a symbolem Halloweenu je i dýňový
koláč.
Strašidelná atmosféra je jako stvořená
pro fantazii, kde se meze nekladou, a tak
příští rok ať žije Halloween i s kostlivci,
třeba ve skříni.
(žit)

Odbor sociálních věcí
předává zkušenosti
Načerpat zkušenosti s vyplácením
sociálních dávek v poukázkách a zjistit
co všechno předchází spuštění tzv.
kombinované výplaty dávek, přijeli do
Žatce zástupci Kadaně, Ostrova nad
Ohří a daleké Aše. Jednání proběhlo
dne 30.10.08 na odboru sociálních věcí
a součástí byla i prohlídka nového pracoviště pokladny odboru.
Zástupci měst se také dotazovali na
žatecké zkušenosti s tvorbou sítě provo-

zoven, kde lze prostřednictvím poukázek
nakupovat zboží.
Kadaň, Ostrov a Aš plánují spustit
výplatu dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek od ledna následujícího
roku.
Zájem o žatecké zkušenosti projevila
také další města regionu. Další ohlášené pracovní návštěvy jsou zástupci
z Loun a Podbořan.
(pan)

občanů a snažit se průběžně zvyšovat
kvalitu služeb pro ně. Současně jsme
v rámci takovýchto opatření zároveň
spustili systém informování prostřednictvím SMS zpráv o vyřízení
záležitostí (např. „řidičský průkaz je
již k vyzvednutí,…“), nebo možnost
bezhotovostních plateb.
Ohlasy a žádosti ostatních měst na
naše zkušenosti se systémem pracovních sobot a jejich postupné zavádění
i na jiných úřadech nám dávají zřejmě
oprávněný pocit, že přístup města Žatce
se navíc stal pozitivním vzorem pro další obce a města. Hmatatelným výsledkem tohoto úsilí všech úředníků, kteří
byli o pracovních sobotách veřejnosti
k dispozici jsou dosažená statistická čísla. Nejvíce se využívala agenda v oblasti

občanských průkazů, cestovních pasů,
evidence obyvatel, matriky, pokladny,
podatelny a služeb CzechPointu – 869
vyřízení. Na druhém místě potom bylo
využití služby registru řidičů a vozidel
– 223 případů. Následovaly potom již
v menší míře agendy majetkové (byty,
pozemky, objekty), živnostenské,
stavební a životního prostředí. To vše
v průměrné návštěvnosti kolem 100
občanů za jednu pracovní sobotu.
Tato roční zkušenost nám dostatečně prokázala, že o tuto službu je trvalý
zájem a proto se vedení města a úřadu
rozhodlo ponechat ji v nezměněné podobě i do budoucnosti, aby si veřejnost
na ní ještě více zvykla a mohl s ní občan
v případě potřeby počítat.
Mgr. Erich Knoblauch - starosta

Sobota – úřední den, vyšší komfort pro občany
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Opakovaný záměr
Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze Města Žatec prodat ze
svého majetku
svého majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21
m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového
domu za podmínek stanovených odborem
rozvoje města (1.NP občanská vybavenost
– obchody, služby apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby
lze odsouhlasit až po schválení nového
územního plánu, s upozorněním na vedení
inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 27.10.do 25.11.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle
územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
významné objekty církevní, administrativní
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).

Zveřejněno: od 15.09.2008 do
12.11.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– 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 m2 a p.p.č.
4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod
Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 2008

