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Vážení čtenáři,

Pozvánka

Stejně jako v předchozích
letech bude i o těchto
prázdninách vycházet Žatecký
týdeník jednou za dva týdny.
Dovolte, abychom Vám
jménem celého zastupitelstva
popřáli příjemné prožití léta.
Vaše redakce

Vážení
odběratelé,

v termínu od 7. 7. do 10. 7. 2009 bude
naše společnost provádět závěrečné
manipulace na první části nového horkovodu z města do výtopny Perč. Během
těchto manipulací je potřeba snížit teplotu primárního média ze současných
85°C na 73°C. Snížení teploty by nemělo
výrazně ovlivnit kvalitu dodávané teplé
vody, ale může se stát, že v době odběrových špiček k poklesu přece jen dojde.
Tímto Vám děkujeme za pochopení, při
řešení tohoto technického problému.
S pozdravem Miroslav Legutko

INFORMACE PRO
ŘIDIČE - DOPRAVNÍ
OMEZENÍ v ul.
Obránců míru

Upozorňujeme řidiče na částečnou
uzavírku v ulici Obránců míru v úseku
od křižovatky s ul. P. Malého k ul. Tyršova v Žatci, z důvodu realizace opravy
komunikace v termínu od 29. 6. 2009
do 17. 8. 2009. Částečná uzavírka bude
realizována po úsecích max. 50 bm se
zachováním průjezdu v jednom jízdním
pruhu.
Jitka Stříbrná, odbor dopravy a SH

Rozloučení se školou
Minulý týden ve čtvrtek zaplnily děti ze
žateckých škol výcvikový prostor AČR,
kde se konalo „Rozloučení se školou“,
organizované Městskou Policií Žatec.
Mohly zde shlédnout ukázky zbraní
a zbraňových systémů, výstroje a výzbroje, bojovou techniku, ale i dynamickou
ukázku mechanizovaného družstva Armády ČR a další ukázky Vojenské Policie.

S ukázkou zbraní a služební výstroje se
představila MP Žatec a Policie ČR se střeleckým trenažérem . Hasiči zde předvedli
techniku a zásahovou činnost. Nechyběli
ani záchranáři, kteří se podíleli na ukázkách při zásazích s HSZ a DDZ. Dále se
zde děti ale i dospělí mohli podívat na
výcvik záchranářských psů a prohlédli
si vozidlo a vybavení pro ošetření zvířat.

Konfederace politických vězňů ČR
a Město Žatec Vás zvou u příležitosti
60. výročí popravy členů skupiny Praha – Žatec na vzpomínkový akt, který
se uskuteční v pátek dne 17. července
2009 v 10:00 hod. ve vestibulu radnice,
náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní akt
bude dále pokračovat vzpomínkou u pamětní desky kpt. Sabely na Nákladní ulici
u domu č.p. 397.
Program pietního aktu:
09.45 Setkání účastníků aktu ve vestibulu budovy radnice Města Žatec
10.00 Zahájení, uvítání starostou města
10.10 Položení květinových darů k pamětní desce ve vestibulu radnice
10.25 Projev zástupce Konfederace
politických vězňů
10.35 Státní hymna
Přesun účastníků pietního aktu na
Nákladní ulici k domu č.p. 397
11.00 Projev zástupce Konfederace
politických vězňů
11.10 Položení květinových darů k pamětní desce
11.15 Státní hymna
11.20 Ukončení pietního aktu
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí
Zástupci ze žateckého muzea procvičili
návštěvníky ze znalostí z historie. Dále
měly děti možnost si vyzkoušet stimulátor nárazu, ve stanu odboru životního
prostředí si protřídily odpad a „pomazlily
se“ se živými štíry. Celý den byl provázen
diskotékou. Přestože se sluníčko po celý
den schovávalo i tak se den vydařil, a organizátoři si zaslouží poděkování. stej

Rada města
schválila pomoc
oblastem,
kterého zasáhla
Na škole se objevilo lešení, chystají se i další práce ničivá povodeň
Z dalších investičních akcí jmenujŽatec – Čas prázdnin je tradičně věnován nejrůznějším pracem na školách.
Nejinak je tomu v Žatci, kde se například objevilo rozsáhlé lešení na ZŠ
v Komenského aleji.
Na „dvojce“ se začíná realizovat a pronájem lešení představuje v celoprava říms a klempířských prvků. kovém rozpočtu významnou částku.
Oboje bylo již v takovém stavu, že Celkem na práce na opravě vyčlenilo
protahování opravy by znamenalo zastupitelstvo částku 4,686 milionu
případné ohrožení všech, kteří se po- korun. Z výběrového řízení vzešla
hybují v blízkosti školy. Právě rozsah firma z Teplic.

