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Pozvánka

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

Pracovní soboty na
městském úřadě
navštěvuje průměrně
106 občanů

Žatec – Už více než dva tisíce lidí
využilo úředních sobot, které jim nabízí
městský úřad Žatec. Průměrná návštěvnost na jednu sobotu činí 106 osob.
O tu uplynulou zavítalo na obě budovy žatecké radnice 114 klientů. Největší
zájem bývá o služby v rámci CzechPointu
(výpisy z rejstříku trestů apod.), vyřizování osobních, zejména pak cestovních
dokladů. Napilno měl také odbor dopravy, kde byl největší zájem o registr
vozidel.
(st)

FOTO TT

V sobotu 11.7.2009 se na náměstí
v Žatci rozezněla jazzová, bluesová
a swingová hudba pod taktovkou kapely Brass Band Prague z Prahy. Přestože počasí zrovna nepřálo i tak byla
nálada výborná a kapela v obležení
zvědavých kolemjdoucích. Připraveno
bylo i občerstvení s Žateckým pivem,
ve druhém stánku nabízelo TIC své
informační materiály a suvenýry.
Žatecké kulturní léto bude nadále
pokračovat každou sobotu od 17.00 –
22.00 hodin vystoupením různých kapel (plakátky na straně 3).Tuto akci pro
Vás připravilo Turistické kulturní centrum MěÚ v Žatci ve spolupráci s Komisí pro kulturu a cestovní ruch. stej

Oproti loňsku o 1500 nezaměstnaných více
V průběhu měsíce června 2009
zaznamenal Úřad práce v Lounech
příznivý pokles počtu evidovaných
uchazečů způsobený zejména vysokým
počtem umístěných uchazečů ve firmě
Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.,
která zahájila svoji činnost v průmyslové zóně Žatec, a dále pak pokračováním
sezónních prací (zejména v zemědělství
a stavebnictví).
K 30.6.2009 evidoval Úřad práce
v Lounech celkem 5 402 uchazečů, což
představuje proti předchozímu měsíci
pokles o 148 osob (tj. 2,7 %). V meziročním srovnání i nadále počty evidovaných
uchazečů překračují úroveň loňského
roku o cca 1500 osob.
V dalších měsících roku 2009 Úřad
práce v Lounech pak očekává mírné
nárůsty počtů evidovaných uchazečů
způsobené přílivem absolventů škol do
evidence ÚP.
V průběhu měsíce června bylo 644
osob nově evidováno a 791 uchazečů
z evidence vyřazeno. Celkem bylo umístěno 533 uchazečů, což je o 135 osob
více než v předchozím měsíci. Z těchto
umístěných uchazečů bylo pak cca
14% umístěno na místa s podporou ÚP
(dotovaná místa v rámci Aktivní politiky
zaměstnanosti).
Nabídka volných míst
Nabídka volných míst koncem měsíce
června 2009 představovala 250 pracovních příležitostí. Na 1 volné místo tedy
připadá 21,6 uchazeče.
O jaká místa jde?
- 66 volných míst pro uchazeče se
základním vzděláním
- 100 volných míst pro uchazeče s kvalifikací vyučen (zejména: elektromontér,
instalatér, montážní dělník, prodavač, řidič autobusu a nákladního automobilu,
stavební a provozní elektrikář, zedník,
tesař, truhlář, šička, číšník, servírka,
kuchař)
- 54 volných míst pro uchazeče
s ÚSO, ÚSV (zejména: administrativní
pracovník, obchodní referent, sekretářka, rehabilitační a fyzioterapeutický
pracovník, sestra, stavební technik,
strážník, účetní)
- 30 volných míst pro uchazeče s VŠ
nebo VOŠ (zejména: diplomovaný
fyzioterapeut, chemik, lékař, laborant,
učitel)

I nadále tedy zůstává vysoká poptávka
po kvalifikovaných profesích, kde místa
vyžadující kvalifikaci tvoří cca 74% z celkové nabídky volných míst v okrese.
Mezi firmy, které poptávají zaměstnance, patří:
DT Security a.s., Brno (pracovník
ochrany a ostrahy), Panasonic AVC Network Czech, s.r.o., prům. zóna Žatec
(montážní dělník), K-ELEKTROMONT
s.r.o. Louny (elektromontér síťového rozvodu), BusMat plus s.r.o., Jimlín (řidič
autobusu, řidič nákladního automobilu),
MAX & MADAM D spol. s r.o. Postoloprty (šička, švadlena), Lounská stavební, spol. s r.o. Louny (stavební tesař,
zedník), Conta, s.r.o. (inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví, zprostředkovatel
nákupu), Silnice Group a.s., Žatec (mistr
stavební výroby, rozpočtář), Žáček AG
s.r.o. Dobroměřice (sekretářka, účetní,
vedoucí servisní služby), Městská policie
Louny (strážník), Nemocnice Louny a.s.
(diplomovaný fyzioterapeut, laborant,
lékař), Nemocnice Žatec, o.p.s., Žatec
(lékař), a další menší firmy zejména
v sezónních odvětvích – stavebnictví,
zemědělství.
Nejvyšší nezaměstnanost na Žatecku
V měsíci červnu 2009 zaznamenal
Úřad práce v Lounech pokles počtů
evidovaných uchazečů ve všech regionech okresu.
Na Lounsku se počty evidovaných
uchazečů snížily o 73 osob a nezaměstnanost dosáhla 2 465 osob s 10,87 %
mírou nezaměstnanosti.
Na Žatecku se počty evidovaných
uchazečů snížily o 69 osob na počet
1 878 uchazečů a 12,99 % mírou nezaměstnanosti.
Na Podbořansku pak během měsíce
června ubylo z evidence 13 osob a současný stav tedy představuje
979 evidovaných uchazečů s mírou
nezaměstnanosti 11,94 %.
Nejvyšší míru nezaměstnanosti v měsíci červnu 2009 vykazuje tedy region Žatecko, naopak nejnižší region Lounsko.
Ve srovnání s loňským rokem můžeme
konstatovat, že všechny regiony se nacházejí nad úrovní stavů loňského roku
o cca 3-5 procentních bodů. Nejvyšší
roční přírůstky zaznamenal region Podbořansko.
(upln)

V současné době vyvrcholily dlouhotrvající události, které je slušné okomentovat a zároveň zdůvodnit, neboť otázek na poslední dění ve vedení města koluje
mezi Vámi jistě více než dost.
Do minulých komunálních voleb jsem tecké teplárenské, projektu oprav a vývstupoval s týmem lidí, kteří měli chuť stavby Domova pro seniory a konečně
do změn, také něco vybudovat a město i samotného letního koupaliště. Do
nasměrovat v horizontu vyšším deseti politiky jsem šel s představou nasměnebo možná i dvaceti let. V čem jsme rování města do oblasti prosperujícího
se ovšem začali postupně lišit bylo to, turistického ruchu, rozvoje sportovních
jakými prostředky tohoto stavu dosáh- zařízení a dětských hřišť, ale i udržitelnout. Není žádným tajemstvím, že jsem nosti zdravotních a sociálních zařízení.
byl zastáncem neagresivních způsobů Chci pořád tento trend držet a hlídat jeho
a především komunikace, mí oponenti správné naplňování alespoň po tu dobu,
zase zastávali čím dál více názor, že co budu ještě ve funkci. I za to cítím díl
město je jakási firma, kterou je potřeba odpovědnosti. Nemohu však necítit a neřídit poněkud razantněji a uplatňovat bez vnímat nejen podporu, ale i přímé osobní
okolků i silově to, o čem se domnívají, na žádosti o setrvání ve funkci jak od většiny
rozdíl od jiných, že je dobré pro město. zastupitelů (kromě ODS a KSČM), tak
V této době se tedy situace vyvinula od různých organizací a představitelů
tak, že jsem byl před rozhodnutím, zda podniků, firem, náhodných občanů,
ve funkci starosty setrvat, nebo se vzdát s kterými se na ulici potkávám.
členství v mé nyní již bývalé politické
Ze situace, která vyvstala rozhodně
straně (ODS). Rozhodl jsem se tak, že žádnou radost nemám, nicméně jsem
ve funkci zůstanu z následujících důvo- nyní přesvědčen, že po proběhnuvších
dů, které jsou tytéž, kvůli kterým jsem politických „rošádách“ může nová rada
zůstal i v minulosti.
města i samotné vedení pracovat možná
Šel jsem do politiky, abych měl na klidněji, ale rozhodně o hodně efektivněněco vliv a tak cítím odpovědnost vůči ji, než dosud. Ve zbývajícím období do
voličům, kteří právem očekávají, že komunálních voleb v příštím roce se snad
se budu na věcech veřejných podílet podaří přesvědčit především výsledky, že
a ne že se od nich budu distancovat tyto změny neměly v konečném důsledv okamžicích, kdy se věci zcela nedaří ku žádný negativní vliv na chod a rozvoj
podle představ. Cítím také odpovědnost města.
vůči velkým projektům, které jsou ve
Děkuji za prostor k tomuto více osobnífázi rozpracování a žádný z nich zatím mu prohlášení a děkuji za pozornost.
nebyl dokončen. Myslím tím projekty
Mgr. Erich Knoblauch
Chrámu chmele a piva, projektu v Ža– starosta města

Informace o výtěžku sbírky „Sluníčkový
den pro opuštěné děti a náhradní rodiny“
Do dnešního dne se ve sbírce „Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní
rodiny „, která proběhla u nás v Žatci
v dubnu 2009 již devátým rokem pod
záštitou Nadačního fondu Rozum a cit,
podařilo vybrat po celé ČR 1 350 000
Kč. Obyvatelé našeho města Žatce
přispěli krásnou částkou 6 412,-Kč.
Finanční prostředky vybrané pomocí
sbírky Sluníčkový den budou použity do
náhradních rodin na:vybavení dětských
pokojů, rekonstrukci bezbariérových

Senioři pozor!

Žatec – Vzhledem k tomu, že se
v našem regionu v čím dál větší míře
projevují podvodníci, upozorňujeme
především seniory na velkou opatrnost.
V minulých dnech se poslední takový
případ odehrál v Lounech. Tam neznámá žena vešla do bytu poškozeného
seniora pod záminkou napsání vzkazu
pro sousedku. V době, kdy poškozený
s touto ženou psal vzkaz v kuchyni bytu,
vešla do volně otevřeného bytu další
neznámá žena, která před poškozeným
začala roztahovat osušky, které chtěla,
aby předal sousedce. Po nějaké době si
poškozený přes tyto dvě ženy povšiml,
že v jeho ložnici se nachází cizí muž,
který se přehrabuje v jeho osobních
věcech. Když na muže zakřičel, obě
ženy k němu přistoupily, aby nemohl do
ložnice vstoupit, přičemž zakopl o práh
dveří a upadl. Nežli se poškozenému podařilo vstát, všichni tři utekli neznámo
kam. V průběhu rozhovoru mezi sebou
ženy mluvily německy. K odcizení věcí
z bytu nedošlo. Poškozený utrpěl poranění ramene.

prostor, rekonstrukce a přístavby obydlí, výpomoc pro sociálně slabší rodiny,
vzdělání a doučování dětí, volnočasové
aktivity dětí, očkování – prevenci, společné akce pro děti vyrůstající v náhradních rodinách, na odborné semináře pro
náhradní rodiče, výtvarné dílny pro děti
a další odborné služby, které zajišťuje
Občanské sdružení Rozum a Cit, na
šíření myšlenky náhradní rodinné péče.
Všem kdo přispěli patří poděkování.
red

Policie České republiky adresuje právě zmíněným seniorům několik rad:
Jak se chovat bezpečně doma
1. Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi.
2. Do bytu vpusťte pouze ty, které
dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně
prokáží. I na pohled sympatický člověk
nemusí mít vždy dobré úmysly. Cizí lidi
nikdy nevpouštějte do bytu!
3. Na dveřích nebo zvonku je dobré
psát jmenovku v množném čísle nebo
v mužském rodu.
4. Buďte opatrní, nevěřte každému,
kdo vás za dveřmi požádá o pomoc.
5. Zamykejte vchodové dveře. Pokud
bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném
domku, nezapomeňte zavírat okna.
6. Byt zavírejte a zamykejte, i když
jdete třeba jen k sousedce, do sklepa
nebo jen s odpadky.
7. Čekáte-li příchod cizího člověka,
požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma.
8. Nebuďte důvěrní ani k různým
podomním prodejcům, kteří nabízí
zdánlivě levné zboží.
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Život píše příběhy….

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.

Zveřejněno: 30.6. - 29.7.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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),
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

Lidé odcházejí, ale vzpomínky zůstávají

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

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).

Dnešní svět, který je plný zvratů, změn, tragédií, neštěstí, katastrof a smutku,
vnímáme už jako běžný chod denního života. Ale zrovna tak vnímáme příjemné
a radostné události, spojené s pocity dobrých výsledků, s pocity štěstí a lidské
spokojenosti. Z toho vychází jednoduchá rovnice, na jedné straně smutek
a pláč, na straně druhé radost a úsměv. Životní koloběh – jedni umírají, druzí
přichází na svět. S těmi, kteří odcházejí, zjistíte, že jste si toho ještě tolik chtěli
říci. Na ty, kteří začínají poznávat okolní svět, se těšíte, co všechno je naučíte,
co s nimi prožijete. Když jsem se zhruba před měsícem dozvěděla smutnou
zprávu o odchodu jedné naší členky SPCCH, uvědomila jsem si, že právě s touto
ženou jsem si ještě tolik toho nestihla říci, přestože jsme si to slibovaly. Proč
o tom píši? Protože žena, která odešla si tuto pozornost zaslouží.
Byla to dlouholetá členka naší orga- usídlení zde v Žatci, kde založila rodinu,
nizace SPCCH, paní Anna Martišová. které se věnovala v první řadě, žila neuPoznala jsem ji před několika lety, když stále společenským životem a zapojovala
jsem pro organizaci začala pracovat se do mnoha aktivit. Ty byly samozřejjako kulturní referent. Zjistily jsme, že mě poplatné tehdejšímu režimu – byť se
máme k sobě velice blízko. Její výrok zdaleka nelišily od těch současných. Celá
při akcích „ držím Vám palce a fandím léta pracovala v popředí Českého svazu
Vám“, jsem pochopila až později. Po ně- žen a pod jejím vedením pořádala nekolika osobních setkáních jsem si uvědo- spočet kulturních akcí, zájezdů, výstav,
movala jak výjimečnou ženu mám před soutěží , přednášek, včetně karnevalů
sebou. Ochotnou, obětavou , pracovitou a dětských dnů pro děti.. Navazovala
a schopnou naslouchat těm ostatním.
spolupráci s dalšími organizacemi a vždy
Výjimečnou tím, že po celá léta vě- byla iniciátorkou nejen zajímavých, ale
novala spousty svého osobního volna i velmi zábavných a vtipných akcí. Asi
pro druhé. Aby jim zajistila zábavu, nejúspěšnější ze všech výstav, která si
výlety, výstavy, soutěže a celou řadu zaslouží zmínku byla výstava „Šatník
programů.
a prádelník našich babiček“, která se
Své kořeny zanechala paní Martišová v roce 1987 setkala s velkým zájmem
ve Zdolbunově na Volyni Její dětství veřejnosti. Tak jako se věnovala aktivně
nebyla procházka růžovým sadem, ale žatecké veřejnosti, tak ani nezapomínala
to je historie, patřící na jiné řádky. Po na svoji rodnou Volyň, o které dovedla

vyprávět několik hodin. V posledních
letech byla iniciátorkou setkání bývalých žáků českých škol na Volyni. Její
velkou láskou bylo také divadlo, psaní
kronik a až do vysokého věku stálý zájem
o dění v Žatci. Velmi ráda se zúčastňovala všech akcí pořádaných tehdejším
Svazem invalidů, později pak SPCCH
Žatec. Vyvrcholením jejích aktivit a zájmu o veškeré dění bylo v loňském roce
udělení ceny v literární a fotografické
soutěži „Žatec 2007“ za prózu VZPOMÍNKY, kterou převzala paní Martišová
z rukou organizátorů na žatecké radnici.
Loni v létě při oslavě úctyhodných 90. let
měla ještě velké plány, co musí ještě zařídit, kam musí všude napsat, co by ještě
chtěla zorganizovat. Zdálo se, že svého
slova bude schopna dostát. Často jsme
si telefonovaly, byla ráda, a vždy se
na moji návštěvu těšila. Já také, měla
v sobě něco zázračného, co mě k této
ženě, lidově řečeno „táhlo“. Do každé
práce a aktivity vkládala velké nadšení,
pečlivost, elán a celé své srdce. Neboť
jejím celoživotní vlastností bylo, že
měla ráda lidi. Ať chceme či nechceme,
nemoci si nevybírají, i zde bylo vidět,
že nemoc zasáhla – síly ubývaly. I přes
velkou vůli a chuť k životu, neměla paní
Anička Martišová šanci zvítězit. Nemoc
ji přemohla - 18. července by se dožila
91.let. Na konci svých „Vzpomínek“ píše
„bohužel nemám se s kým o ty vzpomínky rozdělit, všichni již odešli“. Já jsem
se o ty vzpomínky rozdělila s Vámi, milí
čtenáři.
Stanislava Žitníková

Louny patřily o víkendu handicapovaným
Zveřejněno 30.6. - 29.7.09

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 600,-Kč
+ 19% DPH / měsíc (tj. celkem 714,Kč)
Rada Města Žatec usnesením č. 616/
99 – schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy
a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 1.7.2009 do
30.7.2009

Když jsem minulý týden v pátek sledovala pořad „Uvolněte se prosím“ do
kterého si jako hosta J. Kraus pozval
herce Pavla Nového, netušila jsem, že
hned v dopoledních hodinách budu mít
tu čest s tímto hercem prohodit pár slov.
Ne náhodou jsem pobývala od čtvrtka
v Lounech, kam jezdím pravidelně
k mamince, a právě zde se konal po oba
dva dny víkendu velký sportovní svátek
handicapovaných. Konal se tu Evropský
pohár ručních kol a Mistrovství Evropy
v jízdě na koloběžce „European Handbike Circuit Louny 2009.Více jak 120
závodníků z 22 států světa změřilo síly
na všem, co mělo kolečka do průměru
20cm. Zdravotně postižení tentokrát

poprvé v historii bojovali také o body
UCI, které potřebují ke startu na Mistrovství světa, Evropy či Paralympijských
hrách.Herce Pavla Nového jsem potkala
u stánku s občerstvením, které zajišťoval
Svaz zdravotně postižených Louny a před
startem si pochutnával na ovocném salátu. Po překonání zdravotních problémů,
kdy čelil ochrnutí v důsledku nákazy tzv.
západonilské horečky, byl odhodlán dát
do pedálů, co mu síly budou stačit.
Velkým nepřítelem sobotního dopoledne byl nepříjemný vítr, který ubíral startujícím hodně sil. Seriál tohoto sportovní
klání se skládá ze šesti závodů, v Lounech se jel pátý v pořadí , při posledním
šestém se závodníci sejdou na podzim

Volné bytové jednotky:

č.p.

č.bytu

ulice

1065

6

Purkyněho v Žatci

2834

30

2832

„Hádej, hádej,
hádači!“
Představíme spoustu roztodivných předmětů,
u kterých můžete hádat, k čemu sloužily, z čeho
jsou vyrobeny atd.
Vernisáž výstavy: 16. července 2009 od 17 hodin
Výstava potrvá do 13. září 2009

v Belgii. Nadšení závodníci a skvělá
atmosféra, ke které přispěli především
diváci,udělala těmto závodům určitě opět
dobré jméno. Protože lounské závody se
vždy řadí mezi trojku nejlepších v seriálu
závodů. Velký podíl na zdařilém průběhu
má organizační tým z klubu ASK Počerady a samozřejmě partneři. Většina zdravotně postižených, vozíčkářů či jinak
handicapovaných nemá ráda okázalou
pozornost, nebo jakoukoliv lítost. Přesto k těmto lidem, zvláště těm, kteří se
v ulicích Loun pohybovali v roli závodníků vzhlížím s velkým obdivem a „skláním
před nimi“. Výkony, které předvedli jsou
skutečně hodné obdivu.
S. Žitníková

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec
zve na hádankovou výstavu

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

velikost

podlah. plocha

kupní cena

1+3

128,20 m2

1.037.410,-Kč

Dr. Václava Kůrky

2

2819

0+1

31,00 m

2

463.320,-Kč

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m2

379.100,-Kč

13

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m2

931.510,-Kč

2825

12

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

2823

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m2

945.720,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m

2

315.390,-Kč

2833

17

Dr. Václava Kůrky

0+1

30,60 m

2

468.950,-Kč

2652

4

Osvoboditelů

1+3

66,10 m2

661.370,-Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopise 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: od 30.6.2009 do 29.7.2009

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

16. července 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ČERVENEC - HRAJEME OD 21,30 HOD.
16.7.

17.7.

Monstra vs. Vetřelci

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…

Strážci – Watchmen

70,-

Bontonfilm / Akční, Sci-Fi / VB, USA Kanada 2009 / 163 min / titulky / do
15 let nepřístupné /
Kdo bude strážit strážce? Komiks Alana Moorea Watchmen je považován za
vůbec nejlepšího zástupce ve svém žánru.Natočit podle něj film byla obrovská
výzva. Hozenou rukavici nakonec zvedl Zach Snyder, který si vydobyl renomé
režií adaptace komikové verze 300: Bitva u Thermopyl. Strážci jsou hrdinové,
kteří patří do úplně jiné ligy než Superman, Spider-Man nebo X-Men. Možná
proto jsou mnohem zajímavější. Režie: Zach Snyder. Hrají: Patrick Wilson,
Jeffrey Dean Morgan, Billy Crudup…

18.7.

Krvavý Valentýn

70,-

19.7.

Pátek třináctého

70,-

Bioscop / Horor / USA 2008 / 101 minut / titulky / do 18 let nevhodný /
Jízda do pekla právě začíná. Vinou nezkušeného horníka, Toma Hanningera,
bylo v šachtě zavaleno a následně zemřelo pět lidí. Jediný, kdo přežil je Harry
Warden, který se od té doby nachází v komatu. Ale pozor! Je to právě on,
kdo volá po odplatě.Přesně rok po tragedii, na den svatého Valentýna, ožije
brutálně zavraždí kropáčem dvacetdva lidí. Po deseti letech se Tom vrací do
města a právě této noci se náhle začne vynořovat cosi z temné minulosti…
Režie: Patrick Lussier. Hrají: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith……
Bontonfilm / Horor / USA 2009 / 98 minut / titulky / do 15 let nepřístupný
Vítejte v Crystal Lake. Nový Pátek třináctého jde ve stopách svých předchůdců,
přesto je v mnoha ohledech jiný. Velkou proměnou prošla postava hlavního
hrdiny, i když jeho hokejová maska mu zůstala. Jason byl mírně uzemněn
a ze supermana se proměnil na samotáře žijícího v lesích a útočícího na ty,
kdo naruší jeho teritorium. Polidštěním se však paradoxně stal mnohem hrozivějším. Režie: Marcus Nispel. Hrají: Jared Padalecki, Daniele Panabaker ...

23.7.

Jménem krále

70,-

24.7.

X-Men Origins:Wolverine

75,-

Bioscop /Historický / ČR 2009 / do 12 let nepřístupný /
Historie s kriminální zápletkou. Píše se 13.století.Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Během zásnub, které mají
usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka dojde k zákeřným
vraždám.Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost?
Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, D.Prachař,
L.Vaculík, M.Hrubešová, M Štěpánek, J.Dolanský, D. Matásek, S.Rašilov…
Bontonfilm / Akční, fantasy, Sci-Fi, Triller / USA 2009 / 107 minut / titulky
Nevyřízené účty – obrovská motivace. Příběh nás tentokrát blíže seznámí
s temperamentním libertinem, obdařeným schopností regenerace – mutantem
Wolverinem. Vrátíme se k samotným počátkům jeho „hrdinské kariéry“. Přesněji do 60. let, kdy se zúčastnil tajného vládního projektu s názvem Weapon
X - projektu, jenž mu od základu změnil život.
Režie: Gavin Hood. Hrají: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Lynn Colins….

25.7.

Rychlí a zběsilí

75,-

26.7.

Normal

75,-

30.7.

31.7.

Bontonfilm / Akční / USA 2009 / 99 minut / Titulky /
Nový model. Původní součástky. Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení,
nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série,
jehož název je tentokrát modifikovaný do podoby Ryhlí a zběsilí. A znovu
budou řvát motory, pneumatiky rvát asfalt a proteče i pár litrů krve. Tahle jízda
rozhodně není pro čajíčky.
Režie: Justin Lin. Hrají: VinDiesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez….
Bontonfilm / Thriller/ ČR 2009 / 95 minut /
Příběh legendárního sériového vraha. Legendární sériový vrah Petr Kurten
působil na území Německa a České republiky mezi lety 1903 a 1931. Scénář
tohoto filmu vznikl na základě jeho případu a poznámek Kurtenova osobního psychiatra. Normal je vysokorozpočtový dobový film, který v sobě spojuje
šokující a napínavý příběh s elegancí 30.let minulého století.
Režie: Julius Ševčík. Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Havlová,
Miroslav Táborský, Jan Vlasák, Meto Jovanovski…
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70,-

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
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 + elektrická kamna rok stará.
V kuchyni a v chodbě je udělaná plovoucí poslaha. V případě zájmu volejte:
777 301 544. Cena 530 000 Kč.
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 Pronajmu byt 2+1 u Západního
nádraží v Žatci. Tel. 721 569 643
n Česká firma DEDRA v Žatci
– prodej bytové kosmetiky, katalog k nahlédnutí, seznámení s výrobky, vzorečky
k vyzkoušení. Tel. 608 258 481.
n Pronajmu 1 pokoj, koupelna
+ WC. K dispozici od 1. 8. 09. Tel.:
720 396 816
n Prodám byt 3 + 1 Žatec, Radíčeves.
Rozloha 70m2 + 200 m2 pozemek. Byt
po celkové rekonstrukci. Nová koupelna, plovoucí podlaha, kuch. linka
včetně nových el. spotřebičů. O anuita,
cena 650.000,- Kč, nejsem RK. Tel.:
608 179 783
n Pronajmu garáž v ulici Černobýla
– 900,-Kč/měsíc. Tel.: 775 242 873
n Prodáme rod. dům v Žatci
(Lounská ul.), s velkou zahradou.
tel:720 750 927
n Nově otevřená prodejna Krmiva od 3.8.2009. V ulici Obránců
Míru 311 v Žatci. Nabízíme: kompletní krmiva pro hospodářská zvířata, doplňková a minerální krmiva,
krmiva pro psy a kočky a drobné
zvířectvo, krmítkové a vnadící směsi
pro rybáře.
n Prodám byt 2+1 v OV, Sídliště
Míru Podbořany, 5.patro, cena dohodou,
ihned k nastěhování. Tel.603 155 024.
n Občas Vám nevyjde měsíční rozpočet? Snadné řešení i přístup k penězům.
724 775 312 – stačí prozvonit.
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci, Podměstí, cihlová zástavba, nová okna, nové
plynové topení. Cena dohodou. Tel. po
17.00 hod. – 724 623 806
n Pronajmu byt 3+1 64m2(cihlový) se
zahradou u domu. Jedná se o byt v klidné lokalitě ul. K Perči Žatec. Součástí
bytu sklep, plastová okna, kuch. lonka,
vytápění plynovém možnost parkovámí
před domem. K nastěhování ihned.cena
6000,- Kč/měsíc + poplatky za služby.
Tel. 605 757 624.

w w w. a z u r o - d o v o l e n a . c z

Letní akce pro děti v knihovně

Žatec - První prázdninová akce v rámci letního programu knihovny pro děti
pod názvem Dobrovolní hasiči a Žatec se konala v úterý 7.7.2009 a zúčastnilo
se jí třináct dětí a sedm dospělých.
Knihovna ve spolupráci se Sborem velké nadšení. Na závěr si děti prodobrovolných hasičů připravily pro hlédly vozovou techniku hasičů a opéděti velmi zajímavý program u řeky. kaly buřty. Počasí nám přálo a účastníci
Po úvodním představení práce dobro- akce byli nadmíru spokojeni.
volných hasičů si děti ve skupinkách
Chtěli bychom touto cestou ještě
vyzkoušely střelbu na terč ze vzduchov- jednou poděkovat všem členům Sboru
ky, hašení doutnajícího ohně a jízdu na dobrovolných hasičů ze Žatce pod vedezáchranném motorovém člunu po řece. ním pana Lukáše Joba za velmi pěkně
Pro většinu dětí představovaly všechny připravenou a vydařenou akci.
uvedené činnosti premiéru a vyvolaly
(fr)

Nábor pomocníků na pořádání
akce Žatecká Dočesná 2009

Městské divadlo Žatec přijme brigádníky na pořádání letošního již 52. ročníku
Žatecké Dočesné.
Jedná se především o pomocné práce uskuteční ve dnech 4. a 5. 9. 2009. Pro
při organizaci akce, stavění pódií, pře- informace prosím volejte telefonní číslo
nášení těžké techniky, ochrana majetku 415 710 519. Další podrobnosti na
a osob a další pořadatelské práce. Vhod- www.docesna.cz.
né zejména pro studenty. Minimální
Karel Fiala
věk uchazeče musí být 17 let. Akce se
Městské divadlo Žatec

Žatecké muzeum: Dvojice výzev ke
spolupráci směřovaná k veřejnosti

Jolana Harčarová
Zdeňka Žemličková
Zdeněk Hřebec
Radoslav Peterka
Vlasta Cibulková
Oldřich Landa
Lýdia Bartonová
8.7. Jan Koubek
12.7. Marie Rysková
Ervín Franta

75,-

70 let
90 let
82 let
82 let
79 let
74 let
52 let
56 let
85 let
67 let

PRODÁVÁME NEJLEVNĚJŠÍ
STAVEBNÍ POZEMKY VČETNĚ SÍTÍ

a žádá o zapůjčení dokumentů, novin,
fotografií, ale i trojrozměrných věcí
přibližujících nějakým 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.

PŘIŠLI NA SVĚT
30.6.
1.7.

2.7.
3.7.

4.7.
6.7.
8.7.

za 480,- Kč/m2

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

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

9.7.
10.7.
#

Hotel Černý Orel Vás zve na oběd

POZOR

Kompletní polední Menu včetně
nápoje a dezertu jen za

110,- Kč

Platí do 16.00 hod.
Např. Francouzská cibulačka • Kančí
počeně, br. knedlík, špenát • Medovník •
Cola, fanta či 0,3 l pivo
Při předložení tohoto kuponu 10% sleva
#

Žatecké kino zůstává prozatím jediným zástupcem projektu MET IN HD
v Ústeckém Kraji.
Série přímých přenosů operních Hamlet, Armida. Přenosy jsou vždy
vystoupení z newyorské Metropolitní uvedeny v originálním znění s anglickýopery v HD kvalitě na plátna kin zís- mi i českými titulky. Předprodej: Předkala mnohá ocenění a nadále se těší prodej ABONETNÍCH VSTUPENEK
obrovskému zájmu diváků po celém ZAHÁJEN:
světě. Jen v Severní Americe shlédne tyto
O – Přenosy z MET (9 představení)
přímé přenosy v letošní sezóně více než – 2250 Kč. (250*9*.. 2250Kč) (cena
milion diváků. V pořadí již čtvrtý ročník jednotlivé vstupenky na představení 280
projektu The Met: Live in HD začíná 10. - 350 Kč. Ušetříte tedy až 900 Kč. )
října 2009 a přinese vám devět světově
Jednotlivé vstupenky budou uvolněny
proslulých titulů: Tosca, Aida, Turandot, do prodeje až 20. 9. 2009
Les Contes d’Hoffmann, Der RosenkaVíce na www.divadlozatec.cz nebo na
valier, Carmen, Simon Boccanegra, tel.: 415 710 519

Zájezdy
LAST MINUTE

29.6.
30.6.
1.7.
2.7.
5.7.
6.7.

Bontonfilm / Akční komedie / USA 2009 /.minut/ dabing/
Pokračování úspěšné fantasy komedie. V druhém pokračování úspěšné komedie je muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty jsou uloženy ve federálním archivu. Amelia Earhart, první žena, která přeletěla Atlantský oceán má
zálusk na člena ochranky Larryho. Spolu s nimi přijdou i další herci z prvního
dílu. Režie: Shawn Lewy. Hrají: Amy Adams, Ben Stiller, Hank Azaria, Robin
Williams, Owen Wilson…….

Žatecké kino je jedinečné

Ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2009 proběhl víkendový pobyt pro děti pořádaný úsekem
soc.-práv. ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec.
Letos jsme s dětmi vyjeli na plzeňsko, mluvit, nebo tancovat, recitovat, zpívat...
do rekreačního střediska Máj v Plasech. Závěrem soutěže byla promenáda v co
Odjezd byt tradičně z autobusového nejoriginálnějších kostýmech, které se
nádraží v Žatci, kam měli rodiče své zůčastnily i „pořadatelky“ soutěže. Náděti přivést. Sraz byl naplánován na vrat do Žatce byl v 11.00 hod. v neděli,
10.00 hod. Na páteční odpoledne byla pro všechny děti si přišli jejich rodiče.
naplánovaná procházka do Plas, byli
Doufáme, že všechny děti byly s průjsme se podívat u areálu kláštera, který během víkendového pobytu spokojené
tvoří dominantu města. Večer pak děti a věříme, že budou mít zájem se zůčastmohly prokázat své vědomosti v soutěži nit i příště. Spokojené reakce dětí tento
Riskuj.
názor podporují.
Sobotní dopoledne děti strávily míDalší Letní tábor pořádaný odborem
čovými hrami, odpoledne byl přistaven sociálních věcí a Městskou policií se
autobus a jelo se na výlet do Mariánské uskuteční 19. až 23. 8. 2009, návazně
Týnice. Večer následovala talentová pak ještě jeden pobyt pořádaný kurátory
soutěž, ve které měly děti dokázat, že pro děti a mládež v polovině září.
se umí nejen představit, ale také souvisle
Odbor sociálních věcí MěÚ Žatec

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
POZVÁNKA
shromáždit jich uspokojivé množství.
V Třeboňské restauraci rodiny KadleMuzeum se rovněž obrací na veřejnost
cových na ulici Pražská se uskuteční v souvislosti s připravovanou podzimv pátek 17.7. taneční i poslechový ve- ní výstavou „Listopad 1989 v Žatci“
čer, hraje pan Tříska. Další následující
pátky se budou konat country večery.
ROZLOUČENÍ

Bioscop / Erotické drama / Španělsko 2008 / titulky / do 18let nepřístupný/
Dáma sexem posedlá. Val je schopná se milovat s kýmkoliv, kdykoliv a hlavně
kdekoliv. Její posedlost sexem se stále zvyšuje a tak se vzdá svého lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu. Tam ale
odhalilje i stinnou stránku tohoto „povolání“: násilí a drogy. Smrt její blízké
přítelkyně ji přesvědčí, že je čas začít s tím něco dělat… Režie: Christian Molina.
Hrají: Belén Fabra, Geraldine Chaplin, Leonardo Sbaraglia….

Noc v muzeu 2

Výchovný víkendový tábor

Nové Sedlo - Žatec

11.7.
12.7.
13.7.

Ruszová Romana
Balík Petr
Veselý Libor
Láchová Michaela
Tvarůžek Tomáš
Kačerová Kateřina
Fischerová Lucie
Procházková Tereza
Seják Adam
Szalva Adrien
Telcová Anna
Jandáková Monika
Baláž Matěj
Hošek Dominik
Uhlíková Kateřina
Kovalčíková Tereza
Šmejkal Miroslav
Provatník Ondřej
Dočkalová Lenka
Tichý Stanislav
Macuráková Jana
Stajnar Jaroslav
Kučerová Alena
Leško Martin
Vařková Anna
Lysuk Kamil
Schöpperová Darina
Heuer Benjamin
Baranikov Jan
Kopřivová Monika

Rozvoz obědů po Žatci a okolí
Výběr denně ze 7 jídel, 1 polévky a 3 salátů.
Restaurace „U Horejse“ (Mrtvolka) Žatec
Pražská ulice 2893. Kontakt: 775 167 881
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LÉTO PRO DĚTI
V KNIHOVNĚ

od 7. července do 25. srpna vždy každé
úterý
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
4. 8. HASIŠTEJN
9,00 - 15,00 výlet pěší a busem s prohlídkou zříceniny hradu a rozhledny
11. 8. ZÁMEK LÍČKOV
9,00 - 15,00 výlet pěší a busem s prohlídkou zámku a obrazárny
18. 8. KONĚ – CHOV A VÝCVIK
9,00 - 15,00 pěší výlet, návštěva
stájí, ukázka chovu a výcviku, jízda
na koních
24. 8. PRÁZDNINOVÁ NOC
20,00 - 12,00 prázdninové nocování
v knihovně s programem pro děti od
6-15 let
V případě nepříznivého počasí je
připraven pro účastníky prázdninových
akcí náhradní program v Oddělení pro
děti centrální knihovny (náměstí Svobody) během doby uvedené u akce. Podrobné
informace a přihlášky získáte na všech
odděleních knihovny nebo telefonicky
(415710203). Uzávěrka přihlášek na
jednotlivé akce je vždy nejpozději do pátku
předcházejícího týdne před akcí.

Otevření bazénu během
letních prázdnin bude
od 20. 7. 2009

Provozní doba od 20.7 do 31.8.:
Pondělí – pátek: 14:00 – 20:00 h.
Sobota – neděle: 10:00 – 20:00 h.
Správa bazénu

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀऀ܀Ѐऀఀഀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀࠀЀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ā

ఀༀကᄀሀЀഀĀጀ᐀ᔀᘀᜀ
ሀᔀЀ̀Ā᠀ᤀᨀᬀᨀᰀᴀᴀḀἀĀ᠀ᬀ ᴀᴀĀ!Āᰀ᠀ ᴀᴀ

ĀĀĀĀ
ĀĀĀĀĀĀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

"ሀЀऀ#ఀࠀĀ$ᘀ̀က̀%
ጀЀༀఀԀ܀ĀሀĀᔀ&ԀሀЀ᐀ԀఀഀကĀ̀ĀȀ̀ЀԀ'܀ကĀ#(᐀Ԁကᨀ

)(܀Ā#Ā"ༀሀĀ#*(#̀᐀(Ā+ऀ(ሀЀ(ࠀ܀Ā(ఀ,က̀&ఀഀĀԀఀЀऀကĀ-ᄀ.Ā᐀ĀȀ̀Ѐ(
᐀ԀĀሀ#ऀ#ༀ(ĀሀĀ/က(ሀഀĀ#Āऀ܀ЀऀऀĀ̀ĀԀሀЀ᐀ఀഀĀऀ0ᨀ
1ကᄀఀ̀Ā#2̀ကऀĀ᐀ᜀ0̀$Ԁఀ̀ᨀ
333ᨀကԀሀЀ4$̀ЀԀᨀ$Ā5ĀЀԀᨀĀ6᠀7Āᬀ89Ā᠀79Ā5Ā(ఀ,ԀఀЀऀက:ကԀሀЀ4$̀ЀԀᨀ$

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀऀ܀Ѐऀఀഀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀࠀЀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Ā

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje dne 14.07.2009 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

referent/referentka

odboru životního prostředí a zemědělství – úsek
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Dobrovolní hasiči v Libočanech
zažívají další úspěchy
Libočanské dobrovolné hasičky a hasiči
jdou do toho opravdu naplno!
Před dvěma měsíci se podařilo znovu
obnovit družstvo žen.Za tak krátkou dobu
se jim, ale podařilo obsadit 8.5.2009 v Telcích krásné druhé místo a poté 27.6.2009
opět v Telcích obsadili tentokrát ve velkém
počtu družstev krásné 4.místo.
Ten,kdo si myslí,že to není nic těžkého se
mýlí. Ve všech třech disciplínách opravdu
záleží na celém týmu. První disciplínu :
100m překážek absolvuje sice každý jedi-

nec sám,ale bez značné podpory týmu není
možné tuto disciplínu zvládnout.
Ve druhé disciplíně: Štafetě na 400m
se každý spoléhá na každého. A na závěr
nejoblíbenější disciplínou je požární útok,
při němž se bohužel zažívá nejvíc úrazů.
Takže všichni dobrovolní hasiči a hasičky účinkující v požárním sportu třeste se.
Libočany se nevzdávají a tvrdě se připravují na další soutěže v požárním sportu.
Za SDH Libočany ženy
Eva Šimková(Kroket_)

Plevko těsně pod stupni vítězů
na MČR dospělých

Poslední červnový víkend bojovali Žatečtí dorostenci Tomáš Plevko a Katka Iblová
s nejlepšími dospělými na MČR v plavání v Praze Podolí.
Oba se již blýskli na juniorském mis- v republice je dobrým příslibem pro
trovství a oba si rovněž zajistili postup další mistrovství.
na ME juniorů, které se uskuteční druhý
Tomáš Plevko opět prokázal své kvality
červencový týden v Praze, a proto jsme a ve všech svých startech se probojoval do
očekávali kvalitní výkony i na tomto finále. Na Tomášovi byl vidět psychický
mistrovství. Katka Iblová soutěžila ve tlak a únava z dlouhé sezóny, přesto se
svých oblíbených znakových discipli- velice snažil a hned první den dosáhl
nách a dále na 50 m volným způsobem skvělého umístění na 50 kraul, kde zísa 50m motýl. Ve velké konkurenci se kal 5 místo a bronz mu unikl o pouhých
Katka prosadila a dvakrát postoupila 6 setin. V další jeho parádní disciplíně na
do finále. Nejlepším umístěním bylo 50 motýl Tomáš moc chtěl medaili, ale napak 9 místo na 200znak a 10místo na konec získal jen tu „bramborovou“, tedy
50 volný způsob. V ostatních závodech 4 místo. Nakonec Tomáš bojoval také na
obsazovala Katka velmi dobrá umístění trati 100m volným a z celkově 6 nejlepším
mezi 11 a 14 místem. Katka startovala časem zakončil velmi dobře své mistrovmezi dospělými na otevřeném bazénu ství. Tomáš prokázal výbornou výkonnost
poprvé v životě a umístění do první a těšíme se na jeho představení na ME
desítky ze všech seniorských plavkyň v Praze od 8. do 12 července .

Výuka anglického jazyka v MŠ
Podměstí „U mašinky“ v Žatci
Od září pod vedením paní ředitelky Jitky
Kovářové bude zahájena výuka anglického jazyka především u dětí předškolního
věku, kterou povede paní učitelka Bc.
Lucie Staňková. Výuka bude prováděna
formou „Škola hrou“ s využitím didaktických pomůcek. Tato informace jistě potěší

rodiče dětí, kteří navštěvují mateřskou
školku v Podměstí.
Všichni se těšíme na zahájení výuky
u dětí a přejeme všem mnoho poznatků
a úspěchů.
Bc. Lucie Staňková
učitelka MŠ v Podměstí Žatec

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:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR.
• Minimální věk 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Morální a trestná bezúhonnost.
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou odpovídajícího zaměření (vysokoškolské vzdělání výhodou).
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
o omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění, vždy v platném
znění a včetně příslušných vyhlášek.
• Orientace v oboru odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – technologie,
vývoj.
• Řidičský průkaz skupiny B.
• Předpokládaný nástup 01.09.2009.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• 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:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 05.08.2009 do 17.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent odpadového hospodářství“.
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.

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 hod. 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
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Rybářský sportovní den

Sportovní den pro rybáře se minulý týden konal v poklidném rybářském
kempu ve Vadkovicích. Sešli se zde čtyři družstva, aby se utkali v nejrůznějších
disciplínách jako např, nošení lavorů naplněných vodou na zádech, nafouknutí
balonku a prásknutí zadní části těla, navlékání korálku poslepu apod. Všichni
byly podle zásluh oceněni. Odpoledne se velmi vydařilo a myslím si, že všichni
soutěžící přijali výměnu poklidného rybaření za trochu pohybu za příjemnou
změnu.
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