Žatecký
týdeník

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.
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 2008
- 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 16. 10. 2008 do 14. 11.
2008
Volné bytové jednotky:
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
Záměr projednán RM dne 03.11.2008
761/30476 vzhledem k celku za kupní
Nemovitosti v Žatci
cenu 909.120,- Kč a poplatky spojené
n č.p. 581 ul. Pod Střelnicí se st.p.č. 108
s provedením smlouvy.
o výměře 278m2 - jiná stavba kulturní
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti
památka
1+3, plocha bytu 68,50 m 2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 68,50 m 2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
n č.p. 1333 ul. Pod Střelnicí se st.p.č.109/ 685/28304 vzhledem k celku za kupní
3 o výměře 81m2 - objekt bydlení
cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
n st.p.č. 109/4 o výměře 111m2 – spo- s provedením smlouvy.
lečný dvůr
n č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosn p.p.č. 7110 o výměře 160m2 – zahrada ti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
vše jako celek.
společných částí budovy č.p.2815, 2816
n č.p.581 je patrová částečně podsklepená v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
stavba „Hrázděnka“ postavená v roce 1673 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
prostory bez využití
682/28304 vzhledem k celku za kupní
n č.p.1333 je přízemní podsklepená stav- cenu 944.140,-Kč a poplatky spojené
ba s přístavbou garáže s jednou bytovou s provedením smlouvy,
jednotkou obsazenou nájemníky.
n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosKupní cena: 1.000.000,- Kč ti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
zveřejněno : od 5.11. 2008 do
společných částí budovy č.p.2815, 2816
4.12.2008
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 942.680,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem
Projednáno RM dne 05.02.2007
společných částí budovy č.p.2823, 2824
n Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby již
Na úvod si zopakujme: Co je to rev první fázi byly vícepodlažní (min.2 pa- cyklace?
tra) a byla zachována možnost zvýšení
Při recyklaci jsou zpracovány odpady
jejich kapacit přístavbou dalších pater na nové materiály. Každý z nás svým
- současně s výstavbou garáží bude řeše- chováním přímo ovlivňuje další „život“
na výsadba stromů do ulice Stavbařů odpadu – pokud ho správně roztřídíte,
Žatec
umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití;
- součástí kupní smlouvy bude odsou- pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se
hlasená zastavovací studie architektem uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího
města se žádostí o koupi je nutné před- využití zlikviduje.
Recyklace papíru
ložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5051
o výměře 690 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
761/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu 941.150,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu ……… 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 710/28844 vzhledem k celku
za kupní cenu 945.720,-Kč a poplatky

spojené s provedením smlouvy,
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.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění
záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku
Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 31.10.2008 do 1.12.2008

Trasa A
Stanoviště
číslo

druh odpadu

svoz č.5,
8.11.2008
od – do

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

2 – ul. Chomutovská u Fruty

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

3 – ul. R. Ungara u Parlamentu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

7 – ul. Podměstí před č.p. 2157

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

9 – ul. Podměstí, Parkoviště u Moskvy

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

11 – ul.V Zahradách na konci ulice

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

12 – nám. 5 Května u Morového Sloupu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

13 – roh Arbesova a N. Schody

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

14 – roh Hejdukova a Jungmanova

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

Stanoviště
číslo

druh odpadu

svoz č.5
8.11.2008
od – do

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

2 – ul. Bří Čapků před skolkou Alergo

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

6 – roh ul. Přátelství a u Flory

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8 – ul. Dukelská naproti květince

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

9 – ul. Husova u Margaretky

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

12 – ul. Sládkova před Macerkou

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

13 – ul. Příkrá před Čápem

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

14 – ul. B. Němcové U garáží

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

15 – ul. Dvořákova U Bašty

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

Trasa B

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
6. díl „JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.“

Slisovaný sběrový papír poslouží k výro- technologií, protože mají odlišné složení
bě nového papíru, stejně jako když se vyrá- a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních
bund a spacáků nebo se přidávají do tzv.
zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek)
se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na
odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě
speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny
u dálnic apod.
bí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu
Jak sami vidíte, díky vaší spolupráci při
papíru. Papír je možné takto recyklovat asi recyklaci odpadů vznikne mnoho užitečpětkrát až sedmkrát.
ných výrobků.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly
na vajíčka, toaletní papír apod.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do
výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky
a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se
při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně
donekonečna.
Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou
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inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.
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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.

