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Dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které
se uskuteční dne 22.10.2009 od 17,00
hodin v zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů
zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozpočtová změna
8. Opatření k rozpočtu na rok 2009
9. Návrh na zřízení organizační složky
CHCHP
10. Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám PO
11. Předkupní právo p.p.č. 391/2 k.ú. Velichov
12. Předkupní právo p.p.č. 1215/16 k.ú. Žatec
13. Předkupní právo p.p.č. 316/3 k.ú. Bezděkov
14. Návrh na změnu ÚP Žatec
15. Společenská smlouva - Skládka Vrbička
s.r.o.
16. Různé
17. Diskuze a podněty
18. Usnesení a závěr

V sobotu 10.října proběhlo na městském úřadě v Žatci vítání občánků. Ze
čtyřiceti pozvaných dětí, narozených od července do poloviny srpna 2009
se dostavilo k uvítání do života třicet pět. Na snímku A. Svobody rodiče
Dočkalovi, kterým se narodila dcera Lenička.

Parkovací automat vybere denně
v průměru 90 lístků

Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Žatec – Od 7. září je v provozu parkovací automat na parkovišti u Komerční
banky na Kruhovém náměstí. K 1. říjnu
bylo provedeno vyhodnocení provozu.
Z něj vyplynulo, že denně automat
vydá 90 lístků. Placené parkování se
týká období pondělí až pátek, víkendy
jsou zdarma.
Za 18 placených dní řidiči do automatu vhodili více než 13 tisíc korun. Pokud
bude tento trend pokračovat, vybere se
za rok zhruba 177 tisíc korun. Pořizova-

Druhá nejstarší
obyvatelka Žatce

Dne 8.10.2009 oslavila 100 let paní
Jiřina Drexlerová ze Žatce. Stala se tak
druhou nejstarší obyvatelkou našeho
města. Od zástupců Městského úřadu
v Žatci jubilantka obdržela kromě blahopřání dárkový balíček a květiny.

Z jednání rady města
Rada města vzala na svém jednání
12. října na vědomí informaci o zániku smlouvy mezi městem Žatec
a soukromou Střední průmyslovou
školou elektrotechnickou. Na jejím
základě chtělo vzdělávací zařízení
využít rozestavěnou školu v Malínské
ulici pro vyšší formy vzdělávání s tím,
že na tento účel žádalo dotaci. Prodejní cenu budovy a pozemku stanovilo
zastupitelstvo na celkem 6 milionů
korun. Objekt školy v Malínské je
tedy nadále majetkem města.

Rada opakovaně schválila záměr
prodat bytové jednotky, jež jsou
d l o u h o d o b ě n a b í z e n é . Pr o t o ž e
o ně nebyl zájem a cena nemovitostí obecně klesá, odsouhlasila
rada snížení cen od 15 do 40 %
podle typu bytu a faktického stavu
nemovitosti.
Rada schválila smlouvu o výpůjčce
mezi městem Žatec a Chmelařstvím.
Týká se česacího stroje Bruff, jenž
se stane součástí Chrámu chmele
a piva. Česačka bude umístěna v no-

cí cena automatu byla 102 tisíc korun.
Po osazení automatu došlo k tomu,
že na parkovišti se auta obměňují
podstatně více, než jak tomu bylo
při neplaceném parkování. Na druhé
straně ovšem přibylo i pokut, vydaných
městskou policií, protože někteří řidiči
platbu neuhradili.
Do budoucna uvažuje město o rozšíření placeného parkování i do dalších
lokalit, kde je vhodné zajisti větší obměnu parkujících vozidel.
(st)

Přání občanů: cesta v parku je opravená

Žatec – Minulý týden provedla stavební firma na objednávku města opravu
cesty v parku pod nemocnicí. Konkrétně se jednalo o úsek pod schody směrem
z kopce dolů ke Kauflandu. Rád bych ujistil všechny občany města Žatce, že
jsme se snažili uspokojit tu kategorii pěších, jež se při pohybu ve zmíněné
lokalitě necítila příliš bezpečně.
Před časem se na mne písemně ob- k použitému materiálu vytvořit takovou
rátila skupina občanů (především tedy vrstvu, aby byla kompaktní, nosná
žen), která poukazovala na neutěšený a nebortila se. Dodávám, že cestu nestav cesty i nedostatečné osvětlení. využívají jen chodci, ale pohybuje se
Odbor rozvoje města dostal potřebné po ní i mechanizace při údržbě parků
finanční prostředky i pokyn, aby jednal a případně veřejného osvětlení.
a zajistil práce před příchodem nejhorPokud budeme mít volné finance,
ších částí podzimu.
doplníme v další části parku veřejné
Původní asfaltovou pěšinu s mnoha osvětlení - konkrétně nad schody, kde
výtluky
nahradila nová vrstva asfalto- se nyní oprava realizovala, aby se chodci
vě vzniklém objektu, vybudovaném
betonu.
Síla
vrstvy vychází z technologie cítili ještě bezpečněji. Aleš Kassal, mísu Chmelařského muzea.
a
použití
finišeru,
kdy je nutné vzhledem tostarosta
Rada rovněž odsouhlasila smlouvu se
společností Koutecký s.r.o., na jejímž
základě jsou ve městě umístěné dva
kontejnery na textil. Separací ubude
Ve svém článku „Na zamyšlenou“ Toto tvrzení, po seznámení s předloženýjednak množství textilu v kontejnerech
publikovaném
v Žateckém týdeníku č. mi materiály, je nepravdivé, protože pan
na běžný komunální odpad, jednak se
tím umožní textil nadále využívat pro 37, jsem se dopustil zásahu do dobré Hladký se výběrového řízení vůbec nezúcharitativní účely, ale i pro recyklaci pověsti pana Jaroslava Hladkého a to častnil a o výsledku nerozhodoval.
Bohužel jsem si neověřil před puba druhotné využití. Vybranými loka- tím, že jsem uvedl, že jmenovaný podepsal
nevýhodnou
smlouvu
na
pronájem
likováním
článků některé informace
litami je roh ulic Dukelská a U Flory
a prostor u Kauflandu.
(rm) koupaliště a že tato smlouva dovolovala a z tohoto důvodu jsem uveřejnil některá
nájemci nechat si proplatit jakoukoli nepravdivá tvrzení.
fakturu za provedené opravy v areálu.
V neposlední řadě považuji za nutné
Tato skutečnost se po podrobném se omluvit paní Hladké za zpochybnění
seznámení se smlouvou ukázala jako jejích odborných předpokladů jako veženka, kterou si budou mít možnost nepravdivá a pan Hladký nikdy také doucí odboru školství a kultury v témže
cestující zakoupit a nabít u řidiče. Při smlouvu nepodepsal.
článku. Má tvrzení byla nepravdivá
každé další jízdě se odečte cena jízdDále jsem v Žateckém týdeníku č. 36 a paní Hladká disponovala potřebnými
ného.Nabití lze opakovat dle potřeby. uvedl domněnku, že pan Hladký z titulu osobními i odbornými schopnostmi
V autobusech budou mít také cestující radního mohl ovlivnit průběh výběrového k výkonu této funkce.
možnost vyjádřit se k jízdním řádům.“ řízení na funkci vedoucí odboru školství.
Miroslav Legutko
Chceme naše služby přizpůsobit požadavkům cestujících“, uvedla p. Kopecká
zástupce dopravce.
����������������

