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V anketě město pro byznys je Žatec 6. v kraji

Mimořádný úřední den
Dne 12.06.2010 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Žatec, Ústí nad Labem – O deset příček oproti loňsku si polepšilo město Žatec
v anketě Město pro byznys. Anketu každoročně vyhlašuje týdeník Ekonom.
Anketu vyhrály Louny, druhá skončila v testu elektronické komunikace,“ píše se
Kadaň a třetí Děčín.
ve zprávě. Žatec je také nejúspěšnějším
V případě Žatce hodnotitelé uvedli městem v kraji při získávání evropských
(výtažek ze zprávy): Místní radnice má dotací při přepočtu na občana. „Místní
nadprůměrný rating hospodaření a má podnikatelé jsou nadprůměrně spokokonzervativně nastavené úřední hodiny, jeni s cenami, podmínkami pracovního
ale byla první v republice, která se ote- trhu i s prací radnice,“ uvádí zpráva na
vřela občanům alespoň jednou měsíčně základě ankety mezi podnikatelskými
i v sobotu. Místní úředníci uspěli nejlépe subjekty.
(kas)

Jak je to s příspěvky na bydlení od „sociálky“

Z rady města
n rada města schválila v pondělí příspěvek 5 tisíc korun z rozpočtu města
na dvě hudební vystoupení v Domově
pro seniory. Peníze umožní uskutečnit vystoupení s názvy „Karel Hašler
– písničkář a kabaretiér“ a „Karel Vacek
– Cesta k hudbě a ke slávě“.
n rada schválila finanční příspěvky
sportovním organizacím do 50 tisíc
korun, doporučila též ke schválení
příspěvky nad 50 tisíc korun. Potvrdit
to musejí ještě zastupitelé na svém zasedání 17. června.
n rada schválila vypsání poptávkového
řízení na novostavbu mostního propustku na silnici spojující Chomutovskou
a Mosteckou ulici. Novostavba bude
spočívat ve vybudování železobetonového rámu na betonových základových
pasech.
n rada doporučila zastupitelstvu
schválit k financování rekonstrukci
elektrorozvodů v městském divadle.
Podle projektové dokumentace bude zapotřebí částka 10 milionů korun. (kas)

V Žatci se často objevují spekulace o privilegování určitých skupin obyvatel
města. Jedná se o ty, kterým „sociálka“ údajně přispívá na celé „nájemné“,
přičemž tito nájemci platí za bydlení nájem soukromým pronajímatelům a toto
nájemné je výrazně vyšší než například regulované nájemné v bytech města.
Předně je třeba rozklíčovat pojem ní. Nárok na Doplatek na bydlení mají
„sociálka“, protože sociální úřady při- tedy rodiny nacházející se v hmotné
spívající na bydlení jsou dva.
nouzi (příjmy rodiny, jednotlivce jsou
První z nich je Úřad práce a to odbor nižší než jejich životní minimum).
státní sociální podpory, kde se vyplácí
Výše doplatku na bydlení je stanovena
například také rodičovský příspěvek, tak, aby po zaplacení odůvodněných nádětské přídavky apod. Tento odbor kladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydvyplácí dávku Příspěvek na bydlení, lením spojených a nákladů za dodávky
která se řídí zákonem o státní sociální energií) zůstala osobě či rodině částka
podpoře. Touto dávkou stát přispívá živobytí. Také tato dávka se řídí zákonem
na náklady na bydlení rodinám a jed- a prováděcími předpisy a také její výše
notlivcům s nízkými příjmy. Nárok na vychází ze stanovených maximálních
příspěvek na bydlení má vlastník nebo normativů.
nájemce bytu přihlášený v bytě k trvaléJe potřeba také zdůraznit, že při
mu pobytu. Pro podrobnější informace přiznávání těchto dávek je rozhodující
odkazuji na žatecké pracoviště dávek zákonný nárok a nikoli osoba žadatele.
státní sociální podpory, které najdete Také je dobré si uvědomit, že pokud náv prvním patře Úřadu práce (popř. na jemce platí nájemné výrazně vyšší než
www.portal.mpsv.cz).
jsou stanovené zmiňované normativy,
Dalším pracovištěm, které také může ocitá se v situaci, že z peněz určených
přispívat na bydlení, je Odbor sociálních na „živobytí“ doplácí úhrady spojené
věcí Městského úřadu v Žatci. Zde se vy- s bydlením. Dávky určené na bydlení
plácí dávka Doplatek na bydlení. Dávka nepokrývají nikdy 100% nájemného
je poskytována nájemci nebo vlastníku a souvisejících plateb. Případný přeplabytu, který má nárok na příspěvek na tek při ročním vyúčtování se v dávce
živobytí a na příspěvek na bydlení. projeví jejím snížením, popř. odejmutím
Zákon umožňuje poskytnout doplatek na určitou dobu.
na bydlení i ve výjimečných případech,
A ještě na úplný závěr: zmíněné dávkdy žadatel nemá nárok na příspěvek na ky nepocházejí z rozpočtu města, ale ze
živobytí, případně i žadateli, který nemá státního rozpočtu.
nárok na příspěvek na bydlení, protože
Petr Antoni,
využívá jinou než nájemní formu bydlevedoucí odboru sociálních věcí