LISTOPAD 2008
6.11. Čtvrtek

RUDY LINKA TRIO

19:30

V rámci hudebních večerů vystoupí v žateckém divadle Rudy Linka, švédský
občan českého původu s americkým pasem. Ale především je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů! V různých anketách bývá řazen do první desítky
kytaristů na světě. Zahraje spolu s kontrabasistou Joe Michaelsem a bubeníkem
Dougem Hirlingerem.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné 150,-

7.11. Pátek

SEVEROČESKÝ BUCHAŘI

19:30

8.11. SOBOTA

John Adams / DOCTOR ATOMIC

18:45

Další z cyklu představení ochotnických divadel uvádí oblíbený divadelní spolek
Klouzák z Postoloprt.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,Nastudováno v anglickém jazyce, Anglické + České titulky
Současný americký skladatel John Adams zpracoval ve své opeře závažnou
událost moderní historie - sestrojení atomové bomby. Opera měla světovou
premiéru před třemi lety v San Francisku. Pro Penny Woolcockovou je režijní
uchopení tohoto příběhu, který zásadně ovlivnil běh dějin, jejím debutem v
MET. V titulní roli “otce atomové bomby” J.Roberta Oppenheimera slaví mimořádné úspěchy kanadský barytonista Gerald Finley, jehož výkon na letošním
Pražském jaru označila kritika za senzaci festivalu.
Hrají: Sasha Cooke (Kitty Oppenheimer), Meredith Arwady (Pasqualita), Gerald
Finley (J.Robert Oppenheimer), Richard Paul Fink (Edward Teller), Eric Owens
(General Lislie Groves) Alan Gilbert (dirigent), Penny Woolcock (režie)
Mimo předplatné. SATELITNÍ PŘENOS, METROPOLITNÍ OPERA
Vstupné: 250,- ( v předprodeji)

11.11. Úterý

KRÁLOVNY NOCI

19:30

12.11. Středa

DVEŘE, ANEB PANE VY JSTE NÁHODA

19:30

Travesti show. Výběr toho nejlepšího. Vánoční show
Mimo předplatné
Vstupné: I.místa 150,-

n Pronajmu byt 2+kk v Žatci na Jihu
(Písečná). Pěkný, cena 4000,- + služby.
Tel. 721 181 431
n Prodám byt 2+1 v OV na Jihu ul.
Družstevní, cena 900 000,- Kč, tel. 607
971 566.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici. Garáž, terasa,balkon, zahrada 450 m 2, všechny sítě.
Nová střecha. Kolaudace 1993, cena
2 900 000 Kč. Tel. 728 151 997.
n Prodám byt 1+3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Nabízím k odkoupení nebo za odvoz
starý nábytek, tmavý pololesk. Cena dohodou. Tel. 728 685 470.
n Prodám W 353 de Luxe, rok výroby
1968, technický průkaz. Cena dohodou.
Tel. 728 685 470.
n Prodám Opel - Kadett 1,4i, červené barvy, třídveřový, r. v. 1991, STK do
7/2009, v dobrém stavu, Cena 8 000 Kč,
dohoda možná. Tel. 724 300 683.
n Pronajmu garáž v Klostermanově
ul.; Tel.: 415 710 283. Cena: dohodou
n Prodám pozemek k výstavbě RD
Žatec v Ráji , 2699 m2, 1m2 za 1000Kč.
Tel. 775 965 184.
n Prodám novou zděnou garáž
– 20m 2, kolaudace 2001 u kasáren
z Pražské ulice. Cena k jednání 240 tis.
Kč. Přístup z asfaltové cesty. Tel. 722
731 836.

Úsměvná konverzační komedie o naději, kterou nemohou zastavit ani zamčené
dveře. V hlavních rolích Jitka Smutná a Jan Hartl
Mimo předplatné
Vstupné: I.místa 180,II.místa 170,- III.místa 160,-