Omluva:

Nová autobusová linka Žatec – Louny - Praha
Od 25.10.2009 bude zavedena nová
autobusová linka 56002 směr Žatec
– Louny – Praha s konečnou stanicí
Praha – Zličín. Jízdní řády se sice kryjí
s jízdními řády dopravce Busmat , ale
právě proto je na cestujících, kterou
linku si vyberou.Ceny jsou stejné jak
pro dopravce K+K dopravní agentura
s.r.o. tak pro Busmat. Je pravdou, že

v posledním období byly s dopravcem
Busmat problémy, nepravidelné spoje,
vynechávání a zpoždění spojů.
Proto se firma K+K dopravní agentura
s.r.o. rozhodla tuto linku zavést.
Největší výhodou této linky je konečná stanice Zličín, kde se nachází velké
nákupní centrum. Od 1. 11. 09 bude
také prioritou tzv.elektronická peně-

Industriální stopy v Žatci

FOTO (TT)

Na třicet odborníků na architekturu
si 7. října za doprovodu realizačního
týmu z MěÚ prohlédlo královské město Žatec. Jednalo se o další zastávku
v rámci souboru akcí 5. mezinárodního
bienále Industriální stopy, které zavítá
pouze do 9 vybraných míst v České republice. Pro Žatec šlo o velmi prestižní
záležitost, protože se dostal jako jediné
menší město do vybrané společnosti
českých a moravských měst, která
mají vizi, jak využívat potenciál industriálních památek. Účastníci akce si
prohlédli Městskou památkovou rezervaci, zrekonstruovaný chmelařský objekt
Účastníci bienále si prohlédli i stav- v Jakubské ulici, expozice Chmelařského
muzeum, muzeum Homolupulů, sušárnu
bu Chrámu Chmele a Piva

v Trnovanech a stavbu Chrámu Chmele
a Piva. Právě rodící se Chrám Chmele
a Piva sklidil velký zájem i pochvalu
odborníku, protože se jedná o vzorovou
ukázku oživení industriálních objektů
v zóně technických památek chmelařství,
která navíc kandiduje na zápis do seznamu UNESCO. Projekt Chrám Chmele
a Piva, tak v sobě spojuje produkt nejen
pro odbornou veřejnost, ale i vynikající
zázemí pro rozvoj cestovního ruchu
v regionu a další žatecké nej, na které
mohou být obyvatelé města hrdí.
Další info:
http://www.industrialnistopy.cz/
2009/2-bienale.aspx
Jan Novotný
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

- termín dokončení stavby včetně
vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou
( případně lze výstavbu rozdělit do
Projednáno RM dne 12.11.2007
etap)
Pozemky za účelem bytové vý- věcné právo předkupní po dobu
stavby
realizace výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6
Zveřejněno od 06.10. do 04.11.
o výměře 3560 m 2 , p.p.č. 4646/21 2009
o výměře 1221 m 2 , p.p.č. 4646/22
o výměře 4508 m 2 , p.p.č. 4646/26
o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27
o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby za kupní
cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze strany
žadatele bude k žádosti přiložen návrh
zástavby v souladu s územním plánem
města k zastavění stavbou pro bydlení
a k realizaci veřejné zeleně, a to zasta- Opakovaný záměr Města
vovací studii (parkovací plochy, zeleň,
Žatec prodat ze svého
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
majetku
část, hmotové uspořádání (podlažn volnou bytovou jednotku
nost, počet bytových a nebytových
jednotek), časový harmonogram vý- č.2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
stavby, návrh podmínek kupní smlou- v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
vy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje 31,00 m2 s podílem společných částí
v kupní smlouvě stanovit podmínky: budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
- termín pro vydání příslušného a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výrozhodnutí stavebního úřadu pod měře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
smluvní pokutou
Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Projednáno RM dne 17.03.2008
•

nebytový prostor v p. 49 na st.p.. 264 Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- K/m2/rok bez služeb.