Na snímku senátorka Ústeckého kraje Jana Vaňhová při návštěvě žatecké
nemocnice.

Ústecký kraj podpořil
nemocnici milionem korun

Žatec – Přímo v předsálí operační místnosti podepsala hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová darovací smlouvu, na základě které získala Nemocnice
Žatec milion korun na pořízení ultrazvukového skalpelu. Vedení Ústeckého
kraje tím potvrdilo, že o nemocnici v Žatci stojí.
Hejtmanka ve svém krátkém proslovu korun samozřejmě děkuji,“ uvedl ředitel
před pracovníky nemocnice a novináři Ing. Čestmír Novák. Doplnil, že ultrazvuvyřkla příslib dalších prostředků. Ne- kový skalpel je významným pomocníkem
mocnice by je chtěla využít v prvé řadě nejen pro lékaře, ale především pro pacina zlepšení přístrojového vybavení na enty. „Díky němu je pooperační rekonDne 31.12.2010 končí platnost řidič- gynekologicko-porodnickém oddělení. valescence mnohem snadnější.“
ských průkazů vydaných od 01.01.1994
„Za management nemocnice za milion
Aleš Kassal, místostarosta
do 31.12.2000. Ve správní oblasti Městského úřadu Žatec se tato výměna týká
více než 1.600 občanů. Chtěli bychom
tedy vyzvat všechny tyto řidiče, aby
Dovoluji si Vás pozvat na 3. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které se uskuneotáleli s podáním žádosti o výměnu
tohoto řidičského průkazu. K podání teční dne 17.6.2010 od 17,00 hodin v zasedacím sále v patře radnice.
žádosti je třeba se osobně dostavit na Program:
19. Předkupní právo na pozemku 873/1
registr řidičů Městského úřadu Žatec 1. Zahájení
(budova Obránců míru 295 – naproti 2. Volba návrhové komise, určení ověk.ú. Žatec
„Zvonu“). K žádosti je třeba předložit do20. Předkupní právo na pozemky 874
řovatelů zápisu
klad totožnosti, řidičský průkaz a jednu 3. Schválení programu
a 875 k.ú. Žatec
platnou průkazovou fotograﬁi. Výměna 4. Vystoupení veřejnosti
21. Předkupní právo na p.k. 1059 a 1420
řidičského průkazu bez provedení změny 5. Kontrola usnesení ZM
k.ú. Žatec
údajů je zdarma. Výroba trvá cca 20 dnů 6. Majetek města
22. Předkupní právo na pozemky 1236,
a k jeho převzetí můžete být následně vy- 7. Rozpočtová změna – daň z příjmu
1238/1, 1238/2, 1238/3 k.ú. Žatec
zváni zasláním SMS zprávy.
23. Předkupní právo na p.p.č. 386/13
PO
Pro lepší a cílenou informovanost ob- 8. Rozbor hospodaření s finančními
a 386/14 k.ú. Bezděkov
čanů začal odbor dopravy a silničního
prostředky státního rozpočtu pro 24. Žádost o prodloužení lhůty k dokonhospodářství v těchto dnech rozesílat
čení stavby rodinného domu
školy
informační dopis všem řidičům, kteří 9. Nemocnice Žatec, o.p.s. – půjčka po 25. Prodloužení termínu zahájení výstavjsou držiteli těchto řidičských průkazů.
by objektu se smíšenou funkcí
splatnosti
Doufáme, že tato nadstandartní informační kampaň napomůže tomu, že se 10. ZŠ P. Bezruče Žatec – neinvestiční 26. Rozpočtová změna Chrám Chmele
a Piva – archeologický výzkum
dotace na nákup nábytku
nebudou ke konci roku na úřadě tvořit
zbytečné fronty, kterým je možno se 11. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje 27. Městské divadlo Žatec – elektro, EPS
a datové rozvody
a.s.
vyhnout včasným podáním žádosti.
Jiří Dobruský 12. Závěrečný účet DSO Mikroregion 28. II. aktualizace Programu regenerace
MPR
Nechranicko
13. Finanční příspěvky pro rok 2010 29. Stanovení počtu zastupitelů pro
následující volební období
– ostatní organizace
O úřední sobotu dne 12.06.2010 bude 14. Finanční příspěvky pro rok 2010 30. Informace o přípravě zřízení příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piproveden bazarový prodej ztrát a nálezů
– sportovní organizace nad 50.000,va
Města Žatec. Odprodej ztrát a nálezů
Kč
bude zahájen od 08.00 hod a bude 15. Finanční příspěvky pro rok 2010 31. Výroční zpráva Nemocnice Žatec
o.p.s. za rok 2009
umístněn ve vestibulu radnice. Zároveň
– podpora cílů a opatření komunit32. Výzva Ústeckého kraje
sdělujeme, že se jedná o bazarový prodej
ního plánu
a veškeré věci jsou opotřebené. Prodává- 16. Program regenerace MPR a MPZ pro 33. Různé
34. Diskuze a podněty
ny budou např. jízdní kola, autoantény,
rok 2010
35. Usnesení a závěr
pneumatiky, mobilní telefony, hodinky, 17. Návrh na změnu ÚP Žatec
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
atd.
Ing. Bc. Petr Vajda 18. Předkupní právo na pozemky 851,
starosta města
Vedoucí odboru vnitřních věcí
861, a 958 k.ú. Žatec

