Žatecký
týdeník

číslo 34
24. září 2009
evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz
Výkopové práce
u MŠ v ul. Ot. Březiny

V ul. Otokara Březiny bylo započato
s odstraněním stávajícího velmi zchátralého oplocení Mateřské školky čp.2769,
které již delší dobu ohrožovalo kolemjdoucí. Zhotovitel provádí výkopové práce pro nové základy oplocení a i když je
staveniště zajištěno provizorním plotem
je nutno, aby chodci a rodiče byli při procházení opatrní a hlídali své děti.

Sauna v provozu
Od 1.10 09 bude opět
otevřena sauna.
Provozní doba
út- čt 15.00h – 21.00h
pá 14.00h – 22.00h
so 11.00 – 19.00h
po, ne zavřeno
Vstupné zůstává stejné, dospělí
50,-Kč, děti do 15 let 30,-Kč

Z jednání rady města

Město odstoupí od smlouvy
s firmou Eube

Žatec – Zastupitelstvo po zvážení všech okolností a po několika letech odstoupí
od smlouvy s firmou Eube. Ta v minulém volebním období uzavřela s městem
smlouvu, na jejímž základě získala v lokalitě Pod Kamenným vrškem stavební
parcelu o výměře 7199 metrů čtverečných. Původně chtěla vystavět bytové domy
s celkem 120 byty s termínem do 31.8. 2009.
Kupní cena byla stanovena na 450 si kroky podmínil smluvní pokutou pro
korun za metr, přičemž firma uhradila případ nesplnění podmínek, nedošlo
před podpisem kupní smlouvy 135 ko- nikdy k podpisu dodatku smlouvy.
run za metr a zbylých 315 korun bylo
Město následně odmítlo firmě uhradit
označeno jako odložená splátka. Tedy jí spočítané několikamilionové náklady,
že nebude uhrazena v případě, že ter- které do podnikatelského záměru podle
mín firma splní.
svých informací vložila. Posledním kroV průběhu dalších měsíců došlo k ně- kem je zmíněné usnesení, jímž město odkolika jednáním s městem ohledně dal- stoupí od smlouvy. V praxi to znamená,
Na snímku Antonína Svobody je pan Zdeněk Kopta, který předává letošní vítězce ších podmínek a nabytí dalšího pozemku, že město vrátí firmě uhrazených 972 tisíc
Miss zlatého moku ČR Petře Bubákové automobil Fabii k půlročnímu užívání. nutného k výstavbě objektů. Přestože korun a získá zpět pozemek. S největší
zastupitelstvo odsouhlasilo hned dva- pravděpodobností bude v krátké době
krát usnesení k tomu, aby se smluvní pozemek znovu zveřejněn k prodeji.
vztah posunul směrem k realizaci – byť
(st)

Zastupitelstvo projednalo harmonogram
přípravných prací na koupališti
Žatec – Zhruba do ledna mají probíhat přípravné práce, které předcházejí
rekonstrukci letního koupaliště. Termín
se odvíjí od lhůt, které vyplývají z úředních postupů podle stavebního zákona
a dalších právních norem.
Projektová dokumentace, s níž se
finišuje, počítá s využitím současných
největších bazénů pro osazení nerezo-

Rada města na svém pondělním zasedání odsouhlasila, aby se z vybraného
nájemného od Nemocnice Žatec, o.p.s.,
uvolnila částka ve výši maximálně 63 tisíc
korun na nákup DVB-T boxů. Cílem je
v souladu s probíhající digitalizací televizního vysílání zajistit pacientům
nemocnice příjem televizního signálu.
V nemocnici je celkem 70 televizních
přístrojů.
Rada také schválila uvolnění 180 tisíc
korun z investičního fondu Mateřské školy Žatec, Podměstí 2224. Požádala o to
její ředitelka Jitka Kovářová. Důvodem
je špatný stav kuchyňských zařízení, ktePočet nezaměstnaných lounského
rá byla vyrobena v 80. letech. Uvolněné
peníze poslouží k nákupu dvou nových okresu stále stoupá. Řada nezaměstsporáků. Ve školce se denně uvaří více naných prožívá tuto situaci negativně
a snaží se najít rychle nové uplatnění
než 100 obědů.
na trhu práce. Právě v této jejich snaze
by jim měl pomoci projekt Nová výzva
240, který je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Sobota 19.9.2009 se stala rekordním a státního rozpočtu ČR. Realizátorem
projektu je Vzdělávací centrum Poddnem v počtu oddaných párů. Své
krušnohoří Žatec. Projekt je připraven
„ANO“ si v tento den řeklo celkem tři- pro 120 nezaměstnaných lounského
náct snoubenců, z toho se jedna svatba okresu, probíhat bude po dobu 2 let.
konala v Křížově vile. Tento datum se
Cílem projektu je pomoci nezaměstzatím stal rekordem v počtu oddaných naným při hledání nového pracovního
snoubenců za den od začátku roku, místa, umožnit jim prostřednictvím
zatímco magické číslo 9.9.09 přilákalo rekvalifikačních kurzů zvýšit si nebo
na radnici pouze jeden pár.
změnit dosavadní kvalifikaci a zlepšit si
tak šance na trhu práce.
Každý účastník bude zařazen do projektu po dobu 9 měsíců a jeho podpora
k návratu na trh práce bude probíhat ve
3 základních částech:
1) 6ti denní motivace. Její součástí bude
napsání životopisu a žádosti o zaměstnání, vyhledávání volných pracovních
míst na internetu, seznámení se
základními právy zaměstnanců…..
Úkolem motivačního modulu je též
posilovat sebevědomí a sebedůvěru
každého účastníka, protože často
právě dostatečné sebevědomí a důvěra
ve své schopnosti jsou předpokladem
přijetí do zaměstnání.
2) individuální schůzky s osobním poradcem – 1 – 2x za měsíc s cílem aktivního hledání zaměstnání. Úkolem
Počátkem měsíce září 2009 byla
osobního poradce bude kontaktovat
provedena renovace pietní desky
zaměstnavatele a vyhledávat volná
v budově radnice v Žatci, která je
pracovní místa pro účastníky projekurčena obětem komunistického
tu.
bezpráví. Renovaci (opravu písma
a následné přeleštění desky) pro- 3) rekvalifikační kurzy pro minimálně 72
osob. Zajištěny jsou tyto rekvalifikační
vedla firma HAUSDORF – GRANIT
kurzy s praxí:
s.r.o., Kamenictví, Žatec.

