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Mimořádný
úřední den

Dne 06.12.2008 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Prasklé potrubí způsobilo problémy,
vodárny neinformovaly

Žatec – Zhruba na deset tisíc lidí postihlo minulý týden přerušení dodávky
vody. Ve čtvrtek ráno marně otáčeli kohoutky a bateriemi. Kvůli tomu pak
byly na den uzavřené některé školy, školky i jesle.
Podle dostupných informací přitom s velkými obtížemi. Vedení je totiž ulovodárenská společnost věděla už o den žené pod několika metry zeminy a navíc
dříve, že se rýsuje možný problém. „napasované“ do betonu a armatur.
„S dotyčnými pracovníky jsem o tom
„Abychom alespoň v některých školhovořil a požádal je, aby pro příště ských zařízeních zajistili dodávku vody,
okamžitě uvědomili vedení města či obrátili jsme se se žádostí o pomoc na
městskou polici a mohli jsme včas 4. Brigádu rychlého nasazení. Přestože
obyvatele informovat, aby si zajistili její příslušníci cvičili na Doupově, vyponezbytnou zásobu vody,“ uvedl mís- mohli nám, seč bylo v jejich silách. Za
tostarosta Aleš Kassal.
zajištění cisteren jim patří velký dík,“
Problém se zrodil u vodárny na okraji dodal místostarosta. Další dodávku
Čeradic, kde došlo k prasknutí potrubí. vody zajišťovala po své liniii vodárenK němu se opravárenská četa dostávala ská společnost.
(st)

Počátkem roku 2009 odlétají žatečtí vojáci do Afgánistánu.

Vánoční strom na náměstí

V pátek, před první adventní nedělí ozdobil žatecké náměstí vánoční strom.
Tak jako i v jiných městech a obcích našeho okresu , tak i žatecký strom
vysoký zhruba 16 m je darem. Pochází ze Studentské ulice a městu ho
darovali manželé Lučanovi . V pondělí 1. prosince byl ozdoben a čtvrteční
slavnostní rozsvícení bude obohaceno kulturním programem a za přítomnosti starosty města E. Knoblaucha.
Stej

Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v pozdních nočních hodinách ukončil Velitel
pozemních sil, Brigádní generál Miroslav Žižka odborně taktické cvičení 3.
kontingentu PRT Lógar a 2. kontingentu
PRT Uruzganu, které od pondělí 17. listopadu probíhalo ve VVP Hradiště.Toto
cvičení bylo vyvrcholením, ale v žádném
případě ne ukončením náročné přípravy vojáků 4. brigády rychlého nasazení
a ostatních složek armády, které budou
od počátku roku 2009 působit v Afghánistánu. Celé dvoutýdenní cvičení mělo
za úkol sladit fungování štábů obou
kontingentů, odstranit možné nesrovnalosti a pochopitelně sladit součinnost jednotlivých prvků kontingentu,
jako jsou například Mobilní pozorovací
týmy (MOT) nebo tým Civilně armádní spolupráce (CIMIC) a další. Aby se
výcvik co nejvíce přiblížil realitě, bylo
do cvičení zapojeno přibližně 80 osob

imitační skupiny. Jejich úkolem bylo
vytvořit, podle podrobně sestaveného
scénáře, podmínky a situace, které se
co nejvíce podobají tomu, co je čeká
v Afghánistánu. Neméně zajímavé a zejména užitečné bylo zapojení pracovníku
Červeného kříže z Hradce Králové. Ti se
specializují na maskování zranění a výuku první pomoci. Naprostá většina
vojáků zvládá pravidla první pomoci
v bojových akcích a někteří absolvovali
i speciální kurzy v zahraničí. Realisticky
vytvořené zranění má však velký psychologický efekt a bezpochyby lépe připraví vojáky na to, s čím by se eventuálně
mohli potkat. Život v průběhu celého cvičení se nápadně podobal životu v misi.
Vícedenní patroly, jednání s místními
občany, sebevražedný útočník, či útok na
základnu nebo v průběhu patroly. To je
jen krátký výčet široké škály incidentů,
které se v průběhu tohoto výcviku udá-

ly. Generál Žižka zhodnotil především
vysoké nasazení všech zúčastněných
vojáků. Pro ty však příprava na nasazení v Afghánistánu zdaleka nekončí. Do
první rotace stále zbývá ještě více jak
měsíc. Řadu vojáků ještě čeká například kurz základu jazyka Paštu, který
jim má ulehčit komunikaci s místními
obyvateli. Řidiče čeká speciální řidičský kurz na nově zaváděná obrněná
vozidla Iveco a Dingo a všichni budou
i nadále pokračovat v přípravě v rámci
dalšího soustředěného výcviku. Jak se
v posledních letech stalo tradicí, i široká veřejnost se snaží zapojit do pomoci
Afghánistánu a to zejména formou humanitárních sbírek. Ty právě probíhají
v rámci škol a křesťanských společenství
na území celé republiky.
Nadporučice Lada Kovářová, tiskový
a informační důstojník 4. brigády
rychlého nasazení Žatec