9.11. NEDÉLE

John Adams / DOCTOR ATOMIC

18:45

Nastudováno v anglickém jazyce, Anglické + České titulky
Současný americký skladatel John Adams zpracoval ve své opeře závažnou
událost moderní historie - sestrojení atomové bomby. Opera měla světovou
premiéru před třemi lety v San Francisku. Pro Penny Woolcockovou je režijní
uchopení tohoto příběhu, který zásadně ovlivnil běh dějin, jejím debutem v
MET. V titulní roli “otce atomové bomby” J.Roberta Oppenheimera slaví
mimořádné úspěchy kanadský barytonista Gerald Finley, jehož výkon na letošním Pražském jaru označila kritika za senzaci festivalu. Sám Finley k této
roli řekl: „Když jsem nabídku dostal, byl jsem polichocen a současně mne to
děsilo. Bylo těžké ztvárnit historickou osobnost v prostředí vývoje jaderných
zbraní, zachytit i radost, s jakou lidé tehdy v oboru jaderné fyziky pracovali.
Navíc téma je platné dodnes.“
Sasha Cooke (Kitty Oppenheimer), Meredith Arwady (Pasqualita), Gerald Finley (J.Robert Oppenheimer), Richard Paul Fink (Edward Teller), Eric Owens
(General Lislie Groves) Alan Gilbert (dirigent), Penny Woolcock (režie)
Přístupné od 15 let. SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 250,- METROPOLITNÍ OPERA

BLINKY BILL

15:00

Blue sky, Animovaný Austrálie, 77 min
Blinky Bill se spolu se svými přáteli rozhodne, že navzdory pernému australskému létu letos oslaví vánoce. K tomu budou potřebovat vánoční stromek a
proto se vydají hledat tajný les, odkud chtějí přinést smrček k ozdobení. Samozřejmě se věci vyvinou úplně jinak, než předpokládali. V lese najdou nejenom
kouzelné stromy a nové přátele, ale i zlé dřevorubce, kteří se chystají zničit celý
les. Blinky Bill zjistí, že ani jeden strom nesmí být vykácen a musejí udělat vše
proto, aby zachránili nejen nové přátele ale i nádherný les.
Přístupné. DVD. Vstupné: 40 ,-

10.11. PONDĚLÍ JÁ LEGENDA

19:30

Drama / Akční / Sci-Fi / Thriller USA, 2007, 100 min
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.
Přístupné od 12. let. DVD Vstupné: 50,-, Warner

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Od 12. listopadu 2008 začíná v Křížově vile v Žatci výstava
obrazů nazvaná „DVĚ PALETY“.

Svá díla budou zde vystavovat pan Vladimír Halamásek a Jan Wagner.
Vernisáž výstavy začíná 12. listopadu od 17.00 hodin, úvodní slovo
pronese Mgr. Petr Šimáček. Výstava potrvá až do 3. ledna 2009.

Listopadové přímé přenosy
z Metropolitní opery

Digitální kino v Žatci pokračuje dále s projekcemi přímých přenosů z Metropolitní opery. V listopadu uvidíte například live přenos oper ”Doctor Atomic”
od Johna Adamse a ”Faustovo prokletí” od Hectora Berlioze.
První jmenovanou operu uvede žatec- svou vizi na Berliozově zhudebnění
ké Digitální kino v sobotu 8. listopadu věčného sváru dobra a zla. V hlavní
od 18:45 hod. Operu napsal současný roli inscenace vystoupí Marcello Gioramerický skladatel John Adams, který dani. Dále se můžete v této sezóně těšit
zde zpracoval závažnou událost moder- například na opery Tha?s, Vlaštovka,
ní historie – sestavení atomové bomby. Orfeo Ed Euridice, Madama Butterfly,
V titulní roli “otce atomové bomby” Náměsíčná, Popelka, a další. Všechny
J.Roberta Oppenheimera slaví mimo- opera jsou nastudovány v původním
řádné úspěchy kanadský barytonista znění a překládány do anglických a česGerald Finley, jehož výkon na letošním kých titulků. Upozorňujeme, že přenosy
Pražském jaru označila kritika za senzaci nejsou přenášeny žádnou televizí.
festivalu. Druhým listopadovým přenoKompletní informace o projektu z Mesem z Metropolitní opery bude Faustovo tropolitní opery získáte na stránkách
prokletí. K zhlédnutí bude dne 22. 10. od www.divadlozatec.cz. nebo na pokladně
18:45 hod. Režisér opery zde uplatňuje žateckého divadla.

Staly se součástí DNE SPCCH

V rámci konání Dne SPCCH jsem oslovila několik institucí a subjektů s možností prezentace v prostorách Městského divadla. Všichni dostali možnost
vystavovat, případně prodávat své produkty. Bohužel ani třetina z nich nezareagovala.
O to víc si vážím těch, kteří se našeho Krátké z Arniky – komplexní domácí
Dne otevřených dveří zúčastnili a svoji péče. Dále děkuji Stacionáři Kamarád
organizaci prezentovali, nebo vystavo- LORM, Speciální mateřské škole ze Stuvali své výrobky. Děkuji tímto panu Mi- dentské ul., MŠ Alergo a ZŠ praktické,
roslavu Černému, který měl na ukázku speciální a logopedické Žatec, kteří měli
pomůcky pro slabozraké a paní Aleně ukázku svých výrobků.

OPTOMETRISTA A OČNÍ OPTIK
JANA MILFAITOVÁ

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
8.11. SOBOTA

V sobotu 25.10.2008 se ve sportovní hale TJ Sever se konal kurz tance pro
vozíčkáře s pohyblivým partnerem a alespoň jednou zdravou rukou. Akce
byla uskutečněna pod záštitou občanského sdružení Roztančená kolečka, jehož předsedkyní je Jaroslava Panská, která byla za podpory svých tanečních
asistentů hlavním vyučujícím. Kurzu se zúčastnilo 5 vozíčkářů ze všech koutů
republiky (distanční studenti soukromé OA v Žatci), jejich partneři a spousta
přihlížejících.

Ì VÁNOČNÍ SLEVY na veškeré sluneční brýle až 30%. Na brýlové
obruby až 20%. Neplaťte víc než musíte.
Ì Nabízíme VYŠETŘENÍ zrakové ostrosti diplomovaným očním
optikem-optometrista, progresivní moderní metoda.
D E N N Ě od 8.00 – 18.00 hod.
sobota od 9.00 – 12.00 hod.
Ì Zhotovujeme MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE. Vsaďte na pohodlné
a moderní řešení.
Těšíme se na Vaši návštěvu • Přijďte a uvidíte!
Nám. Svobody 163, 43801 Žatec • Tel.: 415 710 899 • e-mail: optik.zatec@tiscali.cz

n Pronajmu reklamní plochu na své
nemovitosti. Tel.: 724 122 177
n Prodám byt 1+2 v os. vlastnictví
v Žatci. Ulice Svatováclavská, cihlová
zástavba. Podlahová plocha 57m2 + 2
balkony a sklep. Topení plyn. kamna.
Tel. 606 954 826 od 19.00 - 20.00h.

ROZLOUČENÍ
29.10. Josef Nachtigall
Margita Ollerová
Marie Kindlová
Marie Černá
31.10. Richard Müller
1.11. Ing.Vladimír Vojáček
2.11. Marie Matijenková

75 let
78 let
84 let
54 let
65 let
53 let
88 let

Hledáme KUCHAŘE
do nové luxusní hotelové
restaurace v Žatci.

Požadujeme min. 2 roky praxe a flexibilitu. Nabízíme nadprůměrné platové podmínky. Tel. 602 22 35 22.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 15.10.2008 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního
a vyvlastňovacího úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 1. 12. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu,č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 10.11. 2008 do 16.30
hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního a vyvlastňovacího úřadu“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/
2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
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Žatecký týdeník

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

Žatecké ženy nezklamaly

n FK Slavoj Žatec A - SK Roudnice
n.Labem 3 - 0 / pol. 1 - 0 /

Sestava: Voigt - Jindra - Heinc - Zlatohlávek - Bešík - Macháček - Wiesinger
- Beránek - Dykas - Poborský - Holan
Střídali: Klíma, Havelka,připraveni
-Haštaba, Fryš
Velice dobré utkání bylo k vidění na žateckém pažitu. Domácí hráči po vítězství
v minulém kole v Chomutově odvedli
velice dobrý a koncentrovaný výkon po
celé utkání. V sestavě opět oba úspěšní
dorostenci Holan s Wiesingerem. Vše
začal střelou z trestného kopu Heinz,
který dostal domácí do vedení, které bylo
slibné při nástupu do druhého poločasu.
V jeho průběhu to byly zejména oba
mladíci kteří předváděli pohyblivý fotbal
a dobrou kombinaci. Po zahraném rohovém kopu hlavičkoval Jindra a domácí se
radovali podruhé. Poté se blýskl několika
zákroky také domácí Voigt v brance, který
uplatnil svoji drobnou postavu. Po velice
pěkné kombinaci jejíž začátek byl u Dykase zvyšoval mladý Holan už na 3 - 0.
Zanedlouho poté opět po parádní akci
netrefil Wiesinger prázdnou branku.
A tak se závěrečnym hvizdem rozhodčího
se ozval i potlesk, který odměnil domácí za
zisk tří bodů. Pochvalu tentokráte zaslouží
celý kolektiv.