Odbor rozvoje města zajišťuje
další mykologické průzkumy

vých van. Nerezových proto, že mají
velmi dlouhou životnost, na rozdíl od
těch současných. Bazény budou obsahovat několik atrakcí, počítá se také
s plaveckou částí. Součástí stavby bude
samozřejmě nezbytné zázemí se šatnami
a sociálním zařízením. Odhadovaná cena
se nyní pohybuje kolem jednoho sta milionů korun.
(st)

Minulý týden ve čtvrtek byl zahájen
další z řady potřebných mykologických
průzkumů barokního krovu a podlah,
a to v Kapucínském klášteře. V měsíci
srpnu byly zahájeny průzkumy v Základní škole Komenského alej a v Městském
divadle v Žatci. Průzkumy poškozených
a napadených konstrukcí krovů a dřevěných podlah provádí soudní znalkyně
ing. Ivana Kolářová – Horová z Prahy.
Součástí zpracovaného průzkumu je
přesný popis jednotlivých napadených

Příležitost pro nezaměstnané
okresu Louny

Bývalá ubytovna v Čeradické
ulici získala nového majitele

Pracovník v sociálních službách
Asistent/asistentka vedoucího pracovníka
Obsluha osobního počítače
Pečovatel/ka pro děti ve věku od 3
do 15 let
Elektrotechnické a strojně montážní
práce
Všem účastníkům projektu bude
propláceno cestovné z místa trvalého
bydliště a zajištěno občerstvení.
Součástí projektu je vytvoření Centra
pomoci nezaměstnaným v Lounech
– Pod nemocnicí 2380 (budova B
– přízemí), které zahájí svůj provoz
1.9.2009. Bude sloužit všem nezaměstnaným z okresu Louny. Zde si příchozí
mohou zcela ZDARMA vyhledávat volná
pracovní místa na internetu, kontaktovat
zaměstnavatele prostřednictvím E-mailu, zpracovat životopis a motivační dopis.
K dispozici jim bude aktuální přehled volných pracovních míst v lounském okresu
a jeho okolí. Těm, kteří si příliš nevěří při
práci s počítačem pomůže pracovnice
Centra, která se bude snažit věnovat
každému příchozímu individuálně.
Zájemci o účast v projektu získají informace na úřadu práce a v Centru pomoci
pro nezaměstnané.
PhDr. Zdeňka Baranniková
předsedkyně o.s. Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

Žatec – Po několika dlouhých měsících se objevil zájemce o bývalou ubytovnu
v Čeradické ulici. Tu kdysi obývaly nízkopříjmové rodiny, po nichž zůstaly značné
dluhy. Město nabízelo objekt nejprve za 1,5 milionu korun, následně cenu snížilo.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej nus projektová dokumentace na zřízení
objektu na ploše 572 metrů čtverečných samostatné vodovodní přípojky. Podle
a ostatní plochou o výměře 785 metrů našich informací se už objekt nemá vyučtverečných za celkem 1,1 milionu ko- žívat pro ubytovací služby, ale jako sklarun. V této částce je současně i jako bo- dovací prostory či pro lehkou výrobu.(st)

Informace o projektu
Chrám Chmele a Piva

Na oficiálních webových stránkách města www.mesto-zatec.cz byly pod odkazem „Strukturální fondy EU“ aktualizovány informace o projektu Chrám
Chmele a Piva.
Nově zde najdete např. videa, včetně infocentrum MěÚ v Žatci také již pračasosběrného snímku růstu rozhledny, cuje na marketingových aktivitách pro
dále také mediální informace o pro- budoucí fungování projektu.
jektu a souhrnnou powerpointovou
Fandové a sympatizanti projektu moprezentaci. Pro snadnější zapamatová- hou do 6.října podpořit hlasováním na
ní a přístup k souhrnným informacím www.turisticke-znamky.cz tvorbu nové
o projektu stačí nově v internetovém žatecké turistické známky Chrámu
prohlížeči zadat www.chchp.cz nebo Chmele a Piva.
www.chramchmeleapiva.cz. Turistické
(Jan Novotný)

Otevření Centra pomoci pro
nezaměstnané v Lounech

Pod nemocnicí 2380 (budova B – přízemí)
Individuální poradenství pro nezaměstnané
- nabídka volných pracovních míst, využití
internetu ZDARMA
Otvírací doba: Pondělí astředa 12,00 – 16,00 hodin
Úterý a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin, Pátek – zavřeno

Kontaktní osoba:
Jitka Nehybová mob.: 739 039 395

FOTO(TT)

Svatby překonaly
rekordní počet

částí – makroskopická prohlídka, mikroskopické šetření odebraných vzorků
a návrh potřebných opatření jak zamezit
dalšímu poškozování a návrh jakými nástřiky a v jakém poměru napadené dřevo
ošetřit.
Na základě takto zpracovaného
znaleckého posudku jež byl součástí
projektové dokumentace bylo provedeno ošetření napadeného krovu v již
dokončené akci sanace krovu v Muzeu
K.A.Polánka.