Rada stanovila ceny za
odpady pro příští rok
Žatec – Meziročně se zvednou ceny za
odvoz a odstranění komunálního odpadu
o 11 %. Navýšení se odvíjí od výpočtového vzorce, který obsahuje smlouva mezi
městem Žatec a firmou Likor, respektive
její dodatek z roku 1998.
V tabulce jsou uvedené nové konkrétní

sazby pro občany, kteří hradí cenu služeb
přímou platbou na účet města.
U těch, kteří hradí cenu prostřednictvím pověřeného správce bytových domů
nebo vlastníka bytu (realitní kancelář,
společenství vlastníků) činí částka za
osobu a měsíc 54 korun.
(rm)

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2009

Pytel 60 l

jednorázově

27,00 Kč/ ks

Pytel 110 l

jednorázově

50,00 Kč/ ks

60 l

1 x týdně

1 482,- Kč

60 l

1 x za 2 týdny

785,- Kč

80 l

1 x týdně

1 717,- Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 009,- Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

1 952,- Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 467,- Kč

240 l

1 x týdně

4 236,- Kč

240 l

1 x za 2 týdny

2 636,- Kč

340 l

1 x týdně

4 855,- Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3 190,- Kč

660 l

1 x týdně

11 167,- Kč

660 l

1 x za 2 týdny

6 789,-Kč

770 l

1 x týdně

12 539,- Kč

770 l

1 x za 2 týdny

8 137,- Kč

1100 l

1 x týdně

17 532,- Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

10 742,- Kč

Od Mikuláše v novém
Všichni, kdo se pohybují v okolí sídliště Jih si jistě povšimli
nového kabátu učebního pavilonu 5.ZŠ Jižní.
Jedná se o dokončenou 1. etapu akce: „5.základní škola
Žatec – Jih, dodatečné zateplení pavilonů učeben, výměna
oken a vstupních dveří“, která je součástí souboru opatření
ke snížení energetické náročnosti budov ZŠ Jižní. Na tuto akci
získalo Město Žatec dotaci z Evropské unie – Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. A i když se Městu Žatec
nepodařilo uskutečnit stavbu v době prázdnin, byli jsme jedni
z prvních, kteří zahájili a dokončili realizaci 1.etapy již v tomto
roce. Cena 1.etapy této zakázky byla 6,544.177,- Kč.

Následující 2.etapa – objekt U.1.2. v hodnotě zakázky cca
5,0 mil. Kč představuje zateplení a výměnu oken a venkovních dveří pavilonu 1.stupně základní školy Jih a bude již
prováděna v průběhu letních prázdnin s ohledem na malé
žáky.
Celou tuto zakázku, obsahující obě etapy, vyhrála ve výběrovém řízení mostecká firma Metall Quatro spol. s r.o..
Realizací tohoto projektu dojde především ke snížení
energetické náročnosti budovy a k modernizaci celkového
vzhledu školu. Přispěje však i k výraznému zlepšení klimatických podmínek uvnitř budovy, což zejména studenti a učitelé
v mrazivých nebo naopak parných dnech velice uvítají.
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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 vkladu kupn č.p. 1333 ul. Pod Střelnicí se st.p.č.109/ ní smlouvy, a to za kupní cenu rovnající se
ceně kupní.
3 o výměře 81m2 - objekt bydlení
n st.p.č. 109/4 o výměře 111m2 – společný dvůr
n p.p.č. 7110 o výměře 160m2 – zahrada
vše jako celek.
n č.p.581 je patrová částečně podsklepená
stavba „Hrázděnka“ postavená v roce 1673
prostory bez využití
n č.p.1333 je přízemní podsklepená stavba s přístavbou garáže s jednou bytovou
jednotkou obsazenou nájemníky.
Kupní cena: 1.000.000,- Kč Zveřejněno: od 19. 11. 2008 do 18. 12.
zveřejněno : od 5.11. 2008 do 4.12.2008 2008
Záměr projednán RM dne 03.11.2008
Nemovitosti v Žatci
n č.p. 581 ul. Pod Střelnicí se st.p.č. 108
o výměře 278m2 - jiná stavba kulturní
památka

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 11.11.2008 do
10.12.2008

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí
domu další osobě a to:
č.p.

b.j.č.

obec

vel.

m2

vel. podílu

KC

2

7

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

200 260 Kč

2

12

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

194 768 Kč

Zveřejněno od 3.12.2008 do 2.1.2009

Co se děje na třídicí lince?
Když člověk vyhazuje PET lahve nebo
papír do barevného kontejneru před domem, často se ptá, co se s těmi věcmi dál
děje. Skeptici říkají, že je popeláři sesypou
zpět na hromadu a vyvezou na skládku. Šli
jsme se tedy podívat, jak je to doopravdy.
Všechny tyto odpady směřují na jedno
klíčové místo, a to je dotřiďovací (neboli
třídicí) linka. Velmi zjednodušeně řečeno
se taková linka skládá z velkých skladovacích hal, několika dopravníků, samotné
linky s obsluhou a několika lisů na výrobu
balíků.