Po týdenní přestávce se o prvním listopadovém víkendu znovu rozeběhly krajské
volejbalové soutěže a do nich jako poslední z devíti přihlášených družstev zahájily
svoji mistrovskou soutěž ženy VK SEVER v krajském přeboru I.třídy.
Los byl nemilosrdný a hned v prv- a některé akce vyvolaly potlesk přítomním kole nastoupily proti loňskému ných diváků, trenér hodnotil předvedepřeborníku krajské soutěže TJ Sokol nou hru jako velmi dobrou a družstvo
Litoměřice. Silný soupeř nastoupil proti má potenciál ji ještě zkvalitňovat.
žateckým velmi sebevědomě, neočekával
Všechna děvčata ze základní šestky
velký odpor, ale obě utkání však ukázala v sestavě Reitspiesová, Týcová, Vávrová,
úplný opak a byla velmi vyrovnaná. Čučvarová, Jaholčíková a Korbelová
První utkání vyhrály žatecké ženy 3:2 předváděla hru velmi pestrou, prostě vo(21,23,-11,-18,7), ale druhé prohrály lejbalovou. Neztratily se ani ty hráčky které
stejně těsně 2:3 (20,-20,12,-16,-10). střídaly, Matoušková, Želinská, Chotová,
Předvedená hra byla na vysoké úrovni Lukášová K. a Kubínová.

Pyžamová párty na Základní
škole v Měcholupech

Pozvánka na Halové turnaje v kopané

Z pátku 17. 10 na sobotu 18.10 se na naší škole opět řádilo. Venku jsme společně připravili ohýnek a povečeřeli u táboráku. Zima nás však brzy vyhnala do
školy.
Po 190 00 začala vytoužená PYŽAMO- že se ani ti nejmenší nebáli. Po půlnoci se
VÁ PÁRTY. Z reproduktorů se začala valit mladší účastníci zachumlali do svých spahudba a děti začaly řádit. Pak se konala cáků a usnuli tvrdým spánkem. Ti starší si
soutěž o nejzajímavější pyžamo. Je nut- před spaním vyprávěli strašidelné historky
no podotknout, i když nás nebylo zrovna a koukali na filmy.
n Tatran Podbořany - FK Slavoj nejvíce, bylo vidět spoustu zajímavých
Ráno, po brzkém probuzení, se všichni
Žatec B 2 - 1 / pol. 1 - 0 /
a krásných pyžamek. Tancovalo se, sou- dosyta nasnídali, uklidili své pelíšky a poSestava: Haštaba - Andrt - Vořechovský těžilo a samozřejmě také mlsalo. Před stupně se rozloučili.
- Bodnár - Bešík - Laibl - Havelka - Klíma půlnocí jsme vyrazili ven na BOBŘÍKA
Bc. Helena Gondeková,
- Poborský - Kouba - Klíč
ODVAHY. Měsíc svítil na cestu tak silně,
učitelka ZŠ Měcholupy
Domácí se do svého soupeře pustili
náporem hned od úvodu utkání. Zadní
řady obrany dirigované Bešíkem postupně otupili nápor domácích a bylo k vidění
Základní organizace SPCCH, o. s. Žatec pořádá dne 20. 11. 2008 od 14 hodin
vyrovnané utkání.
členskou schůzi v restauraci „Na Chaloupce“. Program: Zpráva o činnosti,
Do vedení se dostali domácí z trestného
zpráva o hospodaření, plán činnosti na 1. pololetí 2009, přednáška a kulturní vykopu kdy Kováč nedal šanci žateckému
stoupení, diskuze, náměty. Zároveň bude provedena kontrola členských průkazů.
brankáři. Ten se vyznamenával zejména ve
druhém poločase kdy přiváděl k zoufalství
jak domácí hráč tak i lavičku funkcionářů.
Utkání gradovalo po vyrovnání z kopačky
Poborského, a zejména v nastaveném čase,
kdy zařídil hostujicí Vořechovský nešťastnou střelou domácím tři body. Družstvo
přesto odvedlo velice dobrý výkon. Hned dvakrát zasahovali 28. října v Žatci dobrovolníci z občanského sdružení
n FK Slavoj Žatec A dorost - TJ Záchranáři Žatec a hasiči z SDH Velemyšleves a Žiželice společně s posilami
z SDH Záchranáři Písek v jednom z opuštěných žateckých objektů.
Proboštov 5 - 2 / pol. 4 - 0 /
Při prohledávání budovy nalezli několik
Sestava: Vítek - Liška - Hynek - Klepáček
- Schmied - Smékal - Hoferica - Majoros zraněných osob pod vlivem drog a alkoho- Zavadil - Wiesinger - Holan
lu, vyděšené děti s lehkými poraněními,
Střídali: Francis, Chromý, Ulbrik
neúspěšného zdrogovaného sebevraha
Souboj dvou vedoucích týmů z čela ta- i dva kojence, z nichž jeden již nejevil
bulky přilákal i slušnou diváckou kulisu. známky života. „Jednalo se o společné
Svůj koncert od začátku utkání rozehrál cvičné zásahy dobrovolných záchranžatecký slavoj, a když k pohlednym akcím ných složek. Pro zasahující to byla velmi
začli podat pěkné branky, bylo na ukazateli zajímavá a pro mnohé vůbec první velká
příznivé skóre již v poločase utkání.
záchranná akce. Zásahy byly zaměřeny
Hosté takovou sprchu určitě nečekali. především na systematické a bezpečné
Celý tým domácích nutno pochválit za prohledávání rozsáhlých opuštěných obpředvedenou hru. Střelecky opět řádil jektů i evakuaci a ošetřování nalezených
Wiesinger autor čtyř branek. Pátou přidal zraněných,“ řekl Slavomil Jurnečka, ředijeho kolega v útoku Holan. Toto vítězství tel žateckých dobrovolných záchranářů.
ponechává domácí opět ve hře o nejvyšší Taktiku při prohledávání objektů si
příčky v boji o postup do vyšší soutěže.
v takovémto rozsahu poprvé vyzkoušeli
Další utkání sehrají dorostenci v sobotu dobrovolní hasiči z Velemyšlevsi a Žiželic,
Dobrovolní záchranáři při výcviku
od 10.00 hod. kdy hostí Údlice.
praxi a obratnost při ošetřování, určování v opuštěné budově ošetřují raněného.
priorit transportu zachraňovaných osob které se například při požárech schovávají
Z dalších výsledků:
n FK Slavoj Žatec B dorost - Havran a práci na shromaždišti zraněných si zas na ta nejnepravděpodobnější místa – do
zkoušeli především mladší žatečtí i pí- skříní, pod postele, vany nebo do jiných
Kryry 1 - 3
n FK Slavoj Žatec st.žáci - Hvězda sečtí zdravotníci. Celkem bylo z objektu miniaturních prostorů. Právě tak dětské
vyproštěno při každém zásahu dvanáct figuranty schovali i pořadatelé tohoto
Trnovany 1 - 8
n FK Slavoj Žatec ml.žáci - Vilémov zraněných. „Asi největší potíže mají hasiči výcviku,“ doplnil S. Jurnečka.
3-4
Pavel Maňák při vyhledávání malých vystrašených dětí,
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

Členská schůze

Záchranáři zasahovali u drogově
závislých
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Nabídka:
30.11. - Turnaj st.žáků od 8.00 hod
Turnaj dorostu od 13.00 hod.
14.12. - Vánoční turnaj přípravek
20.12. - Vánoční turnaj dorostu - 8.00 h.
Vánoční turnaj mužů - 13.00 h.
21.12. - Vánoční turnaj st.žáků - 8.00 h.
Vánoční turnaj firem - 14.00 h.
27.12. - Silvestrovský turnaj - muži
28.12. - Poslední kop 2008 - muži
Další nabídka turnajů od Nového roku
bude zveřejněna následně.

Nemohu si odpustit nechat bez povšimnutí a bez reakce zveřejněný článek v ŽT č.
37 o dostaveníčku seniorů, které se konalo v městském divadle. Jak bylo uvedeno
vcelku povedená akce, až na…
Původně jsem článek plánovala psát skončily až u „…nebeských bran“. A naa zveřejnit až v č. 39, z důvodu zane- konec i pracovnicím sociálního odboru,
prázdněnosti a dalších aktivit. Pak přeci které se zúčastnily přednášky. Těšila
jen jsem sedla, byť unavená, v noci a cosi jsem se, jak si ti, kteří divadlo navštívili
jsem vytvořila, z patra bez velkých kon- opět počtou, jaký hezký den ztrávili
trol. Odeslala do redakce s tím, že se ještě a naopak poinformuji ty, kteří tento den
druhý den na text podívám. Bohužel, čas promarnili. Bohužel – byl to můj největší,
to nedovolil a dopadlo to, jak to dopadlo. dovolte mi použít to slovo „paskvil“, který
Nebudu už zmiňovat otištěné chyby, ale jsem kdy zveřejnila. A protože mám asi
ležely mi v žaludku, jak těžký balvan. Pro- o jeden chromozóm v těle navíc, který se
to se tímto omlouvám žákům Základní nazývá perfekcionalista, nemohla jsem
školy 28. října, kteří vystoupili s kulturním tuto neomluvitelnou chybu neočistit. Ne
programem, a zároveň i paním učitelkám. nadarmo se potvrdilo rčení „Práce kvapná,
Musím se omluvit i těm skladbám, které málo platná“.
S. Žitníková

Děvčata - seniorky, děkuji Vám!
Již čtvrtým rokem, kdy se koná Den
SPCCH, je kromě celodenního programu vždy také připraveno pro návštěvníky a všechny zúčastněné malé pohoštění
a občerstvení. To by nebylo možné nabídnout bez ochoty a obětavosti nejen díky
výboru, ale i ostatních členek organizace.
Ty všichni napečou dortíky, rohlíčky, rolády, koláčky a mnoho dalších dobrůtek. Bez

nároku jakékoliv finanční náhrady. A právě jim bych chtěla poděkovat. Děvčata, jste
skvělá parta a spolehlivý pracovní tým. Za
to Vám patří velký dík.
Děkuji tímto i ostatním členkám, které
přispěly svými výrobky k občerstvení. Bez
Vaši pomoci bych na zajištění a organizaci
této akce neměla takový prostor.
S. Žitníková

Blahopřání

Nejcennější v životě člověka jsou tři věci: Život sám, zdraví a vztahy mezi
lidmi. To vše je zadarmo a nedá se koupit za žádné peníze.
Dne 2. listopadu oslavila naše členka ZO SPCCH Žatec, paní Irma Procházková 80 let. Tohoto životního jubilea se dožívá plná, síly, energie, optimismu
a ochoty dál spolupracovat a být prospěšná pro organizaci. Milá Irmo, přejeme
Ti do dalších let stále spokojenost, zdraví a ještě hodně pěkných chvil prožitých
s námi v kolektivu. Za výbor SPCCH Stáňa Žitníková a Danuše Hollerová.
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sportovní hale SEVER v Žatci. Začátky
v 8.00 a 13.00 hod.

Dostaveníčko, dostaveníčko,
tys mi dalo…
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Pomalu dohrávají mistrovské soutěže, jednotlivých kategorii v kopané
a začne halová sezóna. Fi.PM SPORT
Žatec spolu s FK Slavoj Žatec připravila
několik turnajů pro všechny kategorie.
Výhodou je že nemusí startovat jen registrovaní hráči, nebo kolektivy fotbalových oddílů, ale také volně složené týmy
zejména v dospělé kategorii.
Veškeré přihlášky a dotazy je možné
směrovat na adresu hlavního organizátora
PM SPORT Žatec - Pavel Maňák,mobil
- 604 60 98 96, pavel.manak@centrum.cz.
Plánované turnaje se uskuteční ve
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