Pohled z nové rozhledny, kterou bude možné navštívit v létě 2010
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Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Nebytový prostor:
- parkovací stání . 301 v E 2406 na st.p..3184 ul. Píkrá v Žatci, o ploše 21,25 m2 za
minimální nájemné 600,-K + 19% DPH / msíc (tj. celkem 714,- K)
Rada Msta Žatec usnesením . 616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní
nájemné bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do
pátého dne pedcházejícího msíce.
Zveejnno: od 7.9.2009 do 6.10.2009

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Za majetkový odbor

Žatecký týdeník

Volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

1065

6

Purkyněho v Žatci

1+3

2834

30

Dr. Václava Kůrky

2819

13

Písečná v Žatci

2825

12

2823

podlah. plocha

kupní cena

128,20 m

2

1.037.410,-Kč

0+1

31,00 m

2

463.320,-Kč

1+3

68,50 m2

931.510,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

941.150,-Kč

2

945.720,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

Nebytový prostor:

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m2

419.730,-Kč

- garáž . 9 v E 2465 na st.p..5075 ul. Písená v Žatci, o ploše 21,35 m2 za minimální
nájemné 1485,- K + 19% DPH / msíc (tj. celkem 1.767,- K)

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m

2

315.390,-Kč

Rada Msta Žatec usnesením . 616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní
nájemné bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do pátého
dne pedcházejícího msíce.

2652

4

Osvoboditelů

1+3

66,10 m

2

661.370,-Kč

2815

24

Písečná v Žatci

0+2

40,20 m

2

500.650,-Kč

2833

32

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

39,10 m

2

483.980,-Kč

2833

9

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

30,60 m2

450.280,-Kč

2818

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

922.230,-Kč

2816

14

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

944.140,-Kč

2816

17

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

942.680,-Kč

2815

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m2

916.570,-Kč

Zveejnno: od 21.9.2009 do 20.10.2009

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

projednáno Radou Města Žatec dne 14.9.2009
Za majetkový odbor
Volné bytové jednotky:
n č. 2553/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 405.010,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 892.510,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2555/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 407.970,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2555/17 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 407.170,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz
nebo na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 21.9.2009 do 20.10.2009

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 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 18.9.2009 do 2.10.2009

Sběrová sobota v Žatci

Dne 26.9.2009 proběhne sběrová
sobota zaměřená na svoz odpadu
objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci bude k dispozici
celkem 30 stanovišť, kde budou v daný termín přistaveny velkoobjemové
kontejnery k ukládání výše uvedených
odpadů. U každého stanoviště bude
také k dispozici proškolená obsluha,
která bude nápomocna při vykládce
odpadů. Občané mohou odpad do-

Trasa A

vézt v daný termín od 8:00 do 12:00
hodin. Prosíme občany o dodržení
termínů a ukázněnost při předávání
odpadů obsluze sběrného stanoviště.
Po naplnění kontejnerů provede společnost LIKOR CZ s.r.o. odvoz odpadů
do Sběrného dvora města Žatce, kde
proběhne případné dotřídění odpadů
a dále odvoz odpadů k recyklaci nebo
konečnému odstranění. Věříme, že
tato služba, která je pro občany města

Žatce zdarma pomůže nejen „uklidit si
před vlastním prahem“, ale hlavně přispěje k ochraně životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je
Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014,
který je v provozu:
PO až PÁ od 7:00 do 18:00
SO až NE od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký
ekolog společnosti

svoz č.3
26.9.2009
od - do

svoz č.4
14.11.2009
od - do

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

2 – ul. J.Herbena u Fruty

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

3 – ul. R. Ungara u Parlamentu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

7 – ul. Podměstí před č.p. 2157

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

9 – ul. Ostrov, Parkoviště u Moskvy

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ѐऀఀ

11 – ul.V Zahradách na konci ulice

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

12 – nám. 5 Května u Sloupu sv.Floriána

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

ĀȀ̀Ѐ̀ĀԀ̀ࠀ܀

13 – roh Arbesova a N. Schody

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

14 – roh Hejdukova a Jungmanova

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

svoz č.3
26.9.2009
od - do

svoz č.4
14.11.2009
od - do

ĀȀ̀ ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀ
Ѐༀऀ܀ကᄀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀ܀ഀༀ



Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice

Trasa B

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀఀఀༀༀက
ᄀሀఀጀ᐀ఀᔀᘀᜀ᠀ሀᤀᨀᄀᬀఀᰀᴀᴀḀ

ऀࠀఀഀༀ̀ကᄀ̀ሀᄀጀ᐀ᔀࠀ̀ĀȀ̀̀ࠀ܀ᔀ܀ᘀᜀ᠀ሀఀᘀᤀ̀ᨀ̀ĀȀᬀᰀᬀᰀᴀĀᴀ̀
Ḁ̀ᔀ܀ᄀက̀ሀ̀ȀĀᬀᄀἀᜀᔀḀ̀̀ἀᨀ̀ᰀᴀĀᴀ̀ሀᄀጀ᐀ᔀࠀ̀Ā ̀ࠀ܀

ሀᄀഀጀࠀЀᄀ᐀ᔀᘀᜀ̀ऀကఀЀЀĀĀ᠀ Ѐ᐀ఀᤀᘀЀ᐀ऀЀ܀ఀᨀЀᬀᰀᴀЀḀᰀἀЀᴀ ᰀ!Ѐ
Ḁ"ᰀЀ#ᰀἀЀᴀḀ$

Žatecký
týdeník

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

2 – ul. Družstevní u separace

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

6 – roh ul. Přátelství a u Flory

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

8 – ul. Dukelská naproti květince

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

9 – ul. Husova u Margaretky

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

12 – ul. Sládkova před Macerkou

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

13 – ul. Příkrá před Čápem

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

14 – ul. B. Němcové U garáží

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

15 – ul. Divadelní U Bašty

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8,00 – 12,00

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.

Žatecký 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.