Rada Msta Žatec si usnesením .173/99 vyhrazuje právo k jednání pizvat pouze ty zájemce,
jejichž podnikatelský zámr odpovídá zájmm msta.
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 24.9.2009 do 23.10.2009
Za majetkový odbor

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

Nebytový prostor:
- 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)
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 21.9.2009 do 20.10.2009

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Za majetkový odbor
projednáno Radou Města Žatec dne 14.9.2009
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

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

cenu 379.100,- Kč a poplatky spojené - u právnických osob nutno doložit
s provedením smlouvy.Žádost o kouověřenou fotokopii platného výpisu
pi je nutno podat na předepsaném
z obchodního rejstříku.
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
(volného bytu) v termínu zveřejnění 10. 2009
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
30.9.2009 do 29.10.2009.

územního plánu, s upozorněním na
vedení inženýrských sítí a dále s tím,
že k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
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
m 2 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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového domu za podmínek
stanovených odborem rozvoje města
(1.NP občanská vybavenost – obchody, služby apod., 2. až 5. NP bydlení)
s upozorněním, že realizaci stavby lze
odsouhlasit až po schválení nového

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŽATEC

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
1440 m2 ul. Jungmannova v Žatci jako
jeden celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje
města za kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu do
dvou let od podpisu kupní smlouvy
pod podmínkou odstoupení od
smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu do čtyř let od podpisu kupní smlouvy pod smluvní pokutou
100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

Cvičení je žádoucí

Vertebrogenní onemocnění (degenerativní onemocnění páteře) jsou na
pořádá celodenní autobusový výlet nazvaný
prvním místě mezi chorobami, které
vedou k omezení pracovní aktivity,
ČESKÉ ŠVÝCARSKO - HŘENSKO
jsou na druhém místě (po chorobách
V sobotu 17.října 2009
z nachlazení) v nemocnosti a jsou pátou nejčastější příčinou hospitalizace.
PROGRAM ZÁJEZDU: Výstup na Pravčickou bránu, přechod kolem
Nejen analgetika, klid na lůžku, teplo,
Křídelní stěny po Gabrielině stezce na Mezní Louku. Sestup na Mezní
plavání apod., ale i pomalé cviky jsou
můstek.Přejezd pramicí částí Edmundovy soutěsky (Tichá) a přechod na
jednou z mnoha forem léčby.
stanoviště autobusu. Jde se po značených TZ.
Roztroušená skleróza, onemocnění
Pokyny pro účastníky: Odjezd autobusu z autobusového nádraží v 8.00
které postihuje centrální nervový syshod. Předpokládaný návrat v podvečer
tém. Kromě nasazení léčiv, se klade
Úhrada za osobu: členové KČT 100 Kč. Ostatní 200 Kč Přihláška je aku tohoto onemocnění také důraz na
ceptována po zaplacení poplatku, který je nevratný! Přihlášky a poplatek
zklidnění psychiky a zlepšení fyzicképřijímá p.Kochová ( tel: 723 342 496 ) v hale MěU - na radnici vždy Po.
ho stavu a žádoucí je také pravidelné,
a Stř. 15 – 17 hod. od 30 září - 7 října až do využití kapacity autobusu.
ale mírné cvičení.
A právě toto je cílem cvičení pro
Vstupné a pod si účastníci hradí sami!
zdravotně postižené, které pořádá
Průvodce: RNDr Vladimír Theuer
OV SPCCH, pobočka Žatec v těloKontakt: tel: 723 543 562
cvičně Základní školy Komenského
Přijemně prožitý den přeje výbor KČT Žatec
alej. Trápí-li Vás bolesti zad a máte
chuť si zacvičit, přijďte každé úterý
a středu od 16.30 – 18.00 hodin.
V úterý se na Vás těší cvičitelka V.
Winkelhöferová a ve středu E. Hanušová. A za celou organizaci všechny,
kteří si rádi zacvičí Vás srdečně zve
První říjnový víkend se v sobotu za sebou. Šlo nám o nácvik rojnice, předsedkyně OV SPCCH Vítězslava
(žit)
večer sešli žatečtí dobrovolní záchra- rozestupů i používaných povelů. Pak Černá.
náři s dobrovolnými hasiči z Podbořan se všichni přemístili na jiný úsek se
k velké noční výcvikové akci. „Připravi- složitějším terénem a společně s kyli jsme zásahy tak, aby se jich mohli zú- nology spolupracovali na vyhledávání,
častnit jak dospělí, tak i mládež z obou ošetřování a transportu nalezených
dobrovolných složek,“ uvedl Slavomil osob. Druhý zásah se odehrál nedaleko
ĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀĀԀ܀ĀȀࠀऀȀ̀ԀऀĀȀ̀ԀऀఀഀༀĀȀကഀᄀሀĀ
Jurnečka, ředitel občanského sdružení Bezděkova, kde došlo k požáru, závalu
Záchranáři Žatec. První simulovaný a následnému zranění několika osob.
ĀĀĀጀ᐀ᔀᘀᜀ᠀Āᜀᤀᨀᔀᬀᜀ
zásah byl pro všechny nečekaný. „Při Zde musela být použita k vyproštění
příchodu do klubovny došlo při re- některých zraněných i lezecká techȀ̀ЀĀఀᰀကऀĀԀഀĀԀᰀᴀḀĀἀĀ Ā!Āഀက
konstrukci našich budoucích prostorů nika. Během zásahu jsme simulovali
ᔀഀ̀"ሀ#$ĀĀȀကഀᴀĀ%&'%(')((*
k pádu dvou pracovníků ze žebříku. Ha- i zřícení schodiště. Několik hasičů
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀကഀᴀĀ%ἀ'%%')((*
siči i záchranáři se tedy rozeběhli zpět a záchranářů tak zůstalo uvězněno ve
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀကഀᴀĀ%%'%)')((*
do vozů pro vybavení a spěchali zraně- třetím patře budovy a museli odtud
ným na pomoc,“ doplnil S. Jurnečka. slanit. Pro některé z hasičů bylo slaňo+܀$ĀĀĀЀఀĀ*,((ĀఀЀĀ%),((Ā-Ѐఀऀ
Úvodní zásah přítomné navnadil na vání jejich úplně první v životě,“ uvedl
.ഀ$ĀĀ)(,/Āᜀᄀ0-Ѐఀ'
další cvičné situace. Při první z nich ředitel žateckých záchranářů. Společný
1ḀကЀĀȀࠀऀ-ऀ܀ကĀఀሀကᰀĀఀഀĀȀࠀഀఀĀကഀ̀"ሀഀ"ĀᴀЀሀĀ
se v lese nedaleko Holedeče po silné výcvik končil v brzkých ranních hodiᴀ2ഀ3
vichřici ztratila skautská výprava. Šest- nách. A protože se zúčastněným líbil,
náct různě poraněných dětí i dospělých domluvili se na dalším pokračování.
dobrovolné záchranné složky hledaly Všem zasahujícím i figurantům patří
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ4ऀ56ሀĀऀ7Ѐ̀"2ഀĀԀĀጀጀ8
v rojnici přes dvě hodiny. „Na úvod za jejich výkony veliké díky.
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀഀ9ЀĀĀကഀ'Ā:%!Ā;%(Ā!*%Ā
jsme pro mladé hasiče a záchranáře
Zdenka Uďanová, Záchranáři
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ;ἀ%Ā&%(Ā!;)
připravili les se stromky vysázenými
Žatec, o.s.

Společný noční výcvik
dobrovolných hasičů a záchranářů

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

15. října 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ŘÍJEN 2009
15.10.

19.10. Středa

DEN SPCCH „Mám svůj den“

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.
Mimo předplatné. Vstupné: Zdarma

MILOSTNÁ TAJEMSTVÍ

19:30

Tři jednoaktové hry v podání stále mladé a skvělé Luby Skořepové uvádí Divadlo
90. Zhlédnete: Ta nejsilnější, Nezvaný host a Neboštík.
Dále hrají: Jaromíra Mílová, Petra Dolanská.
Více na: www.divadlo90.cz. Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I. místa 140,- II. místa 130,- III. místa 120,-

20.10. Čtvrtek VŠECHNOPARTIČKA

19:30

25.10.

15:00

Karel Šíp v divadelní formě úspěšného televizního pořadu bude důkladně zpovídat Aloise Náhlovského. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké začátky,
zážitky ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních aktivitách
i cesty do zahraničí, opředené veselými historkami. Prostor dostávají i dotazy
diváků.
Předplatné skupiny D i mimo předplatné. Humor
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

NA SALAŠI DRACI JSOU

Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda, která pobaví nejen
děti, ale i jejich rodiče.Pojďte prožít celý rok na salaši s Ondrou a Jurou. Jsou
to bačové jak se patří, kteří se po celý rok starají o své ovečky, ale vůbec to
nemají jednoduché. Na téhle salaši totiž nedělají neplechu jen vlci. Zabloudí
sem i drak a vy uvidíte, jestli si s ním naši kamarádi poradí. Pak ještě uvidíte
jak pekli koláče, jak slavili Velikonoce a Vánoce a vůbec se dozvíte hodně
o lidových zvycích, na které si pamatuje už jen málokdo. Hrají: Ivan Remta,
František Kreuzmann, František Kreuzmann, Hana Benešová
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné: 70,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
16.10. Pátek

JMÉNEM KRÁLE

19:30

Historický / ČR 2009 /
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
Do 12 let nepřístupný / Přístupné. E- CINEMA. BIOSCOP
Vstupné: 70,-

17.10. SOBOTA JANOŠÍK

19:30

18.10. NEDĚLE

19:30

23.10. PÁTEK

JANOŠÍK

BIOSCOP / Historický / Polsko / Slovensko / Česko, 2009, 140 min
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se
symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí
a odvážnými činy. I když byly dosud natočeny čtyři celovečerní filmy o Jánošíkovi, slavného lidového hrdinu příliš neznáme. Známe jen lidovou legendu
o slavném zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a kterého po zradě
popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdového Juru Jánošíka, mladíka
z Těrchové, jehož krátký, ale dramatický život inspiroval generace Slováků
k vytvoření legendy, ...
Režie: Kasia Adamik, Agnieszka Holland. Hrají: Václav Jiráček, Richard Krajčo, Marián Labuda st., Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner,
Táňa Pauhofová, Danuta Szaflarska, Marian Dziedziel, Marek Probosz,
Přístupné. E-cinema
Vstupné: 80,- Kč

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘISKÝCH RYTÍŘŮ III

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Občas Vám nevyjde měsíční rozpočet? Máte nečekané vydání a nikdo
nepůjčí? Zařídíme Vám finanční rezervu a ještě ušetříte! Stačí prozvonit
777 831 406
n Prodám byt 2+1 (45m2) v Lounech
v ulici U Spravedlnosti. Malý nájem,
nová plastová okna, tiché klidné prostředí. Cena: 700 000,- Kč. Telefon:
720 165 228 po 15.30 hod.
n Prodám v Žatci stavební parcelu
o rozloze 4432 m2. Cena 550,- Kč/m2.
Tel. 606 621 804.
n Prodám Ford Fiesta, 1,25 GHI
Zetec, klimatizace, světlý interiér, el.
stahování oken, dřevěná palubní deska,
2x airbac. Cena 50 000,- Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 605 930 405 po
16 h.
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 780.000
3+1/B, garáž,zahrada,
Bratří Čapků, 1.100.000
3+1,garáž,zahrada,
Osvoboditelů, 880.000
3+1/L, Dr. Kůrky, 980.000
RE/MAX nabízí nové
prostory, Oblouková,
nájem 18000měsíčně
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Pronajmu dlouhodobě prostornou
garáž umístěnou v panelovém domě na
sídlišti Jih v Žatci (ul. Bří Čapků) s elektřinou. Nájemné 1800,- Kč/měsíčně.
Více info na tel. 777 881 880.
n Pronajmu byt 1+2 (70m2) v RD, 1.
patro, Žatec. Plastová okna, plyn. kotel,
vana, terasa, nájem + inkaso 7.500,- Kč,
kauce 10.000,- Kč. Tel.: po 16.00 hod.
– 415 210 135
n Prodám jednohrob v Žatci,
cena dohodou. Tel. po 16.00 hodině
– 415 210 135
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.

18:45

MET IN HD
Aida se odehrává ve starodávném Egyptě. Je tragickým milostným příběhem
a zároveň výpravným dramatem plným velkolepých davových scén a mocných
sborových vystoupení. V hlavní roli zotročené etiopské princezny se představí
Violeta Urmana, její sokyni ztvární Dolora Zajick a Radam?se, velitele egyptských vojsk, Johan Botha. Za dirigentským pultem stane Daniele Gatti. Mezi
nejznámější melodie Aidy patří slavný Triumfální pochod.
Diriguje: Daniele Gatti, Režie: Sonja Frisell, Scéna: Gianni Quaranta, Kostýmy:
Dada Saligeri, Světelný design: Gil Wechsler, Choreografie: Alexei Ratmansky.
Hrají: Aida: Violeta Urmana, Amnéris: Dolora Zajick, Radamus: Johan Botha,
Amonasro: Carlo Guelfi, Ramfis: Roberto Scandiuzzi, Král: Stefan Kocán
Přístupné. Satelitní přenos
Vstupné: 280,- Kč

(Žatec) - Městská knihovna Žatec připravila na středu 21. října 2009 od 16
hodin v přednáškovém sále centrální knihovny cestopisnou přednášku Luboše
Drbohlava na téma Hory Jemenu doplněnou o diaprojekci. Vyprávění a promítání nás zavede do hlavního města Sanna a bude pokračovat do hor táhnoucích
se podél Rudého moře. Dozvíme se o historii, architektuře, zajímavostech Jemenu a o životě místních lidí.
(fr)

Utíkající Morčata v Dobroměřicích

Už po deváté chystá šílená lounsko-pražská kapela Tři sestry Revival Banda
svůj výroční koncert, který se na Lounsku už stal každoroční kulturní atrakcí.
Po předloňské Hudbě Praha a minu- Lulu Táboříková, vzkazuje: „Po velmi
lém WaldaGangu si tentokrát za gra- ozdravném léčení se vracím mezi bantulanty vybrala známou alkoholovou du kreténů a chtěla bych to pořádně
partičku Morčata na útěku, známou oslavit. Vsadila jsem se s naším zpěsvými drsně přisprostlými texty. Další vákem Vlastou eR., že letos bude opět
kapelou bude nový objev na revivalové dobroměřický kulturák praskat ve švech.
scéně – Horkýže Slíže z Ostravy, kteří Přijďte se s námi pobavit, určitě to bude
nenechávají na svých vzorech notu stát za to“!
suchou.
Koncert se uskuteční 21. 11. 2009
Hlavní motor akce a staronová členka v KD Dobroměřice u Loun od 20.00
kapely Tři sestry Revival Banda, supice hodin.

Tak si to představuji
Tímto, bych chtěla poděkovat za celou
rodinu personálu denního stacionáře
v Libočanech, za péči a starostlivost,
kterou věnoval naší mamince, babičce a prababičce, paní Marii Žitníkové
v jejích posledních dnech života. Co
jiného lze dát lidské bytosti, které
pomalu svíčka dohořívá a přesto srdce
tluče. Kvalitní péči, milé slovo, lidský
přístup a v neposlední řadě přidat přeci

ještě pohlazení a úsměv. Tak si to představuji…..A to vše naší mamince bylo
v denním stacionáři dopřáno. Smířit
se s odchodem blízké osoby je vždy
bolestivé, přesto Vám děvčata nesmírně děkuji, že odchod blízkého člověka
byl v důstojném prostředí. Nikdy totiž
nikdo neví, jakou touto cestou sám
půjde…..Ještě jednou velký dík!
S. Žitníková

DEN SPCCH ŘÍJEN 2009 - program

„Mám svůj den“

Nákladní 781, 43801 Žatec

Přijmu

kosmetičku
a nehtovou designerku
Nájem 2500,- Kč

Tel. 774 306 880

Kadeřnictví Hášová

Chmelařské nám. 348, Žatec – vedle hasičů

1.10.09 - 31.11.09

kadeřnice - stříh pánský á 50kč
- stříh k chem. úkonům - zdarma
nehtařka - kompletka gel. nehtů - 390 Kč
- malování na obličej (párty, karneval,..)
od 40 Kč
vizážistka - líčení denní, večerní - od 150 Kč
kosmetička - ke kompletnímu ošetření
- paraf. zábal zdarma
- možnost slosování o zajímavé ceny
Recepce: 724 574 046

Studio K- Style

Alšova 827, Žatec – vchod z rohu

PŘIŠLI NA SVĚT

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

6.10.

Milostná tajemství Luby Skořepové

7.10.

Městské divadlo v Žatci uvede v 19. října první divadelní činohru letošní divadelní sezony. Obdivovat zde můžete herecké umění paní Luby Skořepové,
která se zde představí ve třech jednoaktových hrách.
Ta silnější, Nezvaný host a Nebožtík mohou těšit na zbrusu nové sedačky,
jsou pro ni ideální příležitostí, aby ale také kompletně zrekonstruované
mohla ukázat celý svůj široký herecký hlediště i jeviště.
rejstřík. Od poloh vážnějších až po svůj
Upozorňujeme případné návštěvníky,
přirozený komediální talent. Zároveň že již byl zahájen předprodej lístků na
je tato volba titulů průřezem evrop- tuto činohru, ale i jiné pořady, které
skou dramatikou. Inscenace je dárkem žatecké divadlo uvede v měsíci říjnu.
k pětaosmdesátinám Luby Skořepové Pokladna je otevřena v přední části
a také k šedesáti létům, stráveným budovy divadla vždy od pondělí do
na jevišti. Dále hrají Jaromíra Mí- čtvrtka v časech od 14:00 – 17:00 hod.
lová a Petra Dolanská. Návštěvníci, Kompletní program si pak můžete najít
kteří přijdou do žateckého divadla se také na www.divadlozatec.cz.

Jemen očima Drbohlava

V rámci „Týdne SPCCH v ČR“
celorepubliková akce „DEN SPCCH“ pod názvem

19:30

ATYP FILM / Dobrodružný / Rodinný / Dánsko, 2008, 85 min
Další příběh dětských hrdinů Katrin, Mathiase, Fie a Nise. Všichni čtyři
společně s Katrininým otcem, Velmistrem řádu templářských rytířů, vyrážejí
na Maltu, aby našli bájný poklad Hadí koruny. Mathias je ale okouzlen jednou
ze zdejších dívek Elen. Omylem jí prozradí tajné poslání celé skupiny. Poklad
spadne do nepravých rukou a Mathias je unesen. Všichni zbývající hrdinové tak
musí spojit své síly a pomoct Mathiasovi. Nakonec se pokusí získat i poklad.
Režie: Giacomo Campeotto
Přístupné. DVD
Vstupné: 50,- Kč

24.10. SOBOTA Giuseppe Verdi – AIDA

strana 3

8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.

Josef Andrš
Irena Sekáčová

Kurzy orientálního
tance

Tanec je vhodný pro každou ženu, není
omezen věkem ani postavou.
5. října v 19:00 ukázková hodina ZDARMA!
Tělocvična Gymnázia – Studentská, Žatec
Pravidelné kurzy:
začátečníci:
pondělí 19:00 – 20:00 (od 5. října)
mírně pokročilí:
středa 18:00 – 19:00 (od 30. září)
pokročilí: středa 19:00 – 20:00 (od 30. září)
Kurzovné 850 Kč/10 lekcí
Přihlášky a bližší informace: 736 775 219,
Reiny.A@seznam.cz
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Autoelektrika Žatec
Prodejna

Volyňských Čechů 1401, Žatec
prodej@auto-elektrika.info
Tel. 602 787 823
Otevírací doba: Po-Pá 8-12 a 14-17 hod.

Servis

Čejkovice 11, Libědice
info@auto-elektrika.info
Tel. 602 787 823
l prodej náhradních dílů na alternátory a startéry
l prodej vstřikovacích čerpadel
l opravy všech startérů a alternátorů
l základní opravy automobilů
S tímto letákem sleva 10% na práci
www.auto-elektrika.info

Gardetrans s.r.o.

Jan Žižka
Marie Hibrantová
Štěpán Pilař
Lucie Koňariková
Filip Harbich
Barbora Babánková
Tomáš Roušar
Petr Žáček
Minh Dang Bui
Matyáš Vyskočil
Adéla Lídlová
Růžena Lalíková
Adéla Svobodová
David Turošík
Bohumil Zeman
Natálie Červíčková

l pronájem kontejnerů
l odvoz odpadu a suti
l dovoz písku, betonu
tel: 777108888, 474392274
Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec,
přijme:

„Technika na přípravu výroby“

ROZLOUČENÍ
9.10.
11.9.

Městské divadlo Žatec - 15. 10. 2009 od 10 hodin!!!!!!!!!!
10.00 hod.
Zahájení 5. ročníku SPCCH v Žatci
10.30 – 11.00 Kulturní vystoupení MŠ ALERGO Žatec
11.00 – 12.00 „V povodí Konga“ - přednáška
RNDr. Vladimír Plešinger - cestovatel
12.00 – 12.30 Přestávka –občerstvení
12.30 – 13.30 Hospicní a paliativní péče – přednáška
Pavel Česal – ředitel Hospice v Litoměřicích
13.30 – 14.30 „Tajemné síly přírody“
Ing. Zdeněk Klouček – vliv přírody na lidské zdraví
14.30 – 15.00 „Máme svůj den“ – a další informace S. Žitníková
15.00 – 16.00 Recitál Hany Horecké (bývalá skupina Schovanky)
16.00 – 17.00 Vystoupení souboru Permoníček a Čmeláček

89 let
61 let

Požadujeme: Úplné středoškolské vzdělání, práce na PC, znalost AJ, NJ výhodou
(pozn.: vhodné pro muže) Nabízíme: nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 666, životopisy zasílejte na e-mail: recepce@izoszatec.cz nebo osobně
na adrese firmy.
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Žatecký týdeník

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Podzimní část fotbalových soutěží má
před sebou ještě pět kol, ve kterých se budou jednotlivé týmy FK Slavoj Žatec snažit
získat možné maximum bodů, aby se v poklidu mohly připravovat na odvety. „A“
tým mužů bojoval v Bezděkově u Roudnice
o plný bodový zisk na hřišti soupeře. To se
mu dařilo zhruba do 82.minuty utkání, kdy
obdržel po komplikované situaci vyrovnávací gól k zarmoucení všech hráčů. Rezerva v Libočanech bojovala se silným týmem
Havraně. Lepší náladu svým příznivcům
připravily oba dorostenecké týmy. Starší
tým nadělil Štětí celou desítku, a mladší
překvapivě zdolal svého soupeře, který byl
doposud v čele soutěže. Smutný byl návrat
starších žáků z Dubí, kde neuspěli v souboji
o vedení v tabulce „ A“třídy. Druhý tým starších žáků vyprovodil přídělem svého soupeře
z Libčevse. Vítězství ze hřiště svého soupeře
si přiváží mladší žáci. Starší přípravky nestačily na svého soupeře z Vroutku, který je
v čele soutěže, naopak starší přípravka tabulku uzavírá. Mladší přípravka si přivezla
ze satelitu v Lenešicích páté místo. Takový
stručný přehled utkání týmů fotbalového
klubu FK Slavoj Žatec.
n SK Bezděkov / u Roudnice / - FK
Slavoj Žatec 1 - 1 / pol. 0 - 1 /
Sestava: Zaťko - Vávra - Horňák - Zlatohlávek - Dykas - Heinc - Svoboda - Bednář
- Paul M. - Bereš - Baierl
Střídání: Poborský
Nepříjemný soupeř čekal na hráče Slavoje.
Navíc byla touha mu oplatit porážku z posledního vzájemného utkání v Žatci na jaře
v uplynulém ročníku. Od počátku utkání, se
hosté pustili s chutí do svého soupeře aktivní hrou v útočné fázi, a hned ve třetí minutě
pěkně vystřelil Heinc, ale jeho dalekonosná
dělovka skončila o centimetry vedle šibenice branky domácího brankáře. Do poločasu
měl velkou šanci ke skórování Zlatohlávek,
který ale hlavou netrefil gólovou příležitost.
To se povedlo střelci Baierlemu, který proměnil přesnou přihrávku, tentokráte aktivně
hrajícího Bereše. Slibný výsledek byl i na
konci prvního poločasu, a to pro hosty. Ve
druhé části hry hráči Slavoje překvapivě
pokračovali v útočném pojetí, a byla snaha
si vytvořit další šance k případnému pojištění
výsledku. Byl to opět Bereš, který vnikal do
obrany domácích, ale jeho přihrávky buď
svého adresáta nenašly, nebo na poslední
chvíli zaskočili domácí hráči v čele s obrovitým brankářem. Klasické pravidlo „nedáš
šance, přijde trest“, se naplnilo v 82.minutě
utkání doslova, ale k rozčarování a nevoli,
jak hráčů tak příznivců Slavoje. Domácí hráč
tečí zahrál míč na roh, který již za čarou odkopl domácí brankář, za dozoru pomezního
sudí. Následoval ostrý střet domácího hráče
který nemilosrdně knokautoval Vávru, který
zůstal otřesen ležet na zemi. Domácí hráči se
zmocnili míče a střelou překonali brankáře
Zaťka. Všemu byl nablízku hlavní rozhodčí
a ten vyhodnotil situaci k radosti domácích
příznivců a uznal branku. Marné byly
protesty žateckých hráčů, pan hlavní rozhodčí Šlehofer z Chomutova byl opačného
názoru za dozoru delegáta utkání. Nelze se
vymlouvat na tuto situaci, ale je neskutečné jak takovou situaci vážení páni rozhodčí
posoudili. Bohužel v dnešním fotbale nerozhoduje jen fotbalová kvalita, ale i chyby těch,
kteří jsou tzv. nedotknutelní a rozhodcovská
ješitnost jim je vlastní. Nezbývá než bojovat
dále o další body.
n FK Slavoj Žatec st.dorost - Mondi
Štětí 10 - 1 /pol.4 - 0 /
Sestava: Kočárek - Bešík - Fedoriško
- Hynek T. - Klepáček - Schmied - Smékal
- Pelikán - Hankocy - Holan - Podoružek
Střídání: Exner, Linc
Další důležité body na kontě dorostu
v krajském přeboru. Mimo úvodní část
utkání a sérii rohů soupeře zavelel Hankocy fotbalovou parádou k otevření skóre
a pak už následovala přehlídka, jak zahozených příležitostí, tak narůstající změny
ve skóre. Tentokrát se předvedl především
s chutí hrající domácí Holan, který se trefil
celkem šestkrát do sítě soupeře. Další branky přidali, Hankocy 2, Podoružek Domino
a Schmied.
Mladší dorostenci porazili po bojovném
výkonu vedoucí tým Štětí 2 - 1, branky
Chromý a Exner.

Město Žatec, zastoupené starostou,
vyhlašuje dne 05.10.2009 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na
dobu určitou (zástup za nepřítomnou úřednici):

interní auditor / auditorka

Přebor v přespolním běhu
Ve čtvrtek 1.10.2009 se u sportoviště
TJ Sever konal přespolní běh pro oblast
Žatecka, který byl zorganizován Základní
školou Žatec, Jižní 2777. Z naší školy jsme
vybrali družstva do všech kategorií, tzn.
nejmladší, mladší a starší žactvo – dívky
i hoši, přičemž nejmladší kategorie běžela
1 km, mladší a starší dívky běželi 1,5 km,
hoši v kategorii mladšího žactva 2 km
a v kategorii staršího žactva 3 km.
Soutěžilo se ve družstvech. Bohužel se
nám ani jednou nepodařilo dosáhnout na
stupně vítězů, nicméně umístění některých jednotlivců nás velice mile překvapi-

lo. Za nejmladší kategorii jmenujme na 2.
místě Kozákovou Kateřinu, u chlapců na
stupni vítězů stanul Solčani Martin a na
3. příčce Šimeček Michal. Další vítězkou
v kategorii starších žákyň v jednotlivcích
byla Solčaniová Lenka.
Nasazení a zájem zúčastněných žáků byl
v rámci fair-play přínosem pro ostatní zúčastněné. Jelikož se držíme olympijských
tradic a vyznáváme heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“, pokládáme účast
na přeboru v přespolním běhu za přínos
a těšíme se na další ročník.
Mgr. Markéta Hartmanová

Úspěšný víkend žateckých kadetek

Kadetky VK sever Žatec mají za sebou velmi náročný, ale volejbalově výborný
víkend.
V sobotu jsme jeli na turnaj do víkend hrála všechna děvčata velmi
Nového Boru a i přesto, že jsme byli dobře, ale je třeba vyzdvihnout výve značně oslabené sestavě, dokázala kon jediné zdravé nahrávačky Ivety
děvčata vybojovat druhé místo z pěti Šebkové, která nejenže celý víkend
zúčastněných týmů. Po turnaji jsme byli fyzicky vydržela, ale také skvěle
pozváni do místní umělecké sklárny, spoluhráčkám připravovala míče pro
podívat se, jak se tu pracuje a dokon- útok. V neděli pak na bloku dominovala
ce si všichni včetně trenérů mohli Bára Hanušová, která naprosto „vymaza„vyfouknout“ výrobek ze sklářské píš- la“ dvě nejlepší útočnice soupeře a sama
ťaly.
byla v útoku téměř bezchybná.
Přespali jsme a ráno nás čekala
O poměrech v týmu svědčí i fakt, že
cesta na palubovku loňského vítěze KP ka- dvě hráčky, které se nemohly zúčastnit
detek - VKM Ústí nad Labem. V prvním sobotního turnaje, rodiče v neděli oběsetu jsme se rozkoukávali v neznámé tavě přivezli alespoň k mistrovskému
tělocvičně, ale od druhého setu se utkání v Ústí.
začala projevovat naše bojovnost
Sestava: Iveta Šebková, Majda Noskoa týmový výkon bez slabých míst. Po vá, Kateřina Želinská, Denisa Piglová,
vynikajícím výkonu všech hráček a fre- Jana Zlatinská, Petra Ryková, Soňa
netickém fandění naší lavičky, jsme Wimmerová, Adéla Lučanová, Lenka
favorita smetli v poměru 3:1 a 3:0. Celý Mullerová a Bára Hanušová.

Žatecké házenkářky statečně
bojovala v Tymákově
n Sokol Tymákov – Šroubárna Žatec 25 : 22 (11 : 12)
V devátém kole první ligy národní
házené žen zajížděla Žatečanky na
hřiště mistra ČR a domácí byli vysokým
favoritem utkání. Přesto to byl hostující
celek, který v průběhu prvního poločasu
eliminoval hru mistra a první poločas zaslouženě vyhrál. V druhém dějství domácí
viditelně přidali, ale o konečném výsledku
nebylo dlouho rozhodnuto. Až v samém

závěru se dokázali domácí prosadit a strhnout vítězství na svoji stranu. Žateckým
házenkářkám za statečný a disciplinovaný
výkon patří jen a jen pochvala.
Sestava a branky:
Vojarová – Kopecká, Schneiderová,
Šíbalová,Kopecká – Bilohuščinová (9),
Wüstová(7), Plecit(5), Bartoňová(1).
Trenér: pan Popelka.

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:
n Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na
území ČR
n Minimální věk 18 let
n Způsobilost k právním úkonům
n Morální a trestná bezúhonnost
n Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem
v ČR)
Ostatní předpoklady:
n Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkoušku
n Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
n Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
vášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhlášky č. 505/2002 Sb., k provedení
zákona o účetnictví pro územní samosprávu a organizační složky státu, vyhlášky
č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole

n Řidičský průkaz skupiny B
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FK Slavoj Žatec muži B - SK Havraň
SK Dubí - FK Slavoj Žatec st.žáci I. 5 - 0
FK Slavoj Žatec st.žáci II. - AC Libčeves 8 - 0
SK Černčice - FK Slavoj Žatec ml.žáci 1 - 4.

ĀȀ̀ЀԀЀ܀Ѐࠀऀ܀Ԁ

Příští program:

Pavel Maňák
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Z dalších výsledků:

FK Slavoj Žatec muži A - Tatran Kadaň 18.10.09
- neděle od 15.30 hod. v Žatci
SK Černčice - FK Slavoj Žatec muži B 18.10.09
- neděle od 15.30 hod. v Černčicích
FK Neštěmice - FK Slavoj Žatec dorosty zajíždí
17.10.09 do Neštěmic
FK Slavoj Žatec st.žáci I. - Sokol Údlice 18.10.09
- neděle od 10.30 hod.v Žatci
FK Kyjice - FK Slavoj Žatec st.žáci II. 17.10.09
od 10.30 hod. v Kyjicích/Jirkov
FK Lubenec - FK Slavoj Žatec st.přípravka
17.10.09 od 10.00 hod.v Lubenci
FK Slavoj Žatec ml.žáci - Březno 17.10.09 od
10.30 hod. v Žatci
FK Slavoj Žatec ml.přípravka - 18.10.09 od
9.00 hod. Satelit ve Staňkovicích.

n Předpokládaný nástup 15.11.2009.

Přihlášku s uvedením osobních údajů:
n 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:
n ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
n výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
n životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 23.10.2009 do 14.00
hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – interní auditor / auditorka“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve
výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
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