Na samotném počátku přiveze svozový
vůz materiál posbíraný z kontejnerů po
městě. Před konečným dotříděním se jednotlivé komodity (papír, plasty) skladují
v hale. Přicházejí sem ale také odpady ze
supermarketů nebo továren: lepenkové
krabice a fólie z rozbalování zboží, odřezky
papíru z papíren nebo kousky plastů).
Už zde je nutný značný podíl lidské
práce. Pracovníci třídící linky například
z velkých balíků vytahují fólie, které se
sem dostaly jako odpady z výrobky. Tyhle
odpady ani nemusejí jít přes třídičku.
Odpady z výroby nejsou nijak znečištěné
a většinou jsou jednodruhové. Mohou se
proto rovnou dávat do balíků.
Hromady plastů, či papíru z pouličních
kontejnerů na třídění odpadu se však
dotřídit musí. Nakladače je přesouvají
k dopravníkům, které je odvezou na ruční
třídicí linku.
Z běžícího pásu vytahují pracovníci linky každý tu svoji frakci: jeden PET lahve
bílé, druhý zelené nebo jinak barevné. Třetí
vybírá plastové tašky a pytlíky, další obaly
od kosmetických výrobků. Tak to jde až na
konec linky, kdy na páse zůstává jen docela malý podíl odpadů, které se nepodařilo
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zařadit do žádné z tříděných kategorií.
Tento zbytek buď odchází na skládku jako
dále nezpracovatelný, nebo se ještě dále
zpracovává. Zbytek po dotřídění bývá
odvážen do firmy, která jej používá jako
jeden ze zdrojů pro výrobu alternativního
paliva pro cementárny.
Počet komodit, které se třídí, stále přibývá. Některé třídící linky ve Středočeském
kraji například začaly třídit také nápojové
kartony od mléka, džusů a vína. Na některých linkách využívají a odevzdávají na materiálové využití (tj. pro recyklaci na nové
výrobky) 80-85 % odpadů, které na linku
přijdou. Až úplný zbytek jde na skládku, ale
to už je skutečný, nevyužitelný odpad.
Získávání druhotných surovin
Vraťme se však na začátek ručního třídění. Každý pracovník hází určitou tříděnou
složku odpadu do shozů, které ústí přímo
do velkých kontejnerů. Zde už se tedy shromažduje skutečně dotříděná, kvalitní surovina, zbavená všech nežádoucích příměsí.
Jendou za čas se slisuje v lisech na velké
balíky a ty směřují ke zpracovatelům.
Takto dotříděné plasty se již prodávají
jako druhotná surovina. Čím lépe jsou
zbaveny všechny nežádoucích příměsí,
tím je jejich kvalita, a tedy i cena vyšší.
Pokud je surovina kvalitní a podaří se ji
dobře prodat, ovlivní to pozitivně náklady
odpadového hospodářství obce, či města.
Odpady na cestě do Číny
Mluvíme o zpracovatelích druhotných

surovin - kdo to ale je?
Papír roztříděný na noviny, časopisy,
kartony, kancelářské papíry atd. odchází
do různých papíren, které je používají ve
výrobě. Z každé složky vytříděného papíru
se vyrábí jiný druh papíru a musí se také
jinak zpracovávat. Stačí porovnat noviny

a barevný časopis na tuhém lesklém,
lakovaném papíru. Obojí je sice papír,
zpracování a výsledné výrobky jsou však
velmi rozdílné.
Nápojové kartony, které se na lince s papírem také vytřídí, odcházejí do papíren,
jež je umějí zpracovat (v Bělé pod Bezdězem nebo Žimrovicích). Tam kartony
rozemelou a získají z nich papírovinu,
která je velmi kvalitní. Zbytek, obsahující
plast a hliníkovou folii, jde buď na skládku,
nebo na výrobu paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také lisovat na stavební
desky, které se používají například jako
ztracené bednění.
Největších změn doznalo v posledních
letech třídění plastů. Zpočátku byla
v kontejnerech na plasty až polovina PET
lahví, protože si lidé pod pojmem plastový
odpad představovali vlastně jenom je. Teď
už však lidé vědí, že do těchto kontejnerů
patří i jiný plast. Celkové množství stoupá
a podíl PET lahví v odpadu mírně klesá.
PET lahve jsou rozhodně v současné
době hitem odpadového hospodářství,
protože je po nich, jako po druhotné
surovině, opravdu veliká poptávka. Slisované lahve roztříděné podle barev se
prodávají až za několik tisíc korun za
tunu. Ze Středočeského kraje jich jde
velká část do závodu Silon v Plané nad
Lužnicí, kde z nich vyrábějí vlákna. Ta se
používají na výrobu koberců, isolačních
materiálů nebo netkaných textilií. Velký
zájem o vytříděné lahve mají obchodníci
z Číny a jihovýchodní Asie, kde nedávno
vyrostly velké zpracovatelské kapacity.
Proto směřují kamiony s lisovanými PET
lahvemi z ČR do západoevropských přístavů, odkud jsou v obrovských námořních
kontejnerech odváženy do Číny. Nejlepší

zpracovatelé z PET lahví vyrábějí velmi
kvalitní vlákno - fleece. Je proto možné,
že ta nová „flíska“ z tržnice v sobě má
vlákna z PET lahví, které jste před časem
hodili do kontejneru.
Ostatní plasty však najdou zpracování
také: z fólií (pytlíků a tašek) se opět vyrábějí fólie. Tvrdé obaly od šampónů, různé
kosmetiky a jiných výrobků se po dotřídění melou, čistí a dále používají ve výrobě.
Většinou nahrazují část panenské suroviny,
a tím snižují její spotřebu.
Zajímavá je cesta, kterou absolvuje složka, nazývaná směsný plastový odpad, tedy
zbytek po vytřídění ostatních dobře využitelných frakcí. U plastu totiž nelze často
rozpoznat, z jakého materiálu je. Přitom
zpracování polyesteru, polyethylénu nebo
polypropylénu je velmi rozdílné. Podaří-li se na lince tyto složky rozdělit, mají
naději, že je opravdu dobře prodají. Často
to však nejde, a pak se směsný plast musí
nějak využít. Vyrábějí se z něj výrobky,
které možná nejsou na první pohled příliš
krásné, ale svou práci zastanou: například
zatravňovací dlaždice, „korýtka“ na ukládání kabelů do země, protihlukové stěny