Povinná výměna
řidičských
průkazů se blíží

Ztráty a nálezy

FOTO ARCHIV RADNICE

POZVÁNKA

Na fotograﬁi v nově zařízené čekací místnosti podnikatelka Baierlová
Marcela.

Rozšíření nabídky služeb pro podnikatele
Žatec – K dalšímu zkvalitnění služeb
přistoupil Městský úřad v Žatci. Konkrétně se to týká pracoviště Obecního
živnostenského úřadu. Vedle systému
Czech POINT, pracovních sobot, platebního terminálu, přes který je možné
hradit správní poplatek kreditní kartou
a elektronického podání přes jednotný
registrační formulář, nabízíme možnost
podnikatelským subjektům nebo zájemcům o podnikatelskou činnost využít
„čekací místnosti“ k chvilkové relaxaci,
než bude zpracováno podání učiněné
vůči obecnímu živnostenskému úřadu
nebo k získání informací prostřednictvím

internetu, který je zpřístupněn klientům
právě ve zmiňované místnosti.
Dále nabízíme možnost v neúřední dny,
tj. úterý, čtvrtek, pátek od 09:00 do 13:
00 ,na základě telefonického kontaktu
415736321 nebo na základě e-mailu
zivnostensky@mest-zatec.cz si sjednat
schůzku, na které Obecní živnostenský
úřad zajistí kompletní konzultační či
poradenské služby, týkající se prvotního
vstupu do podnikatelského prostředí či
provedení změn v podnikatelské činnosti.
Samozřejmostí je poskytování uvedených
informací zdarma.
Pavlína Bednárová, vedoucí ObŽÚ
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Město Žatec, zastoupené starostou města
vyhlašuje dnem 31. 5. 2010 výběrové řízení na obsazení dvou
pracovních míst na dobu neurčitou na pozici