Žatec - Rada města Žatce odsouhlasila
dva finanční dary: 20 tisíc korun pro
povodňové konto Člověka v tísni a 20
tisíc korun pro povodňové konto občanského sdružení Adra.
Je to akt solidarity s městy, obcemi a jejich obyvateli na Moravě a v Jihočeském
kraji, které postihly současné záplavy.
Peníze od města Žatce budou použité
na odstraňování následků škod a další
pomoci postiženým obyvatelům. Rada
města o tom rozhodla jednomyslně.
(kas)
ného obydlí vykázali. Případ je i nadále
v šetření policie.
Fingovali loupež
Policisté vyšetřují fingovanou loupež,
kterou si její dva aktéři naplánovali na
22. května tohoto roku. Domluvili se,
že nahrají loupežné přepadení jednoho
z nich, který v té době pracoval jako obsluha v jednom z žateckých barů. Loupež
ten den časně ráno opravdu nafingovali.
Dokonce se údajný pachatel maskoval
kuklou s otvorem na oči a ozbrojil se
kuchyňským nožem. Vše bylo jako doopravdy. Barmana přitlačil k pultu, dal
mu nůž na krk a chtěl po něm peníze.
Ten mu tedy vydal kasírtašku s finanční
hotovostí několika tisíc korun. Poté fingovaný lupič z místa odešel. Peníze
Nové cedule určující volný pohyb
následně použil pro svoji potřebu s tím,
že polovinu jich dodatečně předá svému psů se v minulých dnech objevily na
komplici - barmanovi, ale k tomu již ne- dvou místech v Žatci, v Podměstí u řeky
došlo. Policejní komisař obvinil 30letého a v pískovně JIH . Cedule povolují volný
„lupiče“ ze spáchání trestného činu zpro- pohyb psů bez obojku i bez náhubku.
nevěry a po provedení procesních úkonů Během prázdnin přibude ještě zázemí
jej ze zadržení propustil. Druhého z nich pro pejskaře a pro pejsky překážková
policisté rovněž vyšetřují, na případu hrazda. Další podrobnosti na webu
dále pracují.
(pčr) města - vyhlášky..
me úpravy sociálních zařízení v ZŠ
Jižní za 300 tisíc korun, nátěr střechy
na malé tělocvičně ZŠ Petra Bezruče
za 81 tisíc korun a rekonstrukci kanalizační přípojky v MŠ speciální ve
Studentské ulici za 250 tisíc korun.
Tyto zbylé opravy budou provádět
firmy ze Žatce.
(kas)

Policie ČR informuje

Na snímku při vyšetření očí v MŠ Fügnerově ulici v Žatci autor projektu
MUDr. Robert Plachý s Petrou Spieglovou speciálním pedagogem pro
psychologii.

Preventivní vyšetření očí
V minulých týdnech probíhalo na mateřských školkách v Žatci preventivní
vyšetření očí.Smyslem tohoto vyšetření
je včasné odhalení významných dioptrických vad u dětí a tím možnost předcházet
nevratnému poškození zraku v dospělosti, zejména tupozrakosti.

Vyšetření se provádí pomocí přenosné
kamery Pusoptix SO4/SO8. V případě
pozitivního nálezu je vystaveno potvrzení o vyšetření a dítě je doporučeno
k následnému odbornému vyšetření očním lékařem.Rada města tento projekt
podpořila a vyčlenila 25 000,-Kč. stej

Od benzinky ujel bez placení
Ve zkráceném přípravném řízení sdělili
policisté podezření ze spáchání trestného
činu krádeže a řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění bezmála dvacetiletému mladíkovi ze Žatce. V minulých
dnech řídil na silnicích Žatecka osobní
vůz zn. Ford Fiesta, se kterým přijel na
jistou benzinovou stanici a do auta si natankoval benzin v hodnotě 300 Kč. Místo
zaplacení však ujel. Této skutečnosti se
dopustil i přesto, že byl již v roce 2007 odsouzen Okresním soudem v Lounech za
jinou trestnou činnost. Jak policisté dále
zjistili, vůz řídil neoprávněně, neboť není
vlastníkem řidičského průkazu. Po provedených úkonech byl mladík propuštěn ze
zadržení na svobodu.
Ženu fyzicky napadal
Na deset dní z bytu vykázali policisté
33letého muže ze Žatce, který v posledních měsících fyzicky napadal svoji družku. Násilí se přitom stupňovalo a navíc se
agresor se svými násilnickými sklony
zaměřil i na malou dceru poškozené.
Jelikož jeho jednání vykazovalo znaky
domácího násilí, policisté jej ze společ-
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Kurzy Jaroslavy Panské jasně dokládají, že
tancování a vozík se nevylučují

FOTO: ALEŠ KASSAL

Žatec – Představte si, že jste upoutáni na invalidní vozík a někdo vám nabídne kurzy sdružení s přiléhavým názvem Roztančená
tance. Při takto položené otázce si asi zaklepete na čelo. Ale… Vozíčkářka Jaroslava kolečka, bohulibá. Však na ni také získala
Panská už několik měsíců v Žatci dokazuje, že vozík a tanec není tak nesmyslná peníze z grantu od města Žatce.
Kurzy pro lidi pohybující se na invalidrovnice, jak by se mohlo zdát. Své kurzy tance na vozíku pořádá na různých místech,
ním vozíku budou pokračovat i do budouctřeba v restauraci Chmel v podměstí a naposledy v Domově pro seniory.
Jestliže pro zvládnutí tance je důležitá vit se, ale i se pořádně hýbat,“ vysvětluje na. „Jak dlouho? Tak dlouho, jak budou
koordinace pohybu obou partnerů, pak J. Panská. Učitelka je to trpělivá a její lidé chtít,“ uzavírá Jaroslava Panská.
u běžně pohyblivého partnera a partnera aktivita, kvůli které založila i občanské
Aleš Kassal
na vozíku to platí dvojnásob. Když se to
ale umí, pak jsou k vidění taneční kreace
plné ladného pohybu a otoček.
„Mě to ohromně baví,“ říká pan Josef
Wurmbrandt, klient žateckého Domova
pro seniory. To během hodin tance všichni vidí a slyší. Jakýkoliv ostych je u něj
neznámý pojem. Stále svůj tanec i dění
kolem sebe vesele komentuje a laškuje
s veškerým ženským osazenstvem domova. I díky němu se kurzy tance stávají
příležitostí jak se pobavit, a to nejen pro
další klienty, ale i personál.
Zatímco z gramofonu pěje mnohonásobný slavík Karel Gott a pan Wurmbrandt se
mu snaží konkurovat, Jaroslava Panská instruuje pracovnice domova, v tomto případě taneční partnerky pánů Wurmbrandta
a Štefana Paškuláka. Upozorňuje, jak využít pohybu a setrvačnosti pánů na vozíku
tak, aby jednak vyšla požadovaná kreace,
jednak aby nedošlo k přílišnému namáhání
paží a zejména ramenních kloubů.
Jaroslava Panská dává instrukce pracovnici domova pro seniory a jejímu
„Pro účastníky kurzu je to šance poba- tanečnímu partnerovi Štefanu Paškulákovi.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
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 v první fázi byly vícepodlažní (min.2
patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena
výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- 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.

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: 30.6.- 29.7.2009

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno RM 22.06.2009
n Byt č. 4 o vel. 1+3 (78,2 m2) v domě
čp. 8 Obránců míru v Žatci za měsíční
nájemné 58,08 Kč / m2 na dobu určitou
do 31.12.2010.
Zveřejněno: od 23.6.2009 do 22.7.2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích MěÚ
Žatec

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Zveřejněno: 30.6. - 29.7.2009

Opakovaný 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, pozšta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).

Projednáno RM dne 12.11.2007
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 m 2 a p.p.č.
4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod
Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m 2 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), Zveřejněno 30.6. - 29.7.09

Žatecký
týdeník

Žatecké muzeum: Dvojice výzev ke spolupráci
směřovaná k veřejnosti
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci v souvislosti s prací na připravované publikaci o dějinách žateckého
gymnázia si dovoluje oslovit bývalé absolventy gymnázia a požádat je o zapůjčení
dokumentární materiálů, především fotografií, popř. jiných obrazových materiálů,
které by mohly dokumentovat poválečný
vývoj školy (od 40. do 90. let), včetně
každodenních i svátečních chvil, oslav

politických výročí, brigád atd. Nabídnuté
fotografie významným způsobem obohatí
nově vydávanou publikaci, protože se zatím nepodařilo shromáždit jich uspokojivé
množství.
Muzeum se rovněž obrací na veřejnost
v souvislosti s připravovanou podzimní
výstavou „Listopad 1989 v Žatci“ a žádá
o zapůjčení dokumentů, novin, fotografií,
ale i trojrozměrných věcí přibližujících ně-

jakým způsobem rok 1989, ale i předchozí
léta normalizace v Žatci. Jde nám o materiály přibližující různé sféry společenského,
profesního a osobního života před rokem
1989, během něho a krátce po něm.
Budeme rádi za jakékoliv materiály, za jejich darování i půjčení. Můžete je nosit jak do
hlavní budovy muzea (Husova 678, Žatec),
tak do Křížovy vily (Zeyerova 344, Žatec),
kde se jich ochotně ujme PhDr. Jiří Matyáš.

Záměr Města Žatec prodat ze svého
majetku volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

podlah. plocha

kupní cena

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

2816

14

2816

17

944.140,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m2

942.680,-Kč

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

2815

916.570,-Kč

2832

22

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

379.100,-Kč

2833

32

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

39,10 m

2

483.980,-Kč

2815

24

Písečná v Žatci

0+2

40,20 m2

500.650,-Kč

2833

9

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

30,60 m

2

450.280,-Kč

2818

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

922.230,-Kč

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. Více informací získáte na majetkovém odboru MěÚ Žatec tel. 415736224, email jelinek@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 15.6.2009 do 15.7.2009

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

podlah. plocha

kupní cena

1065

6

Purkyněho v Žatci

1+3

128,20 m

1.037.410,-Kč

2834
2832

30

Dr. Václava Kůrky

2

Dr. Václava Kůrky v Žatci

2819

13

2825
2823

2

0+1

31,00 m

2

463.320,-Kč

0+1

31,00 m2

379.100,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m

2

931.510,-Kč

12

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

2

945.720,-Kč

2828

8

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

40,20 m

2

507.030,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m2

315.390,-Kč

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

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.

bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec. Více informací získáte na
majetkovém odboru MěÚ Žatec tel. 415736224, email
jelinek@mesto-zatec.cz. Zveřejněno 30.6.- 29.7.09

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

2. července 2009

strana 3

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.

ČERVENEC - HRAJEME OD 21,30 HOD.
2.7.

3.7.

Hlídač č. 47

70,-

Falcon / ČR 2008 / 108 min. / do 15 let nepřístupný / www.hlidac47.cz
Milostný příběh o lásce, vášni, smrti a trestu.
Železniční hlídač, Josef Douša zachrání před skokem pod vlak mladého muže.
Zachráněný mladík se však zamiluje do Doušovi manželky a k tomu všemu
ztratí hlídač Douša sluch. Ačkoli se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá
dál hluchotu, aby zjistil, co si o něm i o tušeném vztahu jeho ženy k Fredovi,
říkají lidé za jeho zády… Režie: Filip Renč. Hrají: Karel Roden, Lucia Siposová,
Václav Jiráček, Vladimír Dlouhý…..

Znovu 17

70,-

Warner Bros / Komedie / USA 2009 / 102 min. / titulky / do 12 let nepřístupný
Co byste dělali, kdyby Vám život nabídl druhou šanci? Těsně před maturitou
v roce 1989 je Mike hvězdou basketbalového týmu a čeká ho skvělá budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svou přítelkyní Scarlett čeká dítě, rozhodne se tohle všechno zahodit a zvolí rodinný život. O dvacet let později je jeho
manželství v troskách, děti si o něm myslí, že je totální zoufalec a nevychází
mu ani kariéra. A v tu chvíli Mike dostane druhou šanci, a jakýmsi zázrakem
se znovu ocitne v kůži sedmnáctiletého kluka…
Režie: Burr Steers. Hrají: Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Matthew
Perry….

4.7.

Podivuhodný případ Benjamina Buttona

70,-

5.7.

Až tak moc tě nežere

70,-

6.7.

Marley a já

70,-

9.7.

Warner Bros / Fantasy, drama, romantický / USA 2009 / 166 min / titulky
Narodil jsem se za velmi podivuhodných okolností.
Jedinečný příběh o muži, jenž se narodí jako osmdesátiletý a stárne pozpátku.
Příběh B.Buttona začíná na konci 1 .světové války v New Orleans a postupně
s ním prožijeme celé 20. století – všechna jeho setkání, lásky, radosti, životní
prohry i smutek ze smrti blízkých.
Režie: David Fincher. Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia
Ormond….
Warner Bros / Komedie / USA 2009 / 129 min / titulky / přístupný /
Odhalit tajemství opačného pohlaví? Nesmysl!
Film autorů populárního „Sexu ve městě“ vypráví příběhy navzájem propojených dvacátníků a třicátníků z Baltimore, počínaje mělkými vodami prvních
schůzek až po hluboké a temné vody manželských životů. A to vše v mimořádně
hvězdném obsazení.
Režie: Ken Kwapis. Hrají: Ben Affleck, Jennifer Anniston, Drew Barrymore, Jenifer a Kevin Connelly, Scarlett Johansson, Justin Long, Kris Kristofferson….
Bontonfilm / Komedie / USA 2009 / 111 min / titulky / přístupný /
Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley… Novomanželé Groganovi
opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné Floridě. A aby těch
změn nebylo málo, pořídí si roztomilé malé štěně, které se během pár týdnů
změní v padesátikilový parní stroj plný nezkrotitelné energie. To je život se
psem, který někdy a to dost často připomíná soužití s nevypočitatelným uragánem.
Režie: David Frankel. Hrají: Jennifer Anniston, Owen Wilson, Eric Dane,
Kathleen Turner, Alan Arkin…

Poslední dům nalevo

70,-

Bontonfilm / Horor / USA 2009 / 109 min / titulky / nepřístupný do 15 let
Co byste udělali člověku, který ublížil vašim nejbližším? Oko za oko. Zub za zub.
Starodávné pravidlo pohřbené pod tuhou civilizační slupkou. Horor s velkým
H, který není jen pouhou vyvražďovačkou. Navzdory permanentnímu náporu
na nervy jste nuceni neustále přemýšlet o tom, kde leží hranice civilizovanosti,
co je ještě nutná obrana a co už je neodůvodněné násilí. Ten film má aktuální
náboj, i když jeho kořeny jsou staré už čtyřicet let.
Režie: Denis Iliadin. Hrají: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton, Josua
Cox…

10.7.

Terminátor Salvation

70,-

11.7.

Milionář z chatrče

70,-

12.7.

16.7.

Falcon / Sci-Fi, akční / USA, Německo, VB 2009 / 130 min / titulky
Letos začíná konec! Již čtvrtý díl terminátora nás zavede do roku 2018.Christian Bale bude sestavovat lidský odpor proti Skynetu a jeho armádě terminátorů.
Na scéně se objeví záhadný muž, jenž by měl dle předpokladů ztvárnit zásadní
roli. Jenže trpí ztrátou paměti a neví, zdali přišel do roku 20018 z budoucnosti
či minulosti.
Režie: McG. Hrají: Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Moon
Bloodgood, Common, Jane Alexander….
Bontonfilm / Drama /VB, USA 2008/120 min /titulky / nevhodný do 12 let
Oskarový film od autora Trainspottingu
Mladík Jamal Malik sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické
verze „Milionáře“ a čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové
výhry.Ještě před malou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem,
který se narodil do světa nám nepředstavitelné bídy. Připravte se na to, že film
ve vás vyvolá emoce, o kterých jste ani nevěděli, že je ještě máte.
Režie: Danny Boyle, LoveleeenTandan. Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil
Kapoor, Saurabh Shukla

Yes Man

70,-

Warner Bros / Komedie / USA 2009 / 104 min / titulky / přístupný /
Jedno slovo může změnit všechno. Carl Allen uplatňuje poněkud zvláštní
techniku duševního zdraví. Ta stojí a padá s velmi jednoduchým pravidlem:
Říci ano všemu, co mu v životě přijde do cesty. Carlův život se silou jediného
slova zpočátku nečekaně změní, brzy však zjistí, že bezmezné otevírání se všem
možnostem, pro něj v konečném důsledku může být nebezpečné.
Režie: Pepton Reed. Hrají: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper,
J.M.Higgins…

Monstra vs. Vetřelci

n Dlouhodobě pronajmu pěkný,
zrekonstruovaný byt 1+0 (garsoniéra)
v Žatci, ul. Ostrov. Volný od 4.7.2009.
Nájemné 2 500,- Kč + služby 1 800,- Kč
(jedna osoba, po vyúčtování přeplatky
vratné nájemníkovi) + vratná kauce.
Možnost trvalého bydliště. Volejte mezi
17.00 a 20.00 h. Tel. +420 721 181 431.
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n RK CERET nabízí v Žatci byty
1+1, OV, 5.p, 590 000 Kč, 1+2 ,OV 2.p,
755 000 Kč, 1+3, OV, 1.p, 945 000 Kč,
1+3, OV, 7.p, 965 000 Kč. Objekt k podnikání 1 890 000 Kč. Tel. 723 967 134.
n Dárek za vysvědčení ve Studiu K-Style, 26. 6. 09 - třpytkové
tetování za super cenu 30,- Kč.
Studentky o prázdninách kompletku za 390,- Kč a tetování zdarma!!!
Obj. na tel.: 731 604 404
n Pronajmeme nebytové prostory
pro využití na kancelář, obchod, služby. Jedná se o dvě místnosti o celkové
ploše 33,4 m2, vstup z ulice (výklad),
v přízemí domu Chmelařské náměstí
348, Žatec (vedle hasičů). Sociální
zařízení, samostatné topení, el. energie
teplá a studená voda. Volné od 1.5.2009.
Kontakt tel. 604 587 274.
n Prodám byt v os. vl. 2 + 1 ul. Podměstí, přízemí, po rekonstrukci koupelny a kuchyně. Podhledy v celém bytě,
plast. okna. Cena dohodou, při rychlém
jednání možná sleva. Tel.: 777 183 047
n Prodám byt 1+1 OV v Žatci o rozloze 36 m2, 2.patro v klidné části města.
K bytu náleží balkon v mezipatře + sklep.
Byt má plastová okna, vnitřní parapety
jsou z masivního dřeva. Kuchyň je předělaná + elektrické kamna rok staré.
V kuchyni a v chodbě je udělaná plovoucí podlaha. V případě zájmu volejte:
777 301 544. Cena 530 000,- Kč.
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 v panelovém domě, příjemné sídliště, kauce
15000,- Kč.Tel 777 187 937 (po 17h).

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Digitální kino bude otevřeno opět
až v říjnu 2009

Zahájen byl již také předprodej abonetních lístků na přenosy z Metropolitní opery
v New Yorku. Během prázdnin projde vnitřní prostor žateckého divadla i kina rozsáhlou rekonstrukcí. V nové sezóně se tak můžete těšit na nové kvalitní sedačky,
podlahy, čalounění a látky na jevišti.

Dětské dny vrcholí

Poslední sobotu před prázdninami se v Holedeči konal Dětský den. Mimo
různých soutěží, kde si děti za úspěšně vykonanou disciplínu odnesly odměnu,
zde vystoupily také roztleskávačky a mažoretky za ZŠ Kounov. Nechyběli ani
hasiči z Vršovic se svojí tradiční „pěnou“. Odpolednem a večerem provázel
D. J. fiala.
stej

Nová výstava v Křížově vile

Přijměte pozvánku do Křížovy vily v Žatci, kde od 9. července začíná výstava
obrazů Ireny Rovňakové nazvaná „PŘÍRODNÍ KRÁSY A ZÁKOUTÍ KOLEM
NÁS“. Tato začínající výtvarnice nám představí přírodu tak, jak ji štětcem
zachytila ona sama. Výstavu doplní abstraktní obrazy. Vernisáž začíná 9. července v 17.00 hodin, výstava potrvá do 30. srpna.

PŘIŠLI NA SVĚT
24.6.

26.6.
29.6.
30.6.

Richard Krejčí
Anna Kolářová
Nella Harajdová
Adam Ryček
Kamil Mráček
Václav Carboch
Šárka Bílková
Lea Koukalová

Zahradní slavnost v MŠ Alergo Žatec

ROZLOUČENÍ
24.6. Anna Bučková
Jiří Kalabus
26.6. Jiří Imlauf
29.6. Lubomír Lalik

56 let
77 let
79 let
56 let

! Nově !

Váš použitý nábytek na protiúčet

AZUER s.r.o.
n
n
n
n
n
n

nábytek a stavebniny
kuchyně na míru
interiéry na klíč
bazar nábytku a stavebnin
palivové dřevo
Za zachovalý a použitý nábytek
peníze ihned

Komenského alej 1532,
u kruhového objezdu,
43801 Žatec, tel. 415 212 160

70,-

Bontonfilm / Komedie / USA 2009 / 94 min / české znění /
Jenom monstr akce zachrání svět hladce.
Na naši modrou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že máme
obrovskou zásobu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. I když ti, které si
vybrali animátoři jsou opravdu výjimeční. Zcela mimořádná je i tahle jejich
novinka.Nejenže opustili důvěrně známý a bezpečný svět zvířat a zeleně roztomilých pohádkových postav, ale navíc jako první při natáčení použili revoluční
technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i diváci.
Režie: Rob Letterman, Conrad Vernon. Hrají (v českém znění): HananŠevčíková,
Michal Holán, Filip Švarc, Jiří Knot…

Malí návštěvníci řádící v „pěně“.

NOVÉ LUXUSNÍ
SOLÁRIUM
ကЀༀఀ"ༀᔀ᐀ऀ܀ကఀ#ऀᘀ᐀$ༀ"܀Ȁ%ᘀ#ऀ̀᐀ᔀက܀
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s vysokým
ĀȀ̀ЀԀऀऀࠀ܀ĀఀȀഀऀ̀Ȁༀကᄀༀሀጀᄀ᐀̀Ȁጀᔀ
ĀȀఀ᐀ᘀऀༀ̀ጀሀጀༀऀࠀༀȀጀᜀࠀ᠀ሀᤀᨀఀऀༀᘀऀᤀᨀ
opalovacím výkonem
Navštivte nás a dopřejte svému tělu
krásné a zdravé opálení
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Vlasový design Zuzana Nováková
U Flory
2991, Žatec
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a objednávky
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721 134 384

Již tradičně se malí i velcí ze žatecké mateřinky Alergo rozloučili se školním
rokem. Ten letošní byl rokem obzvlášť úspěšným. Podařilo se nám za přispění
Města Žatec, rodičů a kamarádů z ÚSP Tuchořice vybudovat na školní zahradě herní prvky, které rozvíjejí pohybové kompetence dětí a přináší jim pocit
radosti a uspokojení.
Děti ze třídy Srdíček a Žabiček se dením p. Kalousové, Hasičskému zázúčastnily festivalu Mateřinka a z kola chrannému sboru Žatec, p. Talaváňové,
okresního postou-pily jako vítězové do která přijela se svými koňmi, panu Janu
kola celostátního.
Skořepovi a MUDr. Igoru Šauerovi, kteří
Zahradní slavnost tak zakončila školní předvedli své modely aut. Kvalitní zvuk
rok a děti ze všech šesti tříd se předvedly akce zajišťoval jeden z tatínků a kapelník
rodičům a známým krásným vystoupe- skupiny Lochness v jedné osobě p. Ivoš
ním. Třída Srdíček, Motýlků, Žabiček, Strasser.
Fialek, Sluníček a Včeliček předvedla
K příjemnému odpoledni bezpochypoutavá vystoupení. Shlédnout mohli by přispělo i zabezpečení občerstvení
diváci také ukázky kroužků školy.
o které se postarali provozní zaměstO slavnostní úvod se postaraly mažo- nanci školy.
retky MŠ, závěr patřil dětem z kroužku
Milé děti, vážení rodiče, sponzoři, kacountry tanců. Bohatý byl i doprovodný marádi a přátelé školy – přejeme všem
program, za který děkujeme Základní pohodové prázdniny plné zážitků.
kynologické organizaci Žatec pod veMalí a velcí z MŠ Alergo Žatec
Obec Měcholupy společně se Základní školou Měcholupy pořádají
29. srpna 2009

Oslavy výročí 50. let školy a 90. let
školství v obci Měcholupy

Sraz účastníků od 9.00 h. v tělocvičně školy
Srdečně zveme všechny bývalé učitele, zaměstnance a žáky školy.
Pro všechny je připravena prohlídka nově zrekonstruované školy a den celý
zábavy ukončený večer Chmelovou zábavou.
Bližší informace a rezervace vstupenek a ubytování na
tel. 415 722 536, 415 722 512

CENÍK INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Firemní:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč

PRODÁVÁME NEJLEVNĚJŠÍ
STAVEBNÍ POZEMKY VČETNĚ SÍTÍ
za 480,- Kč/m2

www.rafdev.cz, tel.: 608 175 851, 739 330 726

Soukromá:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč

Nové Sedlo - Žatec
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LÉTO PRO DĚTI
V KNIHOVNĚ

od 7. července do 25. srpna vždy každé
úterý
07. 7. DOBROVOLNÍ HASIČI A ŽATEC
9,00 - 15,00 ukázka akce dobrovolných
hasičů a procházka po Žatci, hry
14. 7. SCHILLEROVA ROZHLEDNA
9,00 - 15,00 výlet vlakem a busem do
Kryr s „výšlapem“ na rozhlednu
21. 7. ŘOPÍK A VODÁRNA HOLEDEČ
9,00 - 15,00 výlet pěší a busem s prohlídkou vojenského řopíku a vodárny
28. 7. NOVÝ HRAD U JIMLÍNA
9,00 - 15,00 výlet pěší a busem s prohlídkou zámku a psího útulku

Letadla kroužila
nad Žatcem

Minulý víkend sobotní ruch nad Žatcem přinutil každého z nás pozvednout
hlavu k oblakům, kde ultralehká letadla
zvala návštěvníky na plochu civilního
letiště. Konal se jako každoročně již
19. slet ultralehkých letadel .
Počasí bylo příjemné, tak se už krátce po
poledni začali trousit první návštěvníci,
kteří si přišli prohlédnout létací stroje
a mnozí se s nimi i vznesli do oblak k vyhlídkovému letu nad Žatcem.
Letištní plocha i mimo jiné nabídla
návštěvníkům a hlavně dětem i jiné
využití. Různé soutěže, projížďky na koních, ukázku zásahové policejní jednotky,
ukázky hasičů a také „řádění v pěně“, dále
různé atrakce s tradičními stánky. Toto vše
připravili pořadatelé Klubu leteckých
amatérů pro širokou veřejnost ze zakončením večerní taneční zábavy.
Akce se pořadatelům vyvedla a tak i do
dalších sletů hodně zdaru!
stej

Turistický kurz OA Žatec Vysoké Tatry 2009

V předposledním červnovém týdnu nás, studenty OA v Žatci, čekal pětidenní
„turisťák“ ve Vysokých Tatrách. Po nočním přejezdu ze Žatce, jsme dorazili téměř do centra Vysokých Tater, malého turisticky známého městečka Tatranská
Lomnica. Z Tatranské Lomnice jsme každý den vyráželi do nejhezčích koutů
Tater a Slovenského Ráje. Mezi nehezčí „procházky“ patřily průchody korytem
potoka Suchá Bělá, Tomašovská vyhlídka, Skalnaté pleso a snad nejhezčí výstup
na Téryho chatu do výšky 2015m. Během našich putování jsme nachodili téměř
50 kilometrů a získali mnoho krásných zážitků. Všem se nám letošní turistický
kurz líbil a věříme, že se do Tater ještě někdy vrátíme.
J. Karas

Hänel a Vinpel zvítězili
v náborovém turnaji
V sobotu 27.6.2009 uspořádala TJ Sever Žatec oddíl stolního tenisu náborový
turnaj v kategorii starších a mladších
chlapců.
Ve finálové skupině mladších chlapců

zvítězil Jan Hänel před Petrem Hodinou
a Jiřím Víznerem. V kategorii starších
chlapců zvítězil Jan Vinpel. Na druhém
místě skončil Marek Kozelka před třetím
Pavlem Pekem.

Předposlední červnový víkend 20.-21.6.2009 se konalo v Chomutově Mistrovství
ČR v plavání staršího žactva. Sešli se zde plavci z celé republiky ročníků 1996
a 1995. Obě kategorie plavali a byli i hodnoceny zvlášť. Z našeho oddílu se na
tento vrcholný závod sezóny kvalifikovali hned tři plavci. David Urban v kategorii
1995, Lucie Urbanová a Kristýna Štrancová v kategorii 1996.
Posledně jmenovaná Kristýna Štranco- své soupeřky, aby se na ní v samém závěru
vá se pravidelně zúčastňuje MČR a letos dotáhla a mohutným finišem ji i o 0.35s
se ji podařilo splnit limit pro účast hned předstihla! Lucka se tak za bouřlivé podna 4 disciplíny. Nejlepšího svého umístění pory tribun stala poprvé Mistryní ČR
dosáhla na prsařské dvoustovce, kde ča- v plavání na trati 200PZ v čase 2:37.34. Po
sem 3:15.90 obsadila pěkné 16.místo. Ve tomto skvělém výkonu absolvovala ještě
zbylých závodech skončila na rozmezí 400m volným způsobem a protože ze sebe
první dvacítky a ze čtyř svých startů si vydala v polohovce hodně sil, zbylo na ni
třikrát zlepšila osobní rekord na 50-ti v konečném účtování „jen“ 5.místo.
metrovém bazénu.
V neděli Lucie startovala nejprve na
Lucie Urbanová odjížděla na vrcholný 200m znak a ač to měla být pro ni discizávod sezóny s nadějí na zisk medaile. plína spíše na rozplavání dokázala se v ní
Její umístění v Chomutově, ale předčila naše závodnice prosadit a získala opět vyvšechna očekávání našich trenérů. Hned nikající 2.místo v čase 2:39.57. Posledním
v prvním závodě se jí podařilo vysněnou závodem byla královská stovka. Lucie opět
medaili získat a to ji nastartovalo k dalším předvedla fantastický výkon a i když jen
skvělým výkonům. Tím prvním závodem těsně prohrála souboj o 2.místo, je bronbylo 200m volným způsobem a Lucka zová medaile za čas 1:03.21 jejím dalším
v něm s přehledem vybojovala 2.mís- velkým úspěchem.
to v čase 2:18.82. Sobotní odpolední
David Urban je již ostřílený borec
program začal závodem 50m volným a odjížděl do Chomutova s cílem přivézt
způsobem. Vzhledem k tomu, že Lucka alespoň jeden mistrovský titul a hned
je spíše specialistkou na střední tratě v prvním závodě, kterým bylo 200m
než sprinterka, bylo její 3.místo velkým volným způsobem, šel tvrdě za svým
a příjemným překvapením. Hned po cílem. Po prvních sto metrech obracel
tomto úspěchu nastoupila Lucka na s již skoro vteřinovým náskokem a jeho
start dvousetmetrové „polohovky“. Po stále se zvyšující tempo nedokázal nikdo
prvním motýlkovém bazénu obracela na ze soupeřů zachytit. David dohmátl ve
2.místě, po znaku na 100 metrech držela vynikajícím čase 2:04.81 a s náskokem
3.místo a na řadě byla prsařská padesát- více jak 1.5s před brněnským Jakubem
ka. Zde k velkému překvapení držela krok Tobiášem a získal titul Mistra ČR. V násles vedoucí dvojicí a díky tomu obracela do dují disciplíně 400m volným způsobem,
své nejlepší disciplíny, kraulu, stále na 3 vše probíhalo jako závod na poloviční
příčce. V posledních 50 metrech kraula se trati, jen s tím rozdílem, že kdo diktoval
pak děly věci. Lucka hned v prvních deseti tempo, byl brněnský Tobiáš a marně ho
metrech posledního bazénu smazala ná- stíhajícím, byl náš plavec. David nakonec
skok Veroniky Vyčítalové z Kladna a sou- musel ještě svést těžký souboj s dotírajístředila se na útok na zatím vedoucí Kris- cím třebíčským Vlčanem, ale náš plavec
týny Holanovou z Berouna. Stupňujícím jeho útok nakonec odrazil a skončil na
tempem metr po metru zkracovala náskok výborném 2.místě. V sobotním odpoled-

ním programu David startoval nejprve
na trati 50m volným způsobem. Skvělý
start, precizní styl a mohutný finiš, to vše
v podání Davida znamenalo zisk dalšího
titulu Mistra ČR v čase 25.76. Následujících 100m znak bylo již jen na vyplavání
a 6.místo v čase 1:08.40 bylo maximem po
předchozích výkonech.
Nedělní program začal David 200m
znakem a jeho 4.místo mezi znakařskými
specialisty bylo úspěchem. Ovšem Davidovi myšlenky již směřovaly ke kraulařské stovce. Těsně před jejím startem celá
hala ztichla a očekávala velké finále na
nejprestižnější kraulařské trati. Spolu se
startovním povelem pak propuklo mohutné povzbuzování fanoušků za zvuků
řehtaček a bubnu. David zvládl vypjatou
atmosféru na jedničku a na startu neztratil ani setinu. Po prvních 50 metrech byla
na čele skupina již jen tří plavců. Martin
Rus z Jindřchova Hradce, Petr Tajčman
z Jablonce a náš David Urban. Ve vedení
byl na obrátce Martin Rus a jen těsně za
ním Tajčman a Urban. Na 75 metrech se
rozdíl smazal a do cíle se řítili všichni tři
najednou. Již to vypadalo, že bude muset
o pořadí rozhodovat elektronická časomíra, když náš borec předvedl, že je plavec
té nejvyšší extratřídy. David nasadil na
posledních zhruba 15 metrech tak drtivý
finiš, že z vyrovnaného závodu udělal jednoznačnou záležitost. Z tribuny to vypadalo, jakoby jeho soupeři zastavili a on se
řítil do cíle sám. Nakonec zvítězil o celou
délku těla v čase 55.92 a s náskokem 1.36
vteřiny se stal potřetí Mistrem ČR!
Naši plavci podali v Chomutově fantastické výkony. Kristýna Štrancová dosáhla svého
nejlepšího umístění při svých účastech na
MČR, když obsadila 16.místo na 200P.
Lucie Urbanová získala celkem 5 medailí
a vůbec poprvé se stala Mistryní České republiky. David Urban získal tři tituly Mistra
ČR a jednou skončil na stříbrném stupínku.

Mistrovství ČR staršího žactva úspěšně

PM SPORT Žatec pořádá pro zájemce o letní malou kopanou fotbalový
turnaj o Putovní Americký pohár …

8. ročník – PM SPORT CUP 09

Místo konání: travnaté hřiště – Žatec/Libočany
Dne: 8.srpna 2009 od 9.00 hodin.
Podmínky účasti: Startují 10.členné týmy libovolně sestavené bez omezení
věku. Tým musí mít sadu dresů jednotné barvy, vlastní míč na rozcvičení a dobrou
náladu po celou dobu turnaje. Týmy budou zařazeni na základě přihlášky spolu
s úhradou účastnického poplatku ve výši 1.200.-kč za celý tým v uvedeném
termínu. Poté následně obdrží propozice hlavního turnaje.
Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 1.8.2009 / při zařazení rozhoduje termín
podání přihlášky !!!
Pro účastníky jsou připraveny sportovní poháry,diplómy a další věcné ceny !!!
Přihlášky a informace: PM SPORT ŽATEC
Osvoboditelů 937 , 438 01 Žatec , M: 604 / 60 98 96

Žatecký týdeník

Mistrovství ČR mladšího žactva

O víkendu 20.-21.6.2009 proběhlo v Kopřivnici Mistrovství ČR mladšího žactva.
Náš oddíl zde reprezentovala již zkušená trojice plavců - Antonín Svěcený, Ilona
Nováková a Lucie Svěcená.
Jediný náš zástupce v kategorii chlapců peřky na znakových tratích. Nominační
byl Antonín Svěcený. Vzhledem k tomu, časy naznačovaly, že by mohla pomýšlet
že na nominačních závodech byl dis- až na medailová umístění, ale její výkony
kvalifikován na své oblíbené prsařské nakonec překonaly všechny představy.
dvoustovce, nemohl v ní proto ani na Ilona si na stovce i dvoustovce pohrávala
MČR startovat. Vše si chtěl vynahradit se svými soupeřkami a k překvapení všech
na 100m prsa, ale nakonec z toho bylo dokázala 2x zvítězit a stát se dvojnásobaž 8.místo. Jeho sestra, Lucie Svěcená nou Mistryní ČR. Na 100 metrové trati
odjížděla na MČR s většími ambicemi. dosáhla času 1:11.16 a zvítězila s náskoNa posledních závodech dosahovala kem 2.23s, na dvoustovce byl rozdíl ještě
skvělých časů a tak jsme očekávali, jak propastnější a naše závodnice zaplavala
si povede na nejprestižnějším závodě čas 2:31.73 a její náskok činil 5.80s!
sezóny. A Lucka beze zbytku očekávání
Naši plavci na MČR mladšího žactva
splnila. Na 100m polohový závod skon- překvapili. Antonínu Svěcenému se sice
čila na výborném 4.místě v čase 1:16.37 tolik nedařilo jako v minulých letech, ale
a stejného umístění dosáhla i na trati i 8.místo na MČR je pěkné umístění.
100m znak, kterou zvládla v čase 1:15.95. Lucka Svěcená sice na medaili nedosáhPosledním útokem na medaili byla trať la, ale její umístění jsou velkým příslibem
200m znak, ale i zde Lucka skončila jen do budoucna a věříme, že z dalšího Mistěsně pod stupni vítězů, když obsadila trovství již vysněnou medaili přiveze. Ilona
5.místo v čase 2:41.64.
Nováková se stala 2x Mistryní ČR na 100
Ilona Nováková překvapila všechny sou- a 200m znak.
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Bazén bude otevřen i v létě po odstávce

Bazén bude v provozu do 28. 6. 2009 a poté bude následovat technická odstávka. Bazén bude dle vyhlášky vypuštěn vyčištěn a znovu napuštěn. Plánujeme rozsáhlou kontrolu a opravu pískových filtrací. Stejně tak bude provedena
kontrola všech systémů - kotelny, vzduchotechniky, tep. výměníku, potrubí a dna
bazénu, kde se uvolňují dlaždice. Vše se musí opravit a po opravách přistoupíme k napuštění bazénu. Voda se dále musí 5 dní chemicky upravit na hodnoty
požadované vyhláškou a poté bude bazén připraven k letnímu provozu. Délka
plánové odstávky bude min. 14 dní. V případě nutnosti o týden déle. Plánové
otevření je tedy 13.7. 2009.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŽATEC

Zve všechny příznivce turistiky v neděli dne 12.7.2009 na pochod:

Z BLATNA DO CHÝŠE

Doprava: Žatec hl:
7.53 hod.
Žatec záp: 7.55 hod
Blatno 8.45 hod.
Start:
8.50 – 9.00 hod. Blatno nádraží
Z žel.stanice Blatno se vydáme po červené TZ směr Blatenský svah.Vystoupáme
na Jelení skok (563 m) a pokračujeme lesem k rozcestníku se žlutou TZ. Žlutá
TZ nás vede vpravo podél louky s chráněnou květenou (info.tabule).Po 2 km
dojdeme na rozcestí se zelenou TZ, kde se vydáme do leva po zelené TZ kolem
opravené kapličky sv.Jilji – směr Kračín. Po 3,5 km dojdeme do chatové osady
Kračín. Zde sejdeme se zelené TZ a vydáme se po žluté, která nás po 7 km dovede
do Chýše. Značka vede po silnici a asi po 2 km je odpočívadlo. Po dalších 2 km
projdeme vesnici Žďárek. Za vsi odbočíme ze silnice vlevo na cestu a po chvilce
odbočí značka vpravo do lesa. Dovede nás ke skalní vyhlídce.Odtud stezkou ve
strání sestoupíme k silnici vedoucí do Chýše. V Chýši je možnost návštěvy zámku,
parku a zámecké hospody.
Blatenský svah – přírodní rezervace na žulové strání
Chýše – v r. 1843 měly Chýše 1800 obyvatel a k panství patřilo 25 vsí. V přírodním
parku se nachází čtyřkřídlý zámek s dvěma průčelními věžemi. Dnešní vzhled dostal
při novogotické přestavbě v l. 1856 – 1858. Původně zde býval středověký hrad a poté
renesanční zámek. Na zámku působil v r. 1917 jako vychovatel K. Čapek – popis
zámku se objevuje v díle Krakatit. Na okraji obce je dominantní kostel Povýšení
sv.kříže, barokní stavba z let 1699 – 1710. Židovský hřbitov ze 17. stol.
Doprava zpět: Chýše
14.56 hod.
18.46 hod.
Blatno
15.18 hod.
19.07 hod.
Blatno
17.10 hod.
19.10 hod.
Žatec záp: 17.55 hod.
19.56 hod.
Žatec hl: 17.57 hod.
19.58 hod.
Kontakt: p. Samková tel: 721 381 053 Přijemně prožitý den přeje výbor KČT