dávali sklo vytříděné podle barvy. To je
nejjednodušší zařídit tříděním do dvou
kontejnerů. Svozové firmy proto rozšiřují
síť o kontejnery na bílé sklo.
Co se stane, když se do některé vytříděné komodity dostane, co tam nepatří?
Jednoduše řečeno: celá ta práce i vynaložené peníze přijdou vniveč. Odpad je surovina - prodává se dále zpracovatelům,
kteří z ní vyrábějí nové výrobky. Kupující
celkem logicky požadují, aby byla surovina co nejkvalitnější. Své výrobky totiž
musejí prodat, a opět se na nich požaduje
co nejvyšší kvalita. Nežádoucí příměsi
však mohou odpad jako surovinu zcela
znehodnotit. A proto možná někdy vidíte,
jak popeláři vysypávají kontejner s plasty
mezi směsný odpad: stačí jeden koš z kuchyně, se kterým byl kdosi líný popojít pár
metrů - a PET lahví už není surovina, ale
nebo třeba i U-rampy. Směsný plast je však odpad dobrý leda tak na skládku.
někdy tak znečištěn, že se ho nevyplatí ani
Martin Olšan
recyklovat. Pak může posloužit pro výrobu
alternativního paliva.
Sklo, o němž jsme se tady zatím moc
nezmiňovali, je odváženo přímo do skláren nebo specializovaným úpravcům.
Pro jeho dotřídění jsou potřeba linky se
zvláštní technologií. Donedávna se ve
Středočeském kraji sbíralo sklo jen do
zelených kontejnerů. Teď se v některých
regionech kraje chystají zavést oddělený
sběr barevného a bílé (tedy bezbarvého)
skla. Sklárny požadují, abychom jim do-

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: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad
Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

LISTOPAD/PROSINEC 2008
4.12. Čtvrtek

VÁNOČNÍ HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ J. UHLÍŘE

7.12. Neděle

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

9:00, 10:30

Spousta krásných písniček, které všichni znáte a rádi si je zazpíváte.
Mimo předplatné. Pro školy
Vstupné: 40,- Kč.

15:00

Příběh klasické pohádky K. J. Erbena o třech pohádkových postavách, plný
humorných konverzací a veselých písniček. Proti princovi stojí nejen jeho nevlastní matka ale snad i celé peklo. Princ ale díky přátelům překoná všechny
překážky a zakletou princeznu vysvobodí.
Uvede: Mladá scéna Ústí nad Labem. Hrají : Petr Svoboda, Jan Meliš, Zdeněk,
Baláž, Kristína Herzinová a další.
Mimo předplatné. Pro děti
Vstupné 70,-

8.12. Pondělí

PÍSNIČKY Z FILMŮ A POHÁDEK

11.12 Čtvrtek

POJĎME SLAVIT VÁNOCE II.

Uvádí Hudební trio Kladno
Mimo předplatné. Pro školy

9:00, 10:00, 11:00

Vánoční akademie žáků základní školy 28.října.
Mimo předplatné

15.12. Pondělí MLHAVÉ VYHLÍDKY DIVADELNÍHO SPOLKU “OPERA ŽATEC”

17:00
19:30

Norman Robbins
Černá komedie s detektivní zápletkou.
V režii: Jaroslava Wagnera. Hrají: V. Valeš, D. Štrossová, J.Šmidlová, R. Říhová,
R. Valešová, M. Štross, V. Rampas, H. Zeleňaková, S. Svobodová,
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné 50,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Otevření bazénu během vánočních prázdnin!
Pondělí 22. 12 2008
Úterý 23. 12. 2008

otevřeno od 16 hodin.
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Středa 24.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
Čtvrtek 25.12. 2008 otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Pátek 26.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Pondělí 29.12. 2008 otevřeno od 16 hodin.
Úterý 30.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Středa 31.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
Čtvrtek 1.1. 2009
otevřeno od 16 hodin.
Pátek 2.1. 2009
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Přejeme klidné svátky a děkujeme za přízeň - Zaměstnanci a správa bazénu

OBCHODNÍ AKADEMIE V ŽATCI
pořádá 12. 12. 2008 a 9. 1. 2009 od 14.00 – 18:00 hod.

DNY OTEVŘENYCH DVEŘÍ
n jsme škola s šedesátiletou tradicí
n ve školním roce 2009/2010 chceme přijmout 120 žáků
nabízíme 2 obory: obchodní akademie a ekonomické lyceum
n na obor obchodní akademie nekonají žáci přijímací zkoušky
n na obor ekonomické lyceum konají přijímací zkoušky z ČJ a MAT žáci
s průměry nad 1,90
!!! NA PROSINCOVÝ TERMÍN ZVEME TÉŽ NAŠE ABSOLVENTY !!!
Adresa školy: Obchodní akademie, Studentská 1354, 43801 Žatec
Tel: 415 742 106-7, e-mail: oa.zatec@arsys.cz, www.oazatec.cz

Aukční a realitní společnost REAL SATIS, s.r.o. vyhlašuje

DRAŽBY DOBROVOLNÉ
16.12.2008 V 9,00 hodin, Aukční síň společnosti REAL SATIS, s.r.o., Kladno
Pozemky v k.ú. Stroupeč, okres Louny o celkové výměře 2058m2
Nejnižší podání 320 000,- Kč Dražební jistina 50 000,-Kč
16.12.2008 v 9,30 hodin, Aukční síň společnosti REAL SATIS, s.r.o., Kladno
Soubor nemovitostí vč.příslušenství
Nejnižší podání 4 500 000,-Kč Dražební jistina 500 000,-Kč
Podrobnější informace na adrese dražebníka REAL SATIS, s.r.o.,
Ke Stadionu 1938, 272 01
Kladno nebo na tel.312 247 398, email:terezahamplova@realsatis.cz

Střední odborné učiliště
a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s.r.o.
Hošťálkovo nám.132, 43801 Žatec, tel.415 710 380, fax: 415 710 186,
e-mail: škola@sousos-zatec, web.www.sousos-zatec.cz

Pořádá pod záštitou České barmanské asociace, o.s.
1. ročník barmanské soutěže

Žatecké pivo CUP 2009
Soutěž se uskuteční v pondělí 19. ledna 2009

v prostorách Městského divadla v žatci ve Dvořákově ulici

od 8.45 do 17.00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni! Vstupné zdarma

n Pronajmu byt 2kk v centru města, 6000 Kč + energie, 2x kauce. Tel.
603 873 590.
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 Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 774 919 166.
n Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci v Žatci, cena 9000,- Kč + poplatky
+ kauce. Volný od ledna 2009. Tel.
607 240 174.
n Čistírna oděvů, kožešin, kůží +
opravy, šití oděvů a byt. doplňků, Hájkova ulice (u 3. ZŠ), Podměstí v Žatci,
Po – Pá 13. 30 – 16. 30 hod.
n Pronajmu byt 1+2 v nově zrekonstruované vile s parkovacím místem,
vč. kompletního vybavení. Vhodné pro
manažerský byt. Tel. 606 284 839.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, 91 m2,
6000Kč / měs. + služby, kauce 12000,Kč. Vlastní plynové topení + zahrada.
Jen pracujícím. Tel. 608 978 992.
n Prodám byt 2+kk, v OV, Podměstí
Žatec o rozloze 44m2, tel. 723 286 014.
n Pronajmu velmi pěkný byt 1+1
v Žatci, po rekonstrukci (plastová okna,
nová lina, nová kuchyňská linka), volný
ihned. Tel. 774 240 723.
n Prodej pozemku v Žatci ul. Jungmannova - 2699 m2 za 1 200,- Kč/m2.
RK - Krčmárik, Žatec, Obr. míru
3, tel. 415 711 429, 603529361-2,
www.reals.cz/kama
n Pronajmu byt 3+1 64m2 (cihlový)
v osobním vlastnictví se zahradou u domu. Jedná se o byt v klidné lokalitě ul.
K Perči ŽATEC. Součástí bytu sklep,
plastová okna, kuchyňská linka, vytápění plynové, možnost parkování před
domem. K nastěhování okamžitě. Cena
7.000,- Kč/měs + poplatky za služby.
Kontakt - tel.: 605 757 624.
n Prodám štěňata Bišonek, bílá, hravá. Odběr mezi 20.12.-24.12.08. Nutno
zamluvit. Cena 3000,-Kč.+ očkování.
Radičeves. Tel. 721 507 884.
n Prodám za traktor pluh dvoják
(cena 5000,- Kč), brány těžké 3+1
(5000,- Kč), kultivátor (5000,- Kč),
čerta (2000,- Kč), dvojřádkový sazeč
brambor (18000,- Kč). Radičeves. Tel.
721 507 884.
n Prodám stavební parcelu ve Velemyšlevsi 964 m2, Tel. 604 465 653.

Hodilo by se vám

Kč
až 5000,-avíc?
n
měsíčně

Poskytněte plochu na svém
autě, domě, či pozemku.
Volejte ihned 412 153 001

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.

ROZLOUČENÍ
27.11. Dana Hrádková
28.11. Jiří Pešek
Jiří Polcar
29.11. Antonín Bárta

52 let
78 let
65let
50 let

Mateřské centrum Sedmikráska se připojilo do projektu „Celé Česko čte dětem“. Cílem tohoto projektu je informovat rodiče, že každodenní předčítání je
ta nejlepší investice, kterou mohou rodiče svým dětem dát. První čtení proběhlo
1. 12. 08 a přečíst pohádku ze své nejoblíbenější knížky od Václava Čtvrtka
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky a nakonec i zazpívat
přišel místostarosta Aleš Kasal.
Stej.

Prosinec v Městské knihovně Žatec

Žatec - Na měsíc prosinec připravila Městská knihovna Žatec pro dětské čtenáře knihovny (i jejich rodiče) akce doprovázené vánoční atmosférou.
V sobotu 6. prosince (od 9 do 11,30 20. prosince mohou děti ve věku od 6 do
hodin) na Pobočce knihovny Jih a v pon- 10 let strávit příjemnou „vánoční“ noc
dělí 22. prosince (od 9 do 17 hodin) v knihovně (náměstí Svobody).
v Oddělení pro děti centrální Městské
Každou středu od 17 do 18 hodin
knihovny Žatec (náměstí Svobody) jsou čeká na děti v dětském oddělení cenpro děti připraveny Vánoční tvůrčí dílny trální knihovny Pohádková babička,
zaměřené na výrobu vánočních ozdob, která má pro ně připraveno čtení ze
přání a dekorací.
zajímavých knih, povídání a vyprávěV noci z pátku 19. prosince na sobotu ní. (fr)

Studenti ekonomického lycea Obchodní akademie Žatec s třídním profesorem Ing. Kumstýřem pod státní vlajkou v Národním muzeu v Praze.

Studenti ekonomického lycea

Studenti prvního ročníku ekonomického lycea Obchodní akademie Žatec zhlédli v pražském Národním muzeu zajímavou výstavu pod názvem „Republika“,
která zachycuje příběh první Československé republiky.
Vrací se do období první světové války, si zde prohlédli i originály Mnichovské
seznamuje návštěvníky s domácím i za- dohody, poprvé vystavené mimo území
hraničním odbojem včetně legionářů. Německa. Výstava návštěvníkům názorStudentům se při exkurzi v rámci před- ně vykresluje toto období a ukazuje vše
mětu občanská nauka nabídla jedinečná podstatné, na co dnes s hrdostí navazupříležitost vidět soubor státních symbolů jeme, ale také události, které se v dnešní
a předmětů, které reprezentovaly nový době příliš nepřipomínají.
stát, prohlédli si prostředí, v němž se
Ing. Zdenka Uďanová,
žilo ve městech a na venkově. Studenti
Obchodní akademie Žatec

STOP CELULITIDĚ

l TVAROVÁNÍ POSTAVY
l ZPEVNĚNÍ SVALSTVA
l RELAXAČNÍ MASÁŽ
CELÉHO TĚLA

TO VŠE NAJDETE
V ROLLETIC
STUDIU MARCELA
OT. BŘEZINY 2895, ŽATEC
608 810 770

!!! 6. 12. 2008 od 13
MASÁŽE ZDARMA !!!
V PRODEJI ZVÝHODNĚNÉ
VÁNOČNÍ PERMANENTKY

HLEDÁ SE
POHÁDKOVÁ BABIČKA,
POHÁDKOVÝ DĚDEČEK…
Více informací v kterémkoliv oddělení
Městské knihovny Žatec nebo na
telefonu 415 710 203.
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Odstartovala
sezóna halových
turnajů v kopané

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

Bohatý víkendový program
družstev Severu Žatec

I když nastal poněkud klid v bojích
o mistrovské body ve velkém fotbale,
přichází na řadu série halových turnajů.
Ve sportovní hale TJ Sever v Žatci se
o víkendu konaly dva turnaje. Fi. PM
SPORT Žatec uspořádala turnaj starších žáků a dorostenců.

Starší žáci nastoupili v prvním utkáni
nejprve proti družstvu Litvínova, ve
kterém po boji prohráli 1:2 (-22,19,-5),
Druhé utkaní je čekalo s Osekem, se kterým v prvním setu svedli naši žáci tuhy boj,
ale bohužel v koncovce se štěstí obrátilo
na stranu Oseka. První set jsme prohráli
tím nejtěsnějším rozdílem což ovlivnilo
i druhý set, takže celé utkáni 0:2 (-25,-21).
Poslední utkáni jsme odehráli s družstvem
Ervěnic, které nastoupilo již v plné sestavě

n Podzimní Halový turnaj - st.žáci
účast pět týmů.

Konečné pořadí:
1. FŠ Litvínov 14 - 2 9.bodů
2. TJ Krupka 15 - 9 7.bodů
3. FK Slavoj Žatec B 12 - 18 5.bodů
4. Sokol Brozany 9 - 13 4. body
5. FK Slavoj Žatec A 10 - 18 3. body
Nejlepší brankář: Pilař Petr - Litvínov.
Nejlepší střelec: Hural Radek - Krupka
- 6. branek. Nejlepší hráč: Tatár Lukáš
- Žatec

Žatecký týdeník

a podle toho vypadal také výsledek, naše
prohra 0:2 (-9,-10). Přestože jsme dnes
vše prohráli, naše hra byla oproti prvnímu
vystoupeni v Litvínově lepší. Svůj prvni set
v soutěži odehrál i benjamínek družstva
Pepa Zumr, který se nezalekl o několik let
starších soupeřů.
Proti minulému turnaji došlo ke zlepšeni podáni, když se hráčům Koutníkovi
a Opatovi podařilo dát i několik přímých
bodů z podáni.

Starší žákyně odehrály v neděli
druhý bodovaný turnaj 1. ligy KP

Hurá, vyhrály jsme!

Ráno nastoupily proti týmu VK Ervě- s přehledem přehráli s děvčaty z lavičky
nice a po nepřesvědčivém prvním setu 2:0 (12,22).
n Podzimní turnaj - dorostu účast
už nedaly soupeřkám žádnou naději na
Celý turnaj se nám jako obvykle velmi
pět týmů.
úspěch - 2:1 (-23,14,8). Okamžitě po dařilo v útoku, ale v rozhodujícím utkání
Konečné pořadí:
dohrání nás však čekal lídr soutěže VSK nás standartně zradila obrana. Po dvou
1. FK Slavoj Žatec A 22 - 9 9.bodů
Spartak Děčín.
bodovaných turnajích a čtyřech celkem,
2. FK Slavoj Žatec B 13 - 10 7.bodů
Bohužel „syndrom Děčín“ opět fun- si bez obtíží držíme druhou příčku, když
3. FK Havran Kryry 16 - 15 7.bodů
goval a jen o málo lepšímu soupeři jsme jsme z 12 utkání ztratili pouze 3, a to po4. FC Jirkov 2000 4 - 8 2.body
zápas prakticky darovali, když selhal každé s Děčínem.
5. Podolí Praha 4 - 17 1.bod
zejména příjem - 0:2 (-17, -14).
Dnešní sestava: Piglová, Želinská,
Nejlepší hráč: Sýbek Jan - Kryry. NejPo hodinové pauze nás čekal nejslabší Nosková, Šebková, Hanušová, Břízová,
lepší střelec: Wiesinger Jan - Žatec A 9.branek. Nejlepší brankář: Peterka Jan Tomáš Plevko opět zazářil na mezinárodních závodech tentokrát na Velké ceně soupeř VK Šanov Teplice, kterého jsme Lučanová a Zlatinská.
- Podolí Praha. Celý turnaj řídila dvojice Brna, kam se sjela kompletní česká, slovenská a bulharská reprezentace s cílem
splnit limity na ME seniorů.
rozhodčích M. Sklenka a J. Kořán
Tomáš sice ve své kategorii nemá kon- zkušenosti z velkých závodů a že se bude
n Halové turnaje v Žatci pokračují
kurenci, ale s dospělými přeci jen ještě ještě hodně zlepšovat, vždyť vítěz je 11 let
V Ústí n/L. se v neděli konal turnaj 3.ligy
V neděli se také odehrálo 3. kolo minivov následujících termínech:
14.12. Turnaj přípravek 98-99 a 00 - 01 sbírá zkušenosti a ve startovní listině starší. Dalším Tomášovým závodem byla minivolejbalu žákyň kde C družstvo žákyň lejbalu mladších žákyň v Chomutově, kde
patřil k nejmladším. Přesto se ve velké rozplavba a postup do finále na 50VZ, kde Žatce nejprve prohrálo s VSK Děčín 0:2 družstvo D Žatce hrající ve 4. skupině pod20.12. Vánoční turnaj dorostu.
mezinárodní konkurenci prosadil, když skvěle zabojoval a ze šestého kvalifikační- (-21,-14), ale pak porazilo VK Ervěnice lehlo Děčínu 4 jen těsně 1:2. Po výhře nad
21.12. Vánoční turnaj st.žáci.
27.12. Silvestrovský turnaj - Poslední kop nezaplaval kvalifikační limit dospělých, ho času obsadil výborné 3. místo skvělým hladce 2:0 (18,7) a v nejdramatičtějším Verosem Chomutov 2:0 a Ervěnicemi C 2:
opět atakoval své vynikající osobní ma- časem 23:36. Tomáš dokazuje v letošní utkání pak porazilo i VKM Ústí n/L. 0 skončily hráčky Žatce na 2. místě. Přesto,
2008 / muži /
Přihlášky - Pavel Maňák - 604 60 98 96. xima a na 50m motýl obsadil fantastické sezóně vynikající výkonnost, zapláváním také 2:0 (27,19).
že se nepodařilo postoupit do 3. ligy, bylo
druhé místo výborným časem 24:55, prv- skvělých časů získal národní dorostenecký
Sestava: Voláková, Morávková, Hej- vidět značné zlepšení hry družstva.
ní místo získal český olympionik Martin rekord, pokoušel se v 17 letech o limit na dová, Wiesingerová, Čížková, Lišková
Sokol Bezděkov pořádá nábor
Sestava: Hradcová, Frýbová, MorávVerner časem 24:30, třetí pak skončil další ME dospělých a věříme, že zazáří na Zim- a Kendrová.
hráčů pro žákovský tým. Týká se
ková Jana, Petráková, Vaňková.
reprezentant Michal Rubáček časem 24: ním MČR a na letním ME juniorů, kam se
hráčů ve věku od 10 do 13 let. Další
76. Tomáš po závodě sice litoval špatné již kvalifikoval. Blahopřejeme Tomášovi
informace na telefonu 415 736 105.
obrátky a dohmatu, ale věděl, že stále sbírá a přejeme pevné zdraví a další úspěchy.
V ligové soutěži junioři VK Sever hráli větší touhu po vítězství a hráči Severu
dvakrát
na domácí půdě se soupeřem jen v určitých pasážích utkání ukazovali
Pořadatele:
z
Oseka,
kteří jsou v tabulce před nimi co skutečně umí. Ale dost často dělali série
Město Žatec, Městské divadlo Žatec, DDM ŽATEC, ZUŠ Žatec,
na druhém místě takže přímý boj o dru- chyb, které nakonec byly rozhodující při
Dobrovolní hasiči a záchranáři Žatec, Loutkoherecké sdružení Jitřenka,
hou příčku.
konečném výsledku.
Agentura Armiger a další
Prohráli 0:3 (-21,-23,-16) a pak 1:3
Sestava: Blaško, Čekyl, Koutník, KrStejně jako minulý školní rok i letos
(22,-23,-26,-15).
I
když
sety
byly
vyrovpálek,
Kudláček, Myška J., Myška M.,
žáci 4. A 5. třídy absolvovali povinný
nané přece jenom hráči Oseka prokázali Roháč a Stejskal.
plavecký výcvik.
Od září jsme jedenkrát týdně jezdili
na plavecký výcvik do krytého bazénu
v Žatci.
V krajském přeboru 1.třídy, hrály ženy pohoda a hráčky nejsou schopné využít
Děti obou tříd prožívaly vždy každé úterý radostné očekávání, co se zase nového VK Sever s družstvem Verosu Chomutov své největší zbraně tj. útok. Kůlařky sice
naučí. Našli se i tací, kteří se vody trošku a při předpokládaném dvojím vítězství nekazí ale nedokáží útok položit do pole
Program:
báli, hlavně když si měli namočit obličej se podařilo ženám Severu zvítězit jen soupeře a středové hráčky dostávají
nebo ponořit hlavu pod vodu. Většina dětí jednou. V prvním utkání prohrály 1:3 jen málo příležitosti pro rychlý útok
4. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
si ale plavání užívala. V každé hodině se (-22,18,-17,-24) a druhé pak vyhrály 3: středem.
14:00 Začátek – hudební vábení za doprovodu moderátorů a DJ´s
Sestava: Reitspiesová, Tycová, Chonaučily něco nového, plavaly s pomůc- 2 (-24,15,-24,17,8).
15:00 Pekelný rej se spoustou soutěží o sladké ceny
Herní trápení z minulého utkání tová, Vávrová, Čučvarová, Jaholčíková,
kami, zkoušely to i bez nich, učily se
Čertovská diskotéka DJ Štěpán a Karel Fiala
potápět, vytahovaly ze dna bazénu puky. v Ústí se přeneslo i do tohoto dvojzá- Korbelová, Lukášová, Matoušková
Divadlo Ve Tři – Balónková show
Závěr hodiny býval nejlepší. Děti skákaly pasu. Družstvo si nevěří vytrácí se herní a Želinská.
Zpěv a přednes ZŠ, Kamarád LORM, Školek, ÚSP Tuchořice
do vody všemi způsoby, hrály různé hry ve
a dalších.
vodě a procvičovaly své plavecké umění.
17:30 Vyhodnocení soutěže “Vánoční stromek”
Pro děti to bylo skvělé zpestření výuky TV.
17:45 HEIDI JANKŮ
Plavecký výcvik navštěvovaly rády a na záKlub žen a Obecní úřad v Holedeči pořádají dne 6. 12. 2008 od 20.00h v kul- vystoupení známé zpěvačky nejen s hitem “Když se načančám”
věr výcviku si odnesly pěkná vysvědčení.
turním domě Mikulášskou diskotéku, vstup 50,- Kč, večerem provází D. J.
18:30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, Betlému a výzdoby
Bc. Helena Gondeková,
Fiala. Hrajeme jenom hity pro vaší dobrou náladu.
starostou Mgr. E. Knoblauchem.
učitelka ZŠ Měcholupy
Naše nadšení z výhry bylo obrovské. My, družstvo mladších dívek ze Žatce, Komenského alej 749, jsme zvítězily ve své kategorii na krajském přeboru v plavání,
který se konal 27.11.2008 v Litoměřicích. Soutěžily jsme nejen za školu, ale jako
vítězové okresního finále za okres Louny. S pohárem, diplomem a medailemi jsme
se jako první pochlubily p.řediteli. Vidíte nás na fotografii, zleva dole: Kateřina
Vošická, Tereza Tykalová, Andrea Gabrielová, výše pak Zdena Purnochová, Ilona
Nováková a Katka Zumrová.

Tomáš Plevko uspěl na VC Brna

Minivolejbal žákyň střídavě

Plavecký výcvik
dětí ZŠ Měcholupy

ADVENT V ŽATCI

Junioři dvakrát prohráli

Ženy hrály nerozhodně

na nám. Svobody

Pozvánka

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

15:30
16:00
16:30
16:50
17:00
17:05
18:00

Mikulášské vábení s reprodukovanou hudbou DJ MAJKL
Sraz účastníků průvodu před DDM
Odjezd Mikuláše a průvodu od DDM na nám. Svobody
Vystoupení mažoretek, koledy
Slavnostní uvítání starostou města Žatec
Rozdávání dárků dětem
Ukončení Akce

5.12. VÁNOČNÍ TRHY

9:00 – 16:00 Středověké tržiště – ukázky dobových řemesel a stánků, Vánoční
zvyky
10:00, 11:00, 14:00 a 15:00 Středověká hudba
10:30 a 14:30 Komedianti na káře
Adventní vystoupení pro děti i dospělé

6.12. VÁNOČNÍ TRHY

9:00 – 16:00 Středověké tržiště – ukázky dobových řemesel a Stánků, vánoční
zvyky, taneční vystoupení a další.
VEPŘOVÉ HODY
Pokyny pro rodiče:
Balíčky označené zřetelnou jmenovkou dítěte odevzdejte v Domě dětí
a mládeže ve dnech 3. a 4. 12. vždy od 8:00 do 16:00 hod. V průběhu samotné
akce se balíčky z organizačních důvodů NEBUDOU moci přijímat a děti
nebudou zařazeni do losování. Přijímám bude pouze jedem balíček na dítě.
V období od 5.12. 08 do 6. 1. 09 bude v prostoru náměstí usazen vánoční
strom a také Betlém.
Výrobu a instalaci vánočního Betlému zajišťují zaměstnanci Městského
divadla v Žatci.
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