strážník Městské policie Žatec
Místo výkonu práce: katastr města Žatce včetně spádových obcí
Platové zařazení: Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
v platném znění – platová třída 6
Vyhlašovatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Druh práce: Strážník městské policie podle zákona č. 553/91 Sb. O obecní
policii
Požadavky: státní občan České republiky
věk nejméně 21 let
tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle
zákona č. 553/91 Sb.
trestní bezúhonnost
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Ostatní předpoklady: ovládání PC – Microsoft Word a Excel, Outlook Expres
znalost zákonů č. 553/1991 o obecní policii, č. 128/2000 Sb.
o obcích
řidičský průkaz skupiny B
Doklady k přihlášce: ověřená kopie maturitního vysvědčení
výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
strukturovaný životopis
Lhůta k podání přihlášek: do 21. 6. 2010 do 12,00 hodin
Místo podání přihlášek: podatelna Městského úřadu Žatec, nám. Svobody 1,
438 24 Žatec
Způsob podání přihlášek: osobně nebo poštou v zalepené obálce s nadpisem
„Výběrové řízení Strážník“
Obsah přihlášky: příjmení, jméno a titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
datum a podpis uchazeče
telefonický kontakt
písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů
fyzické připravenosti podle celostátně platných hodnotících tabulek
schválených MŠMT
písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů
psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
Bližší informace: Štorek Jiří – ředitel MP Žatec, telefon 415 736 600
mpzatec@mesto-zatec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí vznikly. 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.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
Záměr projednán RM dne
10.05.2010
n dům č.p. 896 ul. Osvoboditelů v Žatci se st.p.č. 1059 o výměře
680m2, zahradou p.p.č. 1755/2 o výměře 123m2 a zahradou p.p.č. 1894/3
o výměře 125 m2.
Jedná se o podsklepený dvoupodlažní obytný dům postaven v roce 1890
s 5 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky a jednou volnou bytovou
jednotkou.
Rekonstrukce vyhořelé střechy v roce 1998. Kupní cena: 2.356.540,- Kč

n dům č.p. 116 ul. Dlouhá v Žatci
se st.p.č. 77 o výměře 588 m2.
Jedná se řadový dvoupodlažní
podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci postaven v roce 1902 se 3 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky a jednou
volnou bytovou jednotkou jedním
nebytovým prostorem obsazeným
nájemníkem.
Kupní cena : 2.003.169,-Kč

Zveřejněno od 11.05. do 09.06.
2010

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:
č.p. č.bytu
Ulice
velikost
podlah. plocha
kupní cena
2
2554
11
Černobýla
1+1
35,70 m
458.620,-Kč
2826
19
Písečná
1+3
75,80 m2
931.540,-Kč
2547
11
Pražská
1+3
80,50 m2
900.000,-Kč
1678
11
Pražská
1+1
48,30 m2
574.170,-Kč
2652
4
Osvoboditelů
1+3
66,10 m2
396.822,-Kč
2819
13
Písečná
1+3
68,50 m2
791.783,-Kč
2825
12
Písečná
1+3
76,10 m2
772.752,-Kč
2828
6
Dr. V. Kůrky
1+3
71,00 m2
803.862,-Kč
2
11
Stroupeč
1+3
71,70 m2
220.773,-Kč
2818
11
Písečná
1+3
68,20 m2
783.895,-Kč
2816
14
Písečná
1+3
68,20 m2
802.519,-Kč
2816
17
Písečná
1+3
68,20 m2
801.278,-Kč
2815
11
Písečná
1+3
68,20 m2
779.084,-Kč
2833
21
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m2
492.520,-Kč
2815
24
Písečná
0+2
40,20 m2
500.650,-Kč
2816
12
Písečná
0+2
40,20 m2
497.930,-Kč
2832
22
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
379.100,-Kč
2833
6
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
419.730,-Kč
2833
9
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m2
450.280,-Kč
2833
32
Dr. V. Kůrky
0+2
39,10 m2
483.980,-Kč
2834
30
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
463.320,-Kč
2553
18
Černobýla
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. Bližší informace získáte na tel. 415736224. Zveřejněno: od 1.6.2010 do 30. 6.2010

Žatecký
týdeník

„Na zdravíčko“
To byl název projektu, který
ve dnech 31.5. – 4.6. 2010
proběhl ve třetích ročnících
na Základní škole Komenského alej.
Během celého týdne jsme se
seznámili s oblastmi, které podporují zdravý růst a vývoj. První
den jsme si na školním dvoře
zasportovaly a také například
vyzkoušeli, kolik vody přeneseme ve dlaních. Druhý den jsem
podnikli výlet do Prahy. Tam
jsem parníkem dopluli do Zoologické zahrady. Nikoho z nás
si se zvířátkem nespletli, a tak
jsme všichni příjemně unaveni
dorazili domů. Ve středu proběhl den zaměřený na ekologii.
Navštívili jsme sběrný dvůr a ve
dvojicích jsme třídili odpad. Ve
čtvrtek jsme si nacvičili základy
první pomoci. Tímto chceme ještě jednou poděkovat žateckým
záchranářům, kteří nám zajistili tři stanoviště. Poslední den
projektu jsme se ve skupinové
práci zaměřili na různá přírodní společenství a uvědomili si,
jak působení člověka ovlivňuje
úroveň životního prostředí.
Projektové vyučování nás baví
a dalo nám mnoho praktických
dovedností.
Mgr. Denisa Janíková,
Mgr. Marcela Kleindienstová,
Mgr. Jitka Němcová

Žatecký týdeník

Klub aktivních seniorů pokračuje
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří navazuje na úspěch Klubu aktivních
seniorů a přináší další možnost vzdělávání této skupiny obyvatel.
V pondělí 14.6.2010 proběhne zápis kračuje je spolufinancován městem
do jednotlivých kurzů projektu Klub Žatec v rámci platného Komunitního
aktivních seniorů pokračuje. Vzdělá- plánu. Výuka bude probíhat od září
vací centrum Podkrušnohoří nabízí do prosince 2010 a to 2-3x týdne dle
celkem 3 různé kurzy: anglický jazyk, dohody. Celkový počet hodin každého
německý jazyk a práce na počítači.
kurzu je 60.
Výuku povedou zkušení lektoři
Zápis do projektu se bude konat
a senioři tak budou mít možnost v pondělí 14.6.2010 od 15:00 v sídle
zdokonalit se v oborech, které jsou vzdělávacího centra Podkrušnohoří,
pro ně často vzdálenější. Například Masarykova 745, Žatec. Kapacita
práce na počítači je dennodenní jednoho kurzu je maximálně 12
součástí života mnoha lidí a i senioři osob, proto neváhejte a přijďte se do
jistě využijí možnost jednoduchého projektu přihlásit.
vyhledávání na internetu, či virtuální
Na Vaše případné otázky Vám ráda
komunikace.
odpoví PhDr. Zdeňka Baranniková
Projekt Klub aktivních seniorů po- – 603 25 36 34.

Policie ČR informuje
Zloději využívají neuzamčených dveří a kradou
Dva případy krádeže v domě zaznamenali v minulých dnech žatečtí policisté. K první události došlo v pátek,
krátce před třetí hodinou odpoledne,
v Dukelské ulici v Žatci. Poškozená vynášela z auta do domu nákup, když jí
byli v patách zloději. Ti využili nestřeženého okamžiku, odemčenými vrátky
a otevřenými vstupními dveřmi se vplížili za ní a z odložené kabelky v chodbě jí odcizili peněženku s finanční
hotovostí, osobními doklady a dvěma
platebními kartami. Způsobili jí tím
škodu za celkem 22 700 Kč. Poškozená již stačila zahlédnout, jak z domu
utíkají. Jednalo se o tři, zatím nezná-

mé, pachatele, po kterých nyní policie
pátrá. Věc šetří jako trestný čin krádeže a trestný čin porušování domovní
svobody. Druhý případ se odehrál ze
soboty na neděli v rodinném domku
v žatecké ulici Otakara Březiny. Přesný čas poškozený neuvedl, neboť po
celou dobu byla vstupní branka na
pozemek neuzamčená a neuzamčené
byly i vstupní dveře do domu. Neznámý zloděj vnikl na chodbu a z riflové
bundy odcizil peněženku s doklady
a finanční hotovostí. Škodu majitel
vyčíslil na 2 270 Kč. Tento případ
šetří policisté jako trestný čin porušování domovní svobody.

Kulturní tipy muzea na měsíc ČERVEN 2010
Hlavní budova muzea, Husova 678
Výstavy:
n „ŽATEC VE TŘETÍM ODBOJI - ODBOJOVÁ SKUPINA PRAHA – ŽATEC“: probíhá do 22. 8. Výstava o činnosti odbojové skupiny, která se krátce po únoru 1948 snažila svrhnout nový režim.
n „ŽATEC OBJEKTIVEM JOSEFA SVOBODY“: 10. 6. – 22. 8. Pamětní výstava připomínající žateckého fotografa, který neúnavně zachycoval svými snímky tvář města od 50. let 20. století. Výstavu doprovodí expozice starých
fotoaparátů. Vernisáž výstavy 10. června od 17.00.
n Křížova vila, Zeyerova 344, tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OBRÁZKY A LITOGRAFIE“: 3. 6. – 4. 7. Obrázky známé výtvarnice a malířky Emmy Srncové a její dcery herečky
Báry Srncové. Vernisáž výstavy 3. června od 17.00.
Ostatní akce:
n Dějepis živě - „Landsknechti“ - jejich zbraně a doba v podání Berounských měšťanů. Úterý 1. června 2010 od
10.00, 11.30 a 13.00 v zahradě Křížovy vily představení pro školáky i neškoláky, vstupné 20,- Kč a 30,- Kč
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
duben – září / úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin,
pondělí: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese:
www.muzeumzatec.cz

Sběrová sobota v obcích Velichov, Záhoří,
Bezděkov, Trnovany, Radíčeves, Milčeves
Dne 19.6.2010 proběhne sběrová
sobota zaměřená na svoz odpadu
objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V tento den budou v obcích
(náves) k dispozici 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 dovézt
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
Marius Pedersen – provozovna Žatec,
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 místních částí 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

Trasa C
svoz č.2
19.6.2010
od - do

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – Velichov náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

2 - Záhoří náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

3 – Bezděkov náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

4 – Trnovany náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

5 - Radíčeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

6 – Milčeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 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.
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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.

ČERVEN 2010
11.6.

Čtvrtý druh

75,-

….to už je únos. Provokativní thriller, který je natočen podle skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky, kde od šedesátých let dochází k záhadnému
mizení lidí. Díky natáčení psychologických sezení s traumatizovanými pacienty
objevila doktorka Tylerová extrémně znepokojující důkazy o setkání čtvrtého
druhu, které vedly k obnovení vyšetřování záhadných zmizení.
Horror – Mystery - Sci-ﬁ / USA 2010 / 98 min / DD / Titulky / od 12 let /
Režie: Olatunde Osunsanmi. Hrají: Milla Jovovich, Will Patron, Hakem Kae-Kazim

12.6.

3 sezóny v pekle (Zlatý lev 2009)

75,-

Dokud sníš, nejseš mrtvej! Velká milostná romance na pozadí dramatických
historických proměn osmačtyřicátého roku, kdy komunistický režim už začal
ukazovat i svou represivní tvář, přináší herce Kryštofa Hádka v jeho nejlepší
roli od Svěrákova Tmavomodrého světa.
Milostné drama / ČR 2009 / 110 min / od 12 let /
Režie: Tomáš Mašín. Hrají: Kryštof Hádek, Jan Kraus, Martin Huba, Miroslav
Krobot, Karolin Gruszka, Táňa Pauhofová,

13.6.

Kawasakiho růže

75,-

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Kdo může soudit
minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo
pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Středobod příběhu tvoří postava
renomovaného psychiatra, morální autority, který má u příležitosti výročí založení republiky získat státní ocenění. Slavnostní akt se stane katalyzátorem
událostí,které vyplaví hříchy minulosti, jež mu mohou zlámat vaz.
Drama / ČR 2009 / 99 min /
Režie: Podle scénáře Petra Jarchovského Jan Hřebejk. Hrají: Martin Huba,
Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík….

18.6.

Avatar

80,-

Vítejte v novém světě za hranicí Vaší fantazie. „Chtěl jsem dostat na ﬁlmové
plátno svět, který bych v dětství miloval. Místo, které je na jiné planetě, místo
plné představ a vzrušujících tvorů.“ , říká Cameron. Ve ﬁlmu je také spousta
akčních válečných scén, které se odehrávají na Pandoře nad vrcholky vysokých
stromů, v pralese… a ﬁnální bitva se nedá srovnat s ničím co dosud vytvořil,
působí téměř jako ﬁlm ve ﬁlmu. Avatar je ﬁlm, který přepisuje ﬁlmovou historii.
Akční Sci-ﬁ / USA 2009 / 161 min / titulky i dabing /
Režie: James Cameron. Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Stephen Lang…

19.6.

Kniha přežití

75,-

Tajemství, jak zachránit lidstvo, hlídá Denzel Washington
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, putuje kontinentem, který kdysi býval Amerikou osamělý muž. Opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země. Civilizace neexistuje, zákony neplatí.Cesty patří
gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, hltu vody…nebo prostě
jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí.
Akční – dobrodružný – drama / USA 2010 / 118 min / DD / Titulky / od 12
let / Režie: bratři Hughesovi. Hrají: Denzel Washington, Gary Olejan, Mila
Kunis, Ray Stevenson…

20.6.

Lítám v tom

75,-

Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích
Hrdina komedie, