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Žatecké divadlo
opět hraje !!!!

V Žatci bude
výstava
drobných
zvířat

V minulém týdnu došlo k hloubkové údržbě vnitřního elektrozařízení
a nainstalování protipožárních hlásičů
v budově žateckého divadla. Po potřebné kontrole byla vydána kladná revizní
zpráva, která umožňuje volný přístup
návštěvníků do budovy divadla. Tento
tiskopis byl předán Hasičskému záchrannému sboru, Stavebnímu úřadu
i Radě města Žatec ke schválení a dnes,
v pátek 20. listopadu 2009 v 9:00 hod.
bylo rozhodnuto o znovuzprovoznění
divadla. Všechna představení, včetně
koncertu Evy a Vaška se uskuteční
v budově divadla. Aktuální program je
na www.divadlozatec.cz. Vstupenky lze
zakoupit v pokladně žateckého divadla
vždy od pondělí do čtvrtka od 14:00
do 17:00 hod. Rezervace na telefonu
415 710 519.

Pozvánka na
Adventní trhy
v Žatci

Adventní trhy v Žatci proběhnou
v sobotu a neděli 28. a 29. listopadu
v prostoru náměstí Svobody. Návštěvníci trhů si budou moci prohlédnout
ukázky tradičních historických řemesel
jako je kovář, tesař, paličkář, kořenář
a samozřejmě pro ně budou připraveny
ukázky vánočních zvyků včetně krájení jablíček, pletení adventních věnců
a zdobení perníčků. V programu dále
vystoupí např. středověká hudba Musica
Vagantium a Jaroslav Káňa s medvědem.
Na tržišti budete mít možnost ochutnat
medovinu, staročeská trdla nebo perníky
s adventní tématikou.
(ic)
sobota 28.11. 2009
tržiště a vánoční zvyky: 09.00 - 16.00
středověká hudba: 09.30, 11.30, 14.00
medvědář:
10.00 – 12.00
neděle 29.11. 2009
tržiště a vánoční zvyky: 09.00 - 16.00
středověká hudba: 9.30, 11.30, 14.00
pouliční divadlo:
10.00, 13.00

Žatecké náměstí opět ožilo přípravou Vánoc… V ulicích města a na budovu radnice se in-

stalovala světelná výzdoba, která se rozsvítí 30.listopadu spolu s vánočním stromem. Čtrnáct stojanů na náměstí
Svobody vyzdobí před Vánocemi děti z mateřských a základních škol v Žatci, pod patronátem Střední zemědělské
a ekologické školy v Žatci, která vytvořila větvičkový základ pro zdobení.

Změny v důchodovém pojištění
Proč a k jakým změnám dochází od
1. ledna 2010 v důchodovém pojištění?
Jak se změní základní podmínky nároku
na dávky i parametry pro výpočet jejich
výše? Jak se upraví důchodový věk, potřebná doba pojištění, či koncepce invalidity? Za jak dlouho se účinky nových
změn projeví a zůstanou dosud získané
nároky v oblasti důchodového pojištění zachovány? Na tyto a další otázky
odpovídá leták „Změny v důchodovém

pojištění od 1. ledna 2010“, který vydala Česká správa sociálního zabezpečení.
Je k dispozici i v elektronické podobě.
Veškeré podrobné informace pro Ty,
kterých se změny týkají přináší všechna
denní media, nebo se lze obrátit přímo
na ČSSZ. Pro zájemce v elektronické
poště odkaz zde: http://www.cssz.cz/
NR/rdonlyres/A9C34D4B-14AE-4F08-BB2A-41BB7802DE6C/0/Letak_zmenyDP2010_web.pdf
(redakce)

při řešení zázemí pracoviště. Stejně
tak si myslíme, že pokud jsme obcí
s rozšířenou působností, je logické,
aby taková instituce – navíc ve městě
v přirozeném centru regionu – měla
své zastoupení,“ uvedl za vedení města místostarosta Aleš Kassal. Dodal,
že občané si při setkání s představiteli
města nad absencí pobočky ČSSZ často
postesknou.
ČSSZ na žádost Žatce uvedla, že při
rozhodování o zřízení pracoviště musí
přihlédnout ke svým rozpočtovým a personálním možnostem. „Existují však
i další důvody, které výrazně omezují
možnost dislokovat pracoviště mimo sídlo „mateřské“ okresní správy sociálního

Stále sofistikovanější a technologicky
náročnější způsob zpracování agend
sociálního zabezpečení předpokládá
příslušné technické zázem. Jeho vybudování na odloučeném pracovišti by
si vyžádalo poměrně značné investice
včetně následných provozních nákladů,
o jejichž účelnosti je možné s ohledem na
věcný a klientský rozsah zajišťovaných
služeb oprávněně pochybovat,“ uvedl
Ing. Martin Kott, vrchní ředitel úseku
ekonomicko správního ČSSZ.
ČSSZ se také obává toho, že podobné
žádosti by uplatnily i další obce a „jejich
požadavky by pak bylo možné s ohledem
na precedentní příklad (rozuměj Žatec)
jen těžko odmítat“.

Na opravu střechy
muzea se podařilo Správa sociálního zabezpečení
zřídit svoji pobočku v Žatci
zajistit dvě dotace, odmítá
Žatec – Přání obyvatel města Žatce, aby ve městě byla činná pobočka okresní
sociálního zabezpečení, nechce centrální pracoviště vyslyšet. Vedení
město hradilo jen správy
města opakovaně s touto žádostí oslovilo ředitelství České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ).
třetinu nákladů
„Nabízeli jsme maximální vstřícnost zabezpečení (v Lounech – pozn. red).
Žatec – Osm set tisíc korun od
Ústeckého kraje, 733 tisíc korun od
ministerstva vnitra, takový je výsledek
snahy o získání mimoměstských zdrojů
na opravu střechy Polánkova muzea.
Z celkových nákladů ve výši 2,2 milionu korun tak z městského rozpočtu šla
na opravu střechy jen třetina.
„Osm set tisíc korun je návrh z kulturní
komise při radě Ústeckého kraje, který
poté odsouhlasila rada a zastupitelstvo
kraje,“ uvedl Aleš Kassal, místostarosta
Žatce a současně i místopředseda krajské
kulturní komise. Ta podpořila dalšími
200 tisíci korunami i dočesnou.
Na muzeu se prováděla oprava krovu,
komínů a výměna střešní krytiny včetně
souvisejících klempířských prací. (st)

Chovatelé ze žatecké ZO ČSCH
připravují Okresní soutěžní výstavu
králíků, drůbeže a holubů. A tak mohou milovníci zvířat vidět více jak
500 zvířat od 52 vystavovatelů nejen
z našeho okresu. Vystaveno bude 175
králíků, 166 holubů a skoro 100 ks drůbeže ve více jak 31 voliérách. Výstava
bude doplněna expozicí exotického
ptactva. Pro vítěze čeká 30 čestných
cen a pohárů.
Na okrese Louny je to již dvanáctá
výstava a z toho čtvrtá, kterou organizuje ZO ČSCH Žatec 1 ve svém
Chovatelském areálu. Při všech jim
pomáhají studenti Střední školy zemědělské a ekologické v Žatci.
Okresní výstava se koná 27.
– 28.11.2009 v Chovatelském areálu
v Žatci (pod Lidlem) a je otevřena
v pátek 27.11. od 9.00 – 18.00 hodin
a v sobotu 28.11. od 9.00 – 16.00
hodin.
Přijďte se podívat, ještě trochu
odpočinout před vánočním shonem
a prožít hezké chvilky se zvířaty. I živá
zvířátka mohou být hezkým vánočním
dárkem.
Připravil: ing. Pavel Jursík

Do nemocnice míří půjčka pět milionů korun
Žatec – Zastupitelstvo města Žatce na svém zasedání 19. listopadu
odsouhlasilo půjčku 5 milionů korun
pro Nemocnici Žatec, o.p.s. Je určena
na úhradu pohledávek po lhůtě splatnosti. Půjčka je stanovena se splat-

ností do 30.9. 2010. Jak zaznělo z řad
zastupitelů, finanční podporu musejí
nemocnicím poskytovat i kraje či stát,
což jasně dokumentuje celkově neutěšenou situaci ve financování veřejného
zdravotnictví.
(st)

Vyšetření
cév jako první v regionu
Nemocnice Žatec o.p.s. zahájila dne 18.11.2009 nové neinvazní vyšetřování cév

- arteriografi, pomocí světové novinky – přístroje TensioMed arteriograph.
Je to bezbolestné, rychlé a bezpečné vy- hrudi, s pozitivní rodinnou zátěží, u kušetření , které vám poskytne informace řáků, ženám v přechodu a těhotným,
o postižení vašich tepen aterosklerozou, mužům s erektilní dysfunkcí a lidem se
což je zúžení cév, možnost infarktu stresovým zaměstnáním.
a mozkové příhody.
Na vyšetření je třeba se objednat a splV České republice umírá na tyto násled- nit určené podmínky.
ky každý druhý člověk, proto je důležitá
Vyšetření artiografem není hrazeno
prevence.
pojišťovnami, cena jednoho vyšetření
Samotné vyšetření trvá několik minut, je 1000Kč, skupinové vyšetření je odje preventivní a může sloužit i jako kont- vozeno od počtu osob. Další možností
rola nasazené léčby.
je, dohoda vyšetření i na pracovišti.
Vyšetření se doporučuje hlavně lidem Vyšetření se bude provádět v interní ams obezitou, se zvýšenou hodnotou cho- bulanci nemocnice od pondělí do pátku
lesterolu v krvi, s podezřením na vysoký od 15.00h do 17.00h., objednání na čísle
krevní tlak, s netypickými bolestmi na 414 110 354 (po – pá od 7-15 hodin).

Azylový dům ve znamení změn
Ředitelka oblastního spolku ČČK
seznámila dne 18.11.09 představitele města se změnami realizovanými
v Azylovém domě pro muže v Žatci.
Azylový dům se nachází v Heydukově
ulici, č.p. 261.
I. etapa prací zahrnovala mimo registračního procesu, kdy se ubytovna
stala regulérním azylovým domem, také
stavební úpravy. Jednalo se o výměnu
vchodových dveří a oken v objektu, rekonstrukce sociálního zařízení zaměstnanců a přeměnu jednoho „pokoje“ na
kancelář sociální pracovnice.

V letošním roce byla realizována II.
etapa zahrnující stavební úpravy pokojů
na obou podlažích a služebny, vybavení
novým nábytkem a nákup nové automatické pračky.
Cena těchto stavebních a navazujících
akcí byla vyčíslena na 1.657 tis. Kč,
přičemž se jednalo o prostředky Města
Žatce, ČČK a Ústeckého kraje.
V nadcházejícícm roce je plánována
III. etapa, která zahrnuje vymalování
chodby na obou podlažích a vybavení
nábytkem na zbývajících šesti pokojích.
Mgr. Petr Antoni
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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
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 2. 11. 2009 do
1. 12. 2009

Opakovaný záměr
Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu
RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec
- II. etapa
schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů
je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo základní členění
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
11.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD
je stanovena částkou 1958,-Kč za
1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města

- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za m2 převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek je možné po schválené žádosti
na OŽP z deponie ornice v zadní části lokality Kamenný vršek na vlastní
náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po
nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze
zámkové skladebné dlažby. Změna
umístění vjezdu je možná po schválení ORM a zhotovitele stavby tech.
infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na vlastní náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři
a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
mělké uložení stávající kanalizace
jsou i hloubky přípojek u některých
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování
při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka
bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici
pozemku. Odtud bude na pozemek
vyvedena zaslepená přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu jednotlivých RD (ke SP nutné vyjádření

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

Volné bytové jednotky:
Č.p. č.bytu ulice
velikost podlah. plocha kupní cena
2834
30 Dr. Václava Kůrky v Žatci 0+1 31,00 m2
463.320,-Kč
2833
6 Dr. Václava Kůrky v Žatci 0+1 31,00 m2
419.730,-Kč
2815
24 Písečná v Žatci
0+2 40,20 m2
500.650,-Kč
2833
32 Dr. Václava Kůrky v Žatci 0+2 39,10 m2
483.980,-Kč
2833
9 Dr. Václava Kůrky v Žatci 0+1 30,60 m2
450.280,-Kč
2816
12 Písečná v Žatci
0+2 40,20 m2
497.930,-Kč
2832
22 Dr. Václava Kůrky v Žatci 0+1 31,00 m2
379.100,-Kč
2553
18 Černobýla v Žatci
1+3 76,90 m2
892.510,-Kč
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na
informacích MěÚ Žatec. Zveřejněno: od 6.11.2009 do 7.12.2009

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny elektrické rozvodné
skříně s vynechaným prostorem pro
připojení RD a elektroměr (cena za
připojení ke každé parcele 3 x 25A
je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební
čára 5,5 m dodržena z obou stran od
ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní
krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města
tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
1. 12. 2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na
www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
1440 m 2 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.

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
společných částí domu další osobě a to:
č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2 vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
1. 12. 2009
Zveřejněno: od 6.11.2009 do 7.12.2009

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

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, pošta),
ubytování a obchodu (hypermarkety
a supermarkety, obchodní síť).

Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6
o výměře 3560 m 2 , p.p.č. 4646/21
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 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
Zveřejněno od 06.11. do 07.12.
2009

Zveřejněno od 06.11. do 07 .12.
2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Projednáno RM dne 12.11.2007

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 23.11.2009 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup
po dobu mateřské a rodičovské dovolené):

referent/referentka odboru
dopravy a silničního hospodářství
na úseku registru řidičů
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 8.
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:
• Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, zákona č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, včetně prováděcích vyhlášek
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 04.01.2010
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
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději
do 11.12.2009 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení
– referent odboru dopravy a silničního 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.

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.

LISTOPAD 2009
27.11.

ŽATECKÝ PŘÍLEŽITOSTNÍ SBOR SLAVÍ 15 LET ZPÍVANÍ

18:15

28.11.

EVA A VAŠEK

14:30

29.11.

ČERTOVSKÝ MARIÁŠ

15:00

29.11.

ZRUŠENO!

Koncert oblíbené dvojice. V průběhu večera zazní opět známé hity, ale i několik
novinek s posledních let. Těšit se tak můžete na Bílou orchidej i jiné písně.
Mimo předplatné. Humor
Vstupné: 180,Výpravný pohádkový muzikál Dany Bartůňkové.
V hlubokém temném lese stojí starý mlýn,ve kterém straší a řádí dvě uhádané
čertice - Klifuména a Belzemina. Kníže pekel Luciferendo je poslal na zem, aby
do pekla přinesly dvě dušičky. Ale co čert nechce, čertice né a né na žádnou
narazit. Až jednoho dne jim do cesty přijdou zlý Kazisvět a hamižný Lakota. Tou
dobou zabloudí do lesa princezna Brambelinda, která hledá svého zatoulaného
psíka. Nečekaně se dostává do rukou knížete pekel Luciferenda, která si ji
chce vzít za ženu. Princezna nabídku odmítne a je za to potrestána pekelným
kouzlem. Jen lesní skřítek Smíšek ví,jak princeznu odčarovat: “Láskou, kterou
peklo nezná!!“
Hrají: M. Soukupová, P. Jindrová, D. Kotan, S. Prasková, J. Sequens, M. Duchek,
D. Bartůňková ad.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti
Vstupné: 70,-

DNES HRAJEME CYRANA - KEN LUDWIG

19:30

Anglická komedie o všedních věcech nevšedního divadelního života. Děj se
odehraje v jeden jediný den. Divadelní společnost z Bufala právě zkouší Cyrana z Bergeracu. Na premiéře velice záleží, jelikož je divadlo velmi zadlužené.
Vzhledem k tomu, že hlavní představitel začne na kuráž posilovat sklenkami
dobrého vína a není schopen odehrát ani jednou větu, vznikají komické situace
plné překvapení.
V režii Lumíra Olšovského se představí herci Divadelní společnosti HÁTA:
Ivana Andrlová - Olga Želenská, Ludmila Molínová - Jana Šulcová, Adéla Gondíková - Lucie Zedníčková - Jana Zenáhlíková, Libor Hruška - Petr Pospíchal
- Marcel Vašinka, Viktor Limr - Lumír Olšovský - Zbyšek Pantůček, Vladimír
Čech - Petr Gelnar, Michal hruška - Filip Tomsa,
Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

n Prodám byt 2KK (OV) v Žatci, ul.
Dr. V. Kůrky. Cena: 550.000,- Kč. Tel.:
606 899 945
n Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správa Žatec pronajme
v Žatci jednu bytovou jednotku 4
+ 1 o výměře 210 m 2. Jedná se
o podkrovní byt se samostatným
vstupem, v samostatně stojícím
objektu v okrajové, klidné části
Žatce, ul. K Perči 3003. V přízemí
budovy jsou kancelářské prostory
majitele budovy. Pronájem možný
ihned. Další informace o podmínkách pronájmu bytu Vám poskytne Ing. František Havlíček, tel.:
724 524 906
n Potřebujete peníze? Nikde vám nepůjčí?My ano, rychle a za nízký úrok!!!!
My neřešíme registr. I matkám na MD,
OSV. Zavolejte na tel. 737 614 155.
n Hotel Černý Orel přijme pomocnou
sílu do kuchyně. Dobré platové podmínky, dobrý kolektiv. Tel. 602 223 522
n Kadeřnictví od 1. 12. 2009, Renata Holá – nabízí služby dámské,
pánské i dětské. Možno bez objednávek i s objednávkou. Adresa: „Salon
Lenka“, Masarykova 919, Žatec. Tel.:
606 180 615
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 780.000,
místo vany, sprchový kout
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 850.000
OV 4+1, Malínská, cihla
nutná rekonstrukce, 1050000
RD Dolánky u Podbořan,
k bydlení i rekreaci, 1500000
RE/MAX nabízí nové
prostory, Oblouková,
nájem 18000 měsíčně
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172

Bleší trhy pod střechou

Zveme Vás na předvánoční bleší
trhy, které se budou konat v Žatci
v neděli 6.12. a 20.12.2009 v kulturním středisku Moskva vždy od 10
– 16 hodin.
Přijďte nakupovat nebo prodávat !
Podpořte zahájení nové tradice
pravidelných nedělních bleších trhů
v Žatci !
Informace pro prodejce i kupující
na 721 110 225 nebo 732 967 807

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský,
organizační složka státu
nabízí k pronájmu

kancelářské prostory v budově
Chmelařského náměstí 1612, Žatec
Výši nájemného bude stanovena v ceně
místě obvyklé. V případě zájmu o pronájem
ze strany organizačních složek bude státu
nájemné zdarma a nájemník bude hradit
pouze podíl na provozních nákladech budovy.
Případné informace lze získat na tel. č.
737 267 050 nebo 737 267 580

Nebojsové v „Komeňáku“.

Ve znamení „dušičkového“ počasí proběhlo začátkem listopadu v ZŠ Komenského alej projektové vyučování na téma „Nebojsa“. Cílem projektu bylo
nahlédnutí dětí do vlastních dušiček a pojmenování svých strachů a nejistot,
kterých má každý malý i velký dost.
V dnešní době, kdy nejistota, nebezpečí i násilí nejsou ničím výjimečným,
děti z druhých tříd pochopily, že Nebojsou nemusí být vždycky, protože existují
věci, kterých je potřeba se v životě obávat a připravit se na ně. Zároveň si ale
uvědomili, že strach z pohádkových bytostí a tajemných příběhů je strachem
příjemným a dokonce zábavným.
Projekt končil vystavěním vlastních temných hradů, plných duchů a strašidel.
Všichni žáci i učitelé si dny strachu nádherně užili.

Vůně medu, skořice a zázvoru
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci si vás dovoluje pozvat na vánoční výstavu „Vůně medu, skořice, zázvoru…“, která bude zahájena v hlavní
budově slavnostní vernisáží ve čtvrtek
26. listopadu 2009 od 17.00 hodin,
kterou zpříjemní koledy v podání žákyň
hudebního oboru ZUŠ v Žatci pod vedením pana učitele L. Růžičky.
Výstava přiblíží historii perníkářského
řemesla, představí rozmanité druhy perníkových dřevěných forem zapůjčené od
Ing. Oldřicha Kvapila a z nich perníky,
které půjčí pan Aleš Vostřez. Oba pánové pocházejí z Hořic. Dále se budou

Žatecký příležitostní sbor ve spolupráci sec ZUŠ Žatec vás zve na Oslavu
Svých 15. narozenin, hostem bude dětská cimbálová muzika Notičky v pátek
27. 11. 2009 přesně v 18.15 hod. v aule
gymnázia v Žatci.

prezentovat perníky od Věry Hrnčířové,
Jaroslavy Forkové (obě dámy z Teplic),
Julie Chadimové ze Strakonic, Marie
Rybenské z Litoměřic, Marie Vytlačilové
z Chomutova, Jiřiny Ceehové z Prahy a Věry Havrlové z Vikletic. Výstava bude doplněna kolážemi žáků výtvarného oboru ze
Základní umělecké školy v Žatci. Součástí
výstavy budou tradičně i předváděcí akce
- ve dnech 15. – 17. prosince 2009. 15.
12. je připravena dílna pro děti – práce
s perníkovým těstem od 9.00 – 16.00 hodin. 16. 12. od 8.00 – 16.00 je připravena ukázka vyřezávání perníkových forem
a 17. 12. od 8.00 – 14.00 taktéž ukázka
vyřezávání perníkových forem.
Přijďte se naladit vánoční atmosférou.
Prodej dekorativních perníčků zajištěn.
Výstava potrvá do 9. ledna 2010.
Školní třídy prosíme o nahlášení návštěvy v předstihu na tel. 415 749 466.
Za kolektiv pracovníků muzea v Žatci
Vás srdečně zve
Jitka Krouzová

(Žatec) - Den pro dětskou knihu
připravila Městská knihovna Žatec na
sobotu 5. prosince 2009 v době od 9 do
12 hodin v Oddělení pro děti do 15 let
centrální knihovny (náměstí Svobody).
Během zábavného dopoledne jsou pro
děti i jejich rodiče připraveny zejména
Dopoledne otevřených dveří oddělení
pro děti s přihlašováním nových dětských čtenářů v doprovodu alespoň
jednoho z rodičů se slevou 50% regis-

tračního poplatku, Předvánoční dětská
tvůrčí dílna zaměřená na výrobu vánočních dekorací, ozdob a přání, zdobení
perníčků a společnou vánoční výzdobu
oddělení pro děti. V rámci programu
Kdo si hraje, nezlobí jsou pro děti připraveny hry, soutěže, turnaje v Pexesu
a Člověče, nezlob se, dále čtení, malování a vánoční povídání.
Bližší informace získáte v knihovně.
(fr)

POZVÁNKA

Den pro dětskou knihu v knihovně

Přijďte s námi oslavit
1. výročí našeho salonu

ZDARMA

Vyzkoušení 1 aplikace Vacushape
revoluce v hubnutí
(platnost do 23. 12. 2009)

DÁREK pro každého zákazníka
! NOVINKA !
Manikúra a kompletní péče
o ruce O.P.I

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V SEDMIKRÁSCE
Dne 2. 12. 2009 od 15. 30 h.
Proběhne mikulášská besídka

Vlasový design Zuzana Nováková
U Flory 2991, Žatec
Informace a objednávky

PŘIŠLI NA SVĚT
17.11.
18.11.
19.11.
22.11.
23.11.

V mateřském centru
Sedmikráska na nám. Svobody

24.11.

Přijďte, určitě nebudete litovat?

17.11.
21.11.

Účast nutné hlásit předem

22.11.

Tereza Marková
Michala Paikrtová
Světlana Balíkovská
Michal Fiveber
Jan Michalejko
Lukáš Král
Martin Matejka
Štěpán Jirkovský
Martin Patrik Bartko

tel.: 721 134 384
www.zuzananovakova.cz

V neděli 15.11. se uskutečnil v Křížově vile charitativní
koncert Poutníčkova sboru
z Liběšic. V rámci dobrovolného vstupného návštěvníci věnovali 3439,- Kč. Tyto peníze
poputují do Zambie, kde stačí
jednomu dítěti 200,- Kč na záchranu z bídy na celý rok, což
je pro nás téměř neuvěřitelné,
ale taková je skutečnost.
Všem dárcům moc a moc
děkujeme.

Hotel Černý Orel
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ROZLOUČENÍ
Ivan Koláček
Stefan Hruza
Stanislav Sirový
Božena Morozová
Jiří Malý

Poděkování
z Křížovy vily

54 let
71 let
65 let
88 let
85 let
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přijímá objednávky na

Silvestra 2010

pro jednotlivce i skupiny.
Silvestrovská menu pro 2 os. 600,- Kč,
v ceně silvestrovský stůl 1 sekt +
2 slavnostní večeře.
Objednávky na tel. 602 223 522
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Halové turnaje, které pořádá již tradičně fi.PM SPORT Žatec, bylo možné
shlédnout ve SH Sever v Žatci. V turnajích 17.listopadu se celkem představilo
14.týmů. Nejprve dopoledne se uskutečnil
turnaj starších žáků s účastí 9.týmů, kteří
se utkali ve dvou skupinách, o postupová místa až do závěrečného finále. Mezi
účastníky mimo domácích týmů žateckého Slavoje se představil Motorlet Praha,
Český Lev Beroun, Louka Košťany, FC
Chomutov, AFK LoKo Chomutov, BSV
Břvany. Zejména v závěru turnaje byly
vidět nesmlouvavé boje, které nabízí halové klání, i v mládežnických kategoriích.
Nakonec ve finále podlehlo družstvo FC
Chomutov, Motorletu Praha, který svého
soupeře porazil 0 - 3. Třetí příčku výhrou
0 - 1, obsadili Košťany výhrou nad domácím druhým týmem Slavoje Žatec II. Své
fanoušky zklamal určitě favorit Slavoj
Žatec I.který obsadil až 7.příčku. Mladší
žáci Slavoje obsadil závěrečné 9.místo, ale
bojovali srdnatě se staršími soupeři.
Odpoledne nastoupili na místní palubovku nejmladší přípravky, podporované
zejména svými rodiči, a tak snaha za úspěchem byla veliká pro každý tým.
n Výsledky turnaje žáků:

1. Motorlet Praha
2. FC Chomutov
3. Louka Košťany
4. Slavoj Žatec II.
5. Český Lev Beroun
6. BSV Břvany
7. Slavoj Žatec I.
8. AFK Chomutov
9. Slavoj Žatec ml.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Kameník Martin / FC CV/, brankářem - Svoboda Jakub / FC CV /, střelcem - Sup Max
/ Motorlet /.

Plevko opět na vrcholu na
největších závodech v ČR

Žatecký plavec Tomáš Plevko opět uspěl na velkých mezinárodních závodech
Grand Prix Brna. Velká cena Brna je největším plaveckým seniorským závodem
uskutečněným v tomto roce v ČR.
Nejen, že se ho zúčastňují české elity druhým Lédlem a 5 desetin za skvělým
v plavání, jako Svoboda, Verner, Bar- Vernerem. Tak první úkol splněn, teď
tůněk, Baumrtová, ale také zahraniční ještě makej na 50VZ, slyšel v uších Toreprezentace Slovenska, Maďarska máš od svých příznivců, přímo v bazénu.
a Rakouska. Závod je součástí Českého A Tomáš makal, protože ve svém druhém
poháru v plavání, kde závodí i náš To- finále bojoval proti nejrychlejších plavcům
máš Plevko. Vede si skvěle, neboť před střední Evropy a držitelům národního reposledním závodem drží celkově skvělé kordu, byl trochu nervozní a snad proto
druhé místo. Na velké ceně Brna starto- trochu zaváhal na startu,pak ale zařadil
val Tomáš ve dvou nejlepších disciplínách nejrychlejší plavecký stupeň a vybojoval
50m motýl a 50m volný způsob. Jsou to skvělé 3. Místo v novém osobním rekordu,
nejatraktivnější závody, a proto je velice hned za domácím Vernerem a rekordmatěžké uspět, neboť konkurence je obrov- nem Šlechtou z Ostravy. Tomáš tak naplnil
ská. Tomáš ale ukázal, že umí zabojovovat očekávání a upevnil svou pozici skvělého
a po dopoledních rozplavbách postoupil sprintera a zároveň fantastické druhé mísv obou závodech do odpoledního finále. to v Českém poháru.
V odpoledním finále to bylo velké draPosledním závodem a vrcholem podma, neboť postoupil z 5. Místa a měl zimní sezony je velká cena Zlína a poslední
nevýhodnou první dráhu. K překvapení juniorské Mistrovství ČR v prosinci v Plzvšech však fantastickým finišem vybo- ni. Přejeme Tomášovi mnoho úspěchů
joval třetí pozici, a to o pouhou setinu za a děkujeme.

Urban a Iblová na stupních
vítězů v Memoriálu J. Boubelíka

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 10.11.2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka finanční kontroly
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:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na
území ČR l Minimální věk 18 let l Způsobilost k právním úkonům l Morální
a trestná bezúhonnost l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních
příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
l Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou l Ovládání
PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 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, vyhlášky č. 505/2002 Sb.,
k provedení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou příspěvkovými
organizacemi, vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční
kontrole, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
l Flexibilita, samostatnost l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 15.12.2009.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l 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:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l strukturovaným životopisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 30.11.2009 do
17.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent/referentka
finanční kontroly“.
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.

O víkendu 14.-15.11.2009 se konal v bazénu v Roudnici nad Labem 28.ročník
Memoriálu J.Boubelíka. V kategorii starších žáků ročníky 95-96 se z našeho oddílu
zúčastnil David Urban, do kategorie ročníků 94 a starších se přihlásila Kateřina
Iblová. Kromě toho oba naši závodnici plavali v otevřeném závodě vyřazovacím
způsobem na 50m kraul.
David Urban ve své kategorii s přehle- dospělých v Římě Simonou Baumrtovou
dem vyhrál rozplavbu i finále na 200m ze Slávie Chomutov. V otevřeném závodě
volným způsobem. Svojí vynikající for- na 50m kraul se postupně probojovala
mu potvrdil i na tratích 100m volným přes čtvrtfinále, semifinále až do finále,
způsobem a 50m motýlek, kde časy na kde obsadila 4.místo. David Urban v této
n Výsledky přípravek:
hranici osobních rekordů nedal soupe- disciplíně nastupoval se závodníky i o 12
1. FK Chmel Blšany A
řům šanci a v obou disciplínách obsadil let staršími ! Svých soupeřů se ale nezalekl
2. FK Chmel Blšany B
první místa.
a vynikající výkon ve čtvrtfinále i v semi3. FK Slavoj Žatec A
Kateřina Iblová plavala v disciplíně 50m finále znamenal postup až do finále, ve
4. FK Strupčice
znak, kterou vyhrála skvělým časem 31: kterém byl starším plavcům zcela vyrov5. FK Slavoj Žatec B
33, což znamenalo zlepšení osobního naným soupeřem a osobní rekord časem
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Ne- rekordu o 0,5 sekundy! V dalších disci- 25:02 znamenal skvělé 4. místo.
chanický Michal / Strupčice /, nejlepší plínách získala medailová umístění ještě
Výkony obou žateckých závodníků jsou
střelec Musil Martin / Blšany B /.
na tratích 100m volným způsobem, kde výborným příslibem na skvělá umístění na
Oba turnaje řídila dvojice rozhodčích obsadila 3.místo a 100m znak, kde vy- nadcházejících MČR starších žáků a doZavadil a Bešíková.
bojovala 2.místo za semifinalistkou MS rostu.
Petr Ibl Zdařilý výšlap na historicky slavný kopeček se uskutečnil předposlední říjnovou
sobotu.
Pozvánka na další halové turnaje?
Než jsme se dostali od vlaku k cíli, bylo leček měl pro každého z nás připravený
Mikulášský turnaj přípravek - 6.12.09
nutné překonat bahnitou a nezajímavou vkusný diplom. Jar. Kliment nám splnil
od 12.00 hod.
cestu včetně připravované cyklostezky přání a dovedl hustým roštím k čedičovéVánoční turnaj žáků mladší + starší
mezi poli. Ta je jen občas zpestřena mu skalisku kde je kóta 352,tedy vrcholek
19.12.09 od 8.30 hod.
rozptýlenou zelení. Konečně přichá- Rubínu.Tam připomenul dávné rozsáhlé
Vánoční turnaj mužů - 20.12.09 od V úterý 17.11.09 startovali nejmladší stolní tenisté Severu Žatec na krajském zíme k úpatí Rubínu. Podél polňačky hradiště.Navíc vyvedl naše dvě skupiny
8.30 hod.
bodovacím turnaji v Děčíně.
přibývají křoviny a přecházejí plynule z Rubínu k dalšímu cíli. Všechna jména
Poslední kop mužů - 27.12.09 od 9.00
Jan Hänel dokázal vybojovat dvakrát podělili o jedenácté až dvanácté místo. v listnatý les. V dolíku pod vrcholkem mi prozradila jejich kolegyně z místního
hod.
třetí místo. V hlavní soutěži se proboVelice dobře si vedl Dominik Průša ve nastalo velké překvapení, zvláště pro ty, výboru KČT v Podbořanech p.Krůtová.
Přihlášky je možné zaslat na - pa- joval do finálové skupiny, kde podlehl stejný den v Litoměřicích, kde startovalo kteří zde stanuli poprvé. Předchozí sku- Oni vše organizují každým rokem,zajišvel.manak@centrum.cz, nebo mobil jen ústeckému Dusíkovi a Březovské- dvanáct nejlepších dorostenců našeho pina turistů, ohníček, v plném proudu ťují dovoz všeho potřebného, úklid i odvoz
- 604 60 98 96
Pavel Mańák mu z Litoměřic. Že to nebyl náhodný kraje nominovaných KSST na Poháru opékání uzenin,nabízené teplé i studené odpadků. Po celý den panovalo ideální povýsledek potvrdil i v open-turnaji, když olympijských nadějí.V silné konkurenci si nápoje a hlavně upřímné a vřelé přivítání. časí a lesní cesta ven byla pokryta hustým
v boji o bronz porazil domácího Vidlá- dokázal Dominik vybojovat účast v elitní Naše nabídky o zaplacení byly odmítány. kobercem barevného listí. Za krásný den
ka. Nelze opomenout ani vystoupení finálové skupině, kde obsadil výborné O všechny příchozí se obětavě postarali podbořanským přátelům děkují členové
dvou začínajících závodníků Severu šesté místo. Více najdete na: www.sever- Jiřinka a Jaroslav Vöröšovi, dále Miluše KČT ze Žatce.
Jirky Víznera a Filipa Karbuli, kteří se -zatec.webnode.cz
a Jaroslav Klimentovi. Jako vždy pan VáMgr Jelena Zýková
Dne 22.11.09. Se konal memoriál Jířího
Čermáka turnaj mladších žáků r. 98 v halové kopané v Chomutově. Na turnaji se zůčastnilo 6 družstev. Žatečcí začali výhrou
nad Baníkem Most 1:0 (branky Šimeček.
M), ale prohrál s holčičím mužstvem Plzně
1:2. (Šimeček. M). Také v dalším utkání Předposlední letošní seminář si pro své členy připravil Aikido Club Žatec. Stáž
s Kadaní prohráli 0:1. Vnásledujících vedl trenér z Trutnova Roman Stoklasa, držitel 3.DANu.
Žateckým se letos vyvedl nábor nových sejdou jak studenti aikido, tak kyokushin
dvou utkání si to vynahradili , když porazili pořádající Chomutov 3:0 (Šimeček. členů a to bylo vidět i na semináři, kde pře- karate. Semináře kombinované z těchto
M, Zmrhal. J, Kupček.D) a Baník Most važovalo hlavně mládí. Součástí stáže byly dvou bojových umění se v Žatci již staly
3:0 (Šimeček. M, Kadlec. M, Kupček. i zkoušky na žákovské stupně kyu. Všem tradicí a těší se velké oblibě. Víkend před
D).Tímto jsme ve skupině obsadili druhé šesti zúčastněným se povedly a tímto jim vánocemi (19.-20.12.2009) bude tedy
místo. Nadále turnaj pokračoval křížem, i gratulujeme. Poslední letošní seminář v tělocvičně Obchodní Akademie opět
ACŽ
kde jme narazili na Kadan, ktreré jsme bude trochu netradiční. Na žíněnce se pořádně rušno.
vrátili porážku ze skupiny a vyhráli jsme
1:0 (Šimeček. M). Čím jsme postoupili do
finále, kde jsme nestačili na Baník Most
17. listopadu zorganizoval žatecký plavecký oddíl povedenou akci „Žatec plave
a prohráli 0:2.
Konečné pořadí turnaje:1.Baník Most přes La Manche“. Úkolem bylo štafetově uplavat vzdálenost 33 kilometrů, což
A,2.FK Slavoj Žatec, 3.Kadan, 4.Loko je nejužší místo mezi Francií a Velkou Británií.
Tato akce byla velmi dobře připravena Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli
Chomutov,5.Baník Most B, 6.Plzen.
Josef Hodina a přilákala přes 120 plavců ze široké tuto akci podpořit uplaváním části úseku
veřejnosti. Akci samozřejmě podpořili a převzetím pamětního listu. Plavecký odi naši závodní plavci a snad také proto se díl slaví deset let své existence a plánuje
V sobotu 21.11. jely děti ze Školní družinky při ZŠ náměstí 28. října v Žatci
podařilo vzdálenost 33 km uplavat hned na oslavu pořádat mnoho dalších akcí pro
na
výlet do Loun do solné jeskyně. V jeskyni panuje unikátní klima, vytvořené
třikrát, tedy tam, zpět a ještě tam. Celko- žateckou veřejnost. Děkujeme všem za
působením
velkého množství soli, z kterého je jeskyně postavena. Vzduch je
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀȀఀༀကༀᄀԀࠀ܀ሀጀ᐀ᔀጀᘀᜀЀ
vá uplavaná vzdálenost byla přes 100 km. podporu. Sportu (plavání) Zdar.
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ऀࠀ܀ఀഀഀༀԀࠀ܀ကᄀᄀ
nasycený ionty jódu, vápníku, hořčíku a dalšími stopovými prvky. Jeden 45 miጀ
nutový pobyt v jeskyni nahradí 2 dny pobytu u moře. Nejdříve děti odpočívaly
Ā܀ሀ܀ༀጀ᐀ࠀᔀࠀԀༀሀ
v lehátkách a poslouchaly pohádku Mach a Šebestová. Potom si hrály s mořskou
ഀ᐀Ԁఀጀ᐀᠀ᤀᘀጀ᐀ఀ
solí jako by byly na pískovišti.
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Výlet pro naše zdraví se nám líbil a už se těšíme na další.
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀԀሀЀጀ᐀ᔀᘀЀᜀĀЀЀ᠀ЀĀᤀᨀᘀЀᬀᰀĀᤀᴀḀЀᜀ
Zuzana Mlčochová, vychovatelka ŠD

Výlet na Rubín se vydařil

Jan Hänel bronzový v Děčíně,
Průša šestý na PONU

Memoriál
Jiřího Čermáka

Na Obchodní Akademii se sešli
příznivci bojového umění Aikido

Žatec zdárně přeplaval La Manche

Výlet do solné jeskyně
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Prosincové akce pro děti v knihovně
(Žatec) - Městská knihovna Žatec
připravuje na měsíc prosinec 2009 dvě
akce pro děti. Pro všechny děti ve věku
od 6 do 15 let připravujeme na sobotu
5. prosince Den pro dětskou knihu. Registrovaní čtenáři ve věku od 6 do 10 let

se mohou přihlásit na Předvánoční noc
v knihovně, která se bude konat v noci
z 18. na 19. prosince.
Bližší informace získáte od 20.11.
v knihovně a přineseme vám je také
v některém z příštích vydání.
(fr)