ŘÍJEN 2009
7.10.

13.10.

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

10:00, 14:00

Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem.
Dobro a Zlo vedou věčný spor a aby je někdo rozsoudil, vyhlédnou si hodného rybáře Aladina a pošlou ho pro lampu do propasti, která je plná pokladů.
Čekají, zda se nechá zlákat. Poctivý chlapec však na světlo vynese pouze tu
starou lampu. Spor není rozhodnut a proto mu ponechávají kouzelnou lampu
a sledují, jak s ní bude nakládat. Aladin nezneužívá její moci a proto Zlo v roli
vezíra ovládne jeho bratra Hasima, který se svými intrikami nakonec lampy
zmocní a jak to všechno dopadne?Přijďte se podívat.
Osoby a Obsazení: Petr Paluba, Petr Svobod:, Kristina Herzinová, Josef Barták,
Tereza Volejníková. Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné

OBUŠKU Z PYTLE VEN

9:00, 10:30

Klasická pohádka na motivy K.J.Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na
něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro
dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Hrají: Jiří Krejčí, Mário Kubec,
Julie Jurištová, Milena Soukupová, Dana Pražáková, Jiří Hána, Radovan Snítil,
Milan Duchek, Rafael Pražák
Mimo předplatné, Pro školy. Vstupné: 45,-Kč

14.10.

NÁŠ SVĚT 2009

15.10.

DEN SPCCH „Mám svůj den“

9:00, 16:00

Sedmý ročník festivalu malých divadelních forem. Tradiční a úspěšná přehlídka
pod patronací ÚSP Kamarád Lorm.
Mimo předplatné. Festival
Vstupné: ráno pastelka, odpoledne 30,-

10:00 - 16:00

V rámci „Týdne SPCCH“ pořádá ZO SPCCH, o.s. Žatec setkání seniórů a prezentace svazu. Program: Kultura, Přednášky - klasická a alternativní medicína,
cestovatelské téma, výstava.
V kulturním bloku vystoupí sbor Čmeláček, Hana Hořická (Schovanky) Jste
srdečně zváni.

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
1.10. ČTVRTEK ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

2.10. PÁTEK

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

3.10. SOBOTA

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

4.10. NEDĚLE

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

Komedie /Česko, 2009, 120 min / BIOSCOP
Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna je
navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra zhoustne natolik, že si do
něho může každý kopnout, a tím emonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní rosnička, cítí, že by její kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by
se, že musí přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví
spásný nápad… Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Jiří Mádl, Tomáš Matonoha, Miroslav Etzler, Milan Šteindler, Tomáš Vorel ml., Gabriela Partyšová, Tomáš Vaněk,
Ester Janečková, Josef Carda
Přístupné. E-cinema. Vstupné: 80,- Kč

10.10. SOBOTA Giacomo Puccini - TOSCA

18:45

„V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hudební inspirace s melodramatickou
vitalitou skvělého Hitchcockova filmu,“ říká šéfdirigent metropolitní opery
James Levine, který tuto novou inscenaci diriguje. Tosca je příběhem tří lidí:
slavné operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře a sadistického policejního
ředitele, kteří jsou lapeni v osidlech milostné touhy a politických intrik. Sopranistka Karita Mattila, kterou jste měli možnost shlédnout v letošním přímém
přenosu opery Salome, se za hranicemi svého rodného Finska v titulní roli představí vůbec poprvé. Nového nastudování Toscy se chopil uznávaný divadelní
a operní režisér Luc Bondy. V roli Caravadossi se představí Marcelo Álvarez,
v roli Scarpia Juha Uusitalo. Diriguje: James Levine, Režie: Luc Bondy, Scéna:
Richard Peduzzi. Hrají: Tosca: Karita Mattila, Caravadossi: Marcelo Álvarez,
Scarpia: Juha Uusitalo, Sacristan: Paul Pliska a další
Přístupné, Satelitní přenos
Vstupné: 280,- . MET IN HD

12.10. Pondělí TOBRUK

19:30

Drama / Válečný / Historický / Česko / Slovensko, 2008, 100 min
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města
Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické
představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem
africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše
si u něj vybírá svoji krutou daň – postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy.
Odvaha je síla vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se
vyčerpá. Odvaha je kapitál, který postupně utrácíme.
Režie: Václav Marhoul. Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský,
Kryštof Rímský, Martin Nahálka, Michal Novotný, Radim Fiala, Matěj Hádek, Andrej Polák, Petr Stach, Petr Lněnička, Martin Fratrič, Matúš Krátky,
Petr Halberstadt
Přístupné, E-cinema, Bioscop
Vstupné: 75,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Pronajmu byt 3+kk v cihlovém
klidném domě s dvorem po částečné
rekonstrukci, nová koupelna. Nájem
4 700,- Kč + energie. Pouze slušným
lidem. Tel.775 094 353.
n Pronajmu prostor 20m2 v centru
města na sklad a kancelář, popř. nenáročné bydlení. Vlastní WC s koupelnou,
v uzamykatelném dvoře. možno i skladový prostor 100m2. Nájem 2500,- Kč/
měsíc. Tel. 775 094 353.
n Pronajmu garsonku v Žatci – Podměstí. Nájem 3800,-Kč + služby. Vratná
kauce 10 tis.. Tel. 777 876 373.Pronajmu byt 1+1 v Žatci, nájem 4800,- Kč
+ služby. Vratná kauce 13 tis.Tel.777
876 373.
n Pronajmu byt 3+1 (65m2) v Žatci
Podměstí. Nájem 7000,- Kč + energie.
Kauce 14.000,- Kč. Tel.: 607 240 174
n Květinářství ARKÁNA, nově
otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové, cigaretové květiny na objednání.
Hrnkové a řezané květiny pro každou
příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po celý týden, včetně víkendů
10% sleva. Otevírací doba: po-ne 8.00
– 18.00 hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
n Výuka NJ pro začátečníky i pokročilé. Připravím k maturitě. Tel.:
737 320 580
n Prodám dveře vchodové plast vč.
zárubně, 2 ks bílé a hnědé z neuskutečněné stavby. Částečně prosklené,
PC 6.900 Kč a 14800 Kč, nyní 4800 Kč
a 8800 Kč. Dále různá plastová okna
a zahradní bránu a branku vč. sloupků
a pletiva - levně. Přivezu zdarma. Tel:
777106709.
n Pronajmu prostornou garáž
v Žatci, ul. Šafaříkova, plocha
25 m2, zavedena el. 220 V, tel.
732747481
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 790000,
3+kk, B.Němcové, 849500,
3+1/B, garáž, zahrada,
Bratří Čapků,1100000
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 880000,
3+1/L, Libočany, 800000,
vč. vybavení-viz foto na netu
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Pronajmu byt 2+1 (1+1) v Žatci.
Neplatíte fond oprav. tel. 739 887 705
n Prodám byt v Žatci, OV, 3+1/L,
7. patro, 850 00,- Kč. Tel. 737 737 534.
n Jsme 1. na trhu!!! Kompletní finanční servis pod jednou
střechou, půjčky na cokoli i pro
průšviháře.Registr neřešíme, poplatky předem nechceme. Výborná
průchodnost, volejte ještě dnes!!
Tel: 722 010 861
n Výuka AJ ještě volná místa tel.:
604607201, firma@selli.cz
n Provádím zednické práce, malování
i jiné za rozumnou cenu a v domluveném termínu. Volejte kdykoli na tel.:
739 869 716
n Prodám byt 3+1, 78m2, moc pěkný, fajn sousedi, Husova, Žatec (na
Jihu), Cena dohodou. Spěchá!!! Tel.
728660661.

PODĚKOVÁNÍ
n Touto cestou bych chtěla poděkovat
firmě Inkam s.r.o. s provozovnou v Tvršicích za ochotu, spolehlivost a včasnost
opravy mého auta. V. Šťastná

PŘIŠLI NA SVĚT
15.9.
16.9.

17.9.
18.9.

19.9.
22.9.

Mia Voigtová
Martin Oračko
Matěj Hlaváč
Matyáš Bučil
Markéta Rysková
Petr Gábor
Thea Buriánová
Matěj Žalud
Nikolas Surmay
Jonáš Mach
Daniel Kříž
Filip Jahn
Natálie Vernerová

17.9.
19.9.

Anna Hocká
Jaroslav Stránský
Vladimír Novotný
Marie Žitníková

Práce na publikaci o dějinách žateckého gymnázia, které má obdivuhodnou
a v leckterých směrech unikátní kontinuitu s návazností na středověkou latinskou školu, spěje do své finální fáze.
Autoři knihy si však stále myslí, že činnosti, různých brigád, povinné prase nesešel dostatečně reprezentativní xe atd. Čím pestřejší soubor fotografií
soubor fotografií, který má dějiny školy se sejde, tím pestřejší bude obrazový
ilustrovat. Problémy jsou především doprovod v knize.
s období od roku 1945 do roku 1990,
Koho naše prosba nenechá chladpro které by mělo být mezi žateckou ným, může své fotografie přinést do
veřejností fotografií dostatek. Alespoň muzea, Křížovy vily nebo na gymnási to jako autoři myslíme. Proto prosí- zium. Fotografie budou samozřejmě
me všechny bývalé studenty a kantory, zase vráceny vlastníkům. Čas je do
ať pomohou neradostné skóre vylepšit. konce září.
Nejde samozřejmě jen o fotografie škoZa autorský kolektiv děkuje
ly a učitelů, ale třeba také mimoškolní
PhDr. Jiří Matyáš

Přednášky pro seniory
města Žatce

V rámci Klubu aktivních seniorů, jehož chod zabezpečuje Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří v Masarykově ulici č.p. 745 v Žatci, budou od
1.10.2009 realizovány tyto přednášky:
1.10.2009 - Mezilidské vztahy (lektor: PhDr. Zdeňka Baranniková, obsah:
sbližující a odpuzující mezilidské znaky a řešení konfliktů)
8.10.2009 - 1. pomoc – I. díl (lektor: Růžena Srbová, k dispozici praktické
pomůcky – obvazové materiály, respirační anna)
14.10.2009 - Zajímavá místa Ústeckého kraje s důrazem na okr. Louny (lektor:
Mgr. Petr Baranniková, k dispozici interaktivní tabule, internet…)
22.10. 2009 - Historie královského města Žatce (lektor: PhDr. Jiří Matyáš,
přednáška spojená s procházkou a návštěvou Muzea a Křížové vily
29.10.2009 - Historie královského města Žatce (lektor: PhDr. Jiří Matyáš,
přednáška spojená s procházkou a Křížové vily)
5.11.2009 - 1. pomoc – II. díl (lektor: Růžena Srbová, k dispozici praktické
pomůcky – obvazové materiály, respirační anna)
Místo konání:
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 745 – 1. patro
Čas: 16:00 – 18:30, Vstupné: 30,- Kč
Zájemci z široké veřejnosti seniorů se mohou hlásit na výše uvedené adrese
u paní Blanky Hodanové, či na telefonech 415 710 166 nebo 723 517 906.

Výběr do projektu NOVÁ VÝZVA 240
Místo: Úřad práce Žatec
Termín: 30.9.2009 • Začátek: 8:00 a 10:00 hod.

Možnost rekvalifikací v těchto oborech:
Pracovník v sociálních službách, Asistent/asistentka vedoucího pracovníka,
Obsluha osobního počítače, Pečovatel/ka pro děti ve věku od 3 do 15 let,
Elektrotechnické a strojně montážní práce
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Hodanová, mob.: 723 517 906 www.vcp.zatec.cz

Prodáme

plynový průtokový kotel s elektronickým zapalováním LOGAMAX UO 14-24K,
(jeden rok používaný). Pořizovací cena: 21.000,- Kč. Nyní: 9.000,- Kč
Kontakt: zus.@zuszatec.cz, 415 740 368

ČSŽ Staňkovice Vás zve na

Václavskou zábavu,

která se koná 25. 9. 09 od 20 hod.
v restauraci Bílý lev
hraje: duo ALEX - vyzkoušet si můžete
také karaoke, vstupné: 50,- Kč

ŽATECKÝ SKLÍPEK
Hotelu Zlatý Lev

Od Po - Pá od 10.30h – 14.00h
MENU:
Polévka • Hlavní chod • Bonaqua

Vše za 69,-Kč

Jídlo pro vás připravuje kuchařka Květa.
Možnost zasílání jídelního lístku na e-mail.
zatecky.sklipek@seznam.cz,
tel.: 415 240 031

Kurzy orientálního
tance

Tanec je vhodný pro každou ženu, není
omezen věkem ani postavou.
28. září v 19:00 ukázková hodina ZDARMA!
Tělocvična Gymnázia – Studentská, Žatec
Pravidelné kurzy:
začátečníci:
pondělí 19:00 – 20:00 (od 5. října)
mírně pokročilí:
středa 19:00 – 20:00 (od 30. září)
pokročilí: středa 20:00 – 21:00 (od 30. září)
Kurzovné 850 Kč/10 lekcí
Přihlášky a bližší informace: 736 775 219,
Reiny.A@seznam.cz

Rozvoz obědů po Žatci a okolí

ROZLOUČENÍ
15.9.

Prosba žateckého muzea
o pomoc: kniha o gymnáziu

77 let
81 let
86 let
93 let

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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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Bohatou nabídku o víkendu měl fotbalový fanoušek žateckého Slavoje, který měl
možnost si vybrat a navštívit utkání tohoto
klubu dle jednotlivých týmů. Určitě prvořadý zájem bylo na vystoupení A mužstva
dospělých po debaklu ve Štětí. V utkání
jednostranné záležitosti bylo otázkou výše
skóre, které si družstvo Bíliny odveze. Divákům se poprvé představil nový trenér
Pavel Koutenský, který spolu ve dvojici
s Martinem Bryndou, který přešel na post
asistenta, se pokusí dohnat bodové ztráty.
Rezerva mužů bojovala v Chomutově
na Březenecké, a v utkání, kde byla celá
řada zahozených šancí nakonec diváci
branku neviděli. Určitým překvapením
byl výsledek staršího dorostu, který
přivezl tři body ze hřiště soupeře, když
dokázal vyhrát nad rezervou FK Ústí
n.L. Jeho mladší kolegové nestačili rovněž na mladšího soupeře stejného klubu.
Pěknou podívanou měli možnost vidět
na Slavoji příznivci starších žáků, které
povzbuzuje početná skupina rodičů,
vyzbrojenými fanfáry a transparenty,
a družstvo starších žáků se jim odměnilo
vítězstvím nad houževnatým soupeřem
z Ervěnic. Druhé družstvo starších žáků
zabojovalo v Cítolibech a přivezlo rovněž
tři body. Porážku zaznamenali mladší žáci
od FC Chomutov a družstva starší a mladší
přípravky, kteří sbírají zkušenosti.
n FK Slavoj Žatec - SK SIAD Bílina
8 - 1 / pol. 4 - 1 /

Sestava: Zaťko - Jindra - Heinc - Horňák - Paul M. - Svoboda - Vávra - Bereš
- Macháček - Bednář - Baierl
Střídali: Podroužek, Zlatohlávek, Dykas. Branky: Baierl 3, Jindra, Horňák,
Vávra, Bednář, Paul M
Někteří domácí fanoušci kteří se zdrželi při cestě do hlediště, ještě nebyly na
tribuně a Jindra hlavou po kopu z rohu
který zahrával Svoboda otevřel v první
minutě skóre utkání. S určitým odhodláním napravit výsledek z minulého kola
a zlepšeným výkonem se chtěli presentovat domácí hráči. Od počátku svěřenci
již nového trenéra Pavla Koutenského, se
pustili do svého soupeře útočnou hrou
a další branky na sebe nedali dlouho čekat. Zejména s chutí hrál kapitán týmu
a střelec Baierl, který postupně dosáhl
svého hatriku. Zejména jeho druhý gól,
kdy mu naservíroval Svoboda rohový kop
za hranici velkého čtverce, a ten z voleje
poslal do sítě soupeře rozjásal domácí
fanoušky. Hosté mimo jediné branky po
nedorozumění v obranných řadách, celé
utkání odvraceli útoky, ale dalším brankám nešlo zabránit. Konečný výsledek byl
nakonec lichotivý.
n FK Ústí n.L. B - FK Slavoj Žatec
st.dorost 0 - 3 / pol. 0 - 2 /

Sestava: Kočárek - Bešík - Fedoriška
- Hynek - Pelikán - Smékal - Klepáček Schmied - Holán - Podroužek - Hankocy
Za těžkým soupeřem zajížděli dorostenci do Ústí n.L,, který má větší zkušenosti.
V utkání se dařilo brankáři Kočárkovi,
který hned v úvodu likvidoval šance soupeře. Hráči Slavoje postupně vyrovnali hru
a Hankocy hlavou po rohu otevřel skóre.
Druhou branku mazáckou střelou přidal
Bešík a výsledek pečetil Schmied, který
předvedl fotbalovou parádu a nechytatelnou střelou, která by určitě patřila na
vrchol gólparády stanovil na konečný
přijatelný výsledek.

26. září 12:00 – 16:00
Letiště Žatec–Macerka (směr Čeradice)

n odhalení pamětní desky bývalého letiště Žatec-KOREA (dnes zóna TRIANGLE)
n představení a autogramiáda nové knihy S. Vystavěla „Králové vzduchu a jejich
pokračovatelé“
n občerstvení
n pravděpodobně vystoupení JAS–39 Gripen (VZS AČR)
Vstupné na obě akce zdarma

Klub českých turistů Žatec
pořádá celodenní autobusový zájezd

Podkrušnohorské plavecké
závody

V sobotu 12.9.2009 začala Podkrušnohorskými plaveckými závody v Chomutově
podzimní plavecká sezóna. Náš oddíl vyslal do tohoto klání jednu z největších výprav, která čítala celkem 29 plavců a to jak těch elitních, tak i úplných nováčků.
V Chomutově se vyhodnococaly nejen umístění přetavili Tomáš Plevko, David
jednotlivé disciplíny, ale i kraulařský troj- Urban, Kateřina Iblová, Lucie Urbanová
boj jenž se skládal z tratí 50, 100 a 200m a Lucie Svěcená
volným způsobem.
Kraulařský trojboj:
Mezi těmi nejmladšími se nejvíce daTomáš Plevko - 1.místo - 1892 b.
řilo Radku Haišmanovi, který skončil na
David Urban - 1.místo - 1740 b.
2.místě na 50m znak a Filipu Machovi,
Lucie Svěcená - 1.místo - 1396 b.
který skončil na 3.místě na 50m prsa.
Kateřina Iblová - 2.místo - 1894 b.
Štěpán Henrych plaval poprvé 200m volLucie Urbanová - 2.místo - 1568 b.
ným způsobem a hned z toho bylo 2.místo.
Jakub Dvořák - 3.místo - 639 b.
V celkovém součtu kraulového trojboje
Štěpán Henrych - 3.místo - 424 b.
skončil Štěpán na skvělém 3.místě.
Dominik Červenka - 4.místo - 600 b.
Mezi mladšími závodními plavci jsme
Ilona Nováková - 4.místo - 1205 b.
se také prosadili. Nejlépe si vedl Jakub
Pavla Barochová - 5.místo - 729 b.
Dvořák, který se 4x umístil na stupních
Jana Haišmanová - 5.místo - 494 b.
vítězů a v trojboji vybojoval také 3.místo.
Marek Koutník - 6.místo - 336 b.
Tři medaile přivezl z Chomutova Dominik
Kateřina Kozáková - 8.místo - 1034 b.
Červenka, dvě získala Pavla Barochová
David Iška - 9.místo - 1283 b.
a po jedné medily si domů přivezli StanBarbora Červenková - 9.místo - 688 b.
da Voráč, Katka Kozáková a Barbora
Filip Mach - 11.místo - 198 b.
Červenková.
Stanislav Voráč - 13.místo - 697 b.
Nejstarší plavci předvedli, že patří k reRadek Haišman - 13.místo - 168 b.
publikové špičce a sbírali jedno umístění
Jan Kozák - 16.místo - 162 b.
za druhým. V celkových výsledcích trojboTomáš Urban - 17.místo - 324 b.
je zvítězil ve své kategorii Tomáš Plevko,
Tomáš Zugar - 18.místo - 296 b.
David Urban a překvapivě, ale naprosto
Martin Filek - 19.místo - 274 b.
zaslouženě i Lucie Svěcená. Druhá místa
Filip Urban - 23.místo - 419 b.
v trojboji obsadily Lucie Urbanová a KaThomas Buhl - 24.místo - 576 b.
teřina Iblová.
Ondřej Pohoriljak - 26.místo - 165 b.
Naši plavci v Chomutově nezklamali.
Cekem jsme přivezli 45 medailí a 7x jsme Ella Pohoriljak - 28.místo - 124 b.
stanuli na stupních vítězů v kraulařském Tereza Tykalová - 28.místo - 610 b.
trojboji. Všechny starty v medailová Jana Hoblíková - 36.místo - 356 b.

Žatecké házenkářky potrápily
lídra soutěže
n TJ Přeštice – Šroubárna Žatec 19 : 17 (6 : 8)

V pátém kole první ligy národní házené žen startovaly Žatečanky na hřišti
vedoucích Přeštic. Domácí v letošním
ročníku neztratili ani bod a byli vysokým
favoritem tohoto utkání. Nestačili se
však divit, hostující celek jim v průběhu
první půle svoji aktivní hrou nedal šanci
a poločas zaslouženě vyhrál. O konečn FK Ústí n.L. B - FK Slavoj Žatec ném výsledku se rozhodlo v rozmezí 14
ml.dorost 6 - 3 / pol. 3 - 1 /
a 21 minuty druhého poločasu. Za stavu
Branky: Exner, Holík, Linc
Snaživý výkon ze strany mladších dorostenců, nestačil na domácí borce.

16 : 16 dokázali domácí odskočit na rozdíl
tří branek a Žatečankám se nedařilo kontrovat. Za těsnou porážku na hřišti lídra
soutěže a bojovný výkon si však zaslouží
jen a jen pochvalu.
Sestava a branky: Vojarová – Kopecká,
Šíbalová, Vlčková, Schneiderová – Bilohuščinová(11), Plecitá(4), Bartoňová(2),
Týřová, Sočaniová. Trenér Popelka, ved.
dr. Kubešová.

Pavel Pek nejlepší v kraji

n FK Slavoj Žatec st.žáci I. - VČSA
V sobotu se v Jirkově uskutečnil bo- věkem ještě mladší žák v osmifinále
Ervěnice 4 - 0 / pol.2 - 0 /
dovací turnaj mladých stolních tenistů porazil ústeckého Krupičku 3 : 1, člena

Branky: Krabec 3, Hassman 1,

Žatecký týdeník

v kategorii starších žáků. Trojice ze Severu sportovního střediska mládeže a teprve

n SK Cítoliby - FK Slavoj Žatec st. Žatec zde velice úspěšně reprezentovala v boji o semifinále podlehl Polanskému.
žáci II. 2 - 3 / pol. 2 - 1 /
náš region. Pavel Pek v semifinále pora- Petr Hodina věkem rovněž mladší žák

Branky: Minařík 2, Baláž 1

zil v nádherném utkání reprezentanta
n FK Slavoj Žatec ml.žáci - FC Cho- ČR Polanského 3 : 2 a svoji vynikající
formu potvrdil finálovým vítězstvím
mutov B 2 - 5
nad teplickým Beranem. Stanislav Čaja,
Příští program:
FK Slavoj Žatec st. žáci - Havran Kryry
v Žatci 23.9.09 od 16.30 hod. mistr.
utkání
FK Litoměřice - FK Slavoj Žatec v Litoměřicích 26.9.09 od 10.15 hod. muži A
FK Slavoj Žatec - Havran Kryry v Libočanech 26.9.09 od 16.30 hod. muži B
Nákladní 781, 43801 Žatec
Tatran Podbořany - FK Slavoj Žatec
26.9.09 od 9.00 hod. přípravky starší
Mladší přípravky - 26.9.09 od 9.00 hod.
Satelit v Lounech
FK Slavoj Žatec dorosty - FC
kosmetičku
Chomutov 27.9.09 starší od 10.15
a nehtovou designerku
hod., mladší od 12.30 hod. v Žatci
FK Slavoj Žatec st.žáci II. - SK Bezděkov
27.9.09 od 10.30 hod. v Libočanech
Pavel Maňák

Přijmu

Tel. 774 306 880

se z kvalifikační skupiny do závěrečných
bojů neprobojoval, ale třetím místem
v soutěži útěchy potvrdil svůj výkonnostní
růst. Svoje kvality mladí Severáci potvrdili
druhým místem ve čtyřhře. Pár Pek, Čaja
podlehl v naprosto vyrovnaném utkání
dvojici Polanský, Krupička 2 : 3, když
o vítězství ústeckých rozhodly v pátém
setu pouhé dva míčky. Více najdete na
www.sever-zatec.webnode.cz.

NAHLÉDNUTÍ DO
DOUPOVSKÝCH HOR
V sobotu 26.9.2009
Trasa: 13 km.
Pokyny pro účastníky:
Odjezd autobusu: 8.00 hod. autobusové nádraží Žatec
Úhrada za osobu: členové KČT 60.- Kč ostatní 120,-Kč. Přihláška je akceptována po zaplacení poplatku, který je nevratný! Přihlášky a poplatek přijímá
p.Kochová (tel:723 342 496 ) v hale MěU Žatec na radnici vždy
Po. – Stř. 15 – 17 hod. 7, 9, 14, 16. září do využití kapacity autobusu
Popis trasy: Vyjdeme z obce Velichov, která se nachází nedaleko Ostrova a patří
k velmi starým. Hovoří se o ní již v r. 1142. Je zde několik zajímavých památek – pozdně barokní zámek, barokní kostel a tvrziště s valem a příkopem po středověké tvrzi.
Jdeme po ČTZ proti toku řeky Ohře úzkým zalesněným údolím. Silnice odbočí vlevo,
vystoupá do svahu a přetíná ostroh obklopený ze tří stran řekou. V nejvyšším místě
stoupání zvaném Košťál asi 200 m. vlevo jsou příkopy a valy hradiště kultury knovízké.
Sestoupíme do vsi Radošov. Mineme barokně přestavěný kostel a přijdeme na křižovatku.Vedlejší silnice tu přechází Ohři po dřevěném mostě, původně renesančním,
několikrát upravovaným. V roce 1986 byl nahrazen přesnou kopii. ČTZ pokračuje dál
kolem osady na Špici do obce Kyselka s areálem zpustlých lázní a známou stáčírnou
minerální vody Mattoni. Zdejší prameny jsou známy od 13 stol. V 19 stol. při nich
vyrostly novorenesanční kolonády, honosná Mattoniho vila a Ottuv pavilon. V Kyselce se napojíme na naučnou stesku. Po ní a ČTZ jdeme dál. Za vsi se dáme vzhůru
k Ottovu prameni a k rozcestí pod vrchem Bučina. Po odbočce můžeme vystoupat
až na vrchol, kde stojí kamenná rozhledna z r. 1880 opět po delší době přístupná
veřejnosti. ČTZ pak pokračuje lesem k rozcestí u lesní kapličky.Zde se stáčí vlevo
a vede zalesněným svahem , téměř po vrstevnici až k hájovně, kde začíná ŽTZ. Jdeme
po ní vlevo dosti prudkým stoupáním úžlabinou.Poté se stáčí ostře vpravo a již téměř
po rovině dojdeme k národní přírodní památce – Skalky skřítků. Stejnou cestou se
vrátíme zpět na ČTZ.Sestoupíme k silnici a autobusové zastávce ve vsi Dubina.Zde
bude čekat autobus. Na zpáteční cestě se zastavíme na Andělské Hoře, kde je možná
prohlídka zbytků hradu založeného pány z Oseka. Hrad byl zničen požárem v r.1718.
Dále můžeme navštívit poutní kostel Nejsvětější trojice, kde je výstava „ Zaniklé obce
Doupovských hor“. Poté odjedeme přes Podbořany do Žatce.
Zdrávi došli
Kontakt: Pištělák O. tel: 723 122 928 Příjemně prožitý den přeje: Výbor KČT Žatec
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Gardetrans s.r.o.
l pronájem kontejnerů
l odvoz odpadu a suti
l dovoz písku, betonu
tel: 777108888, 474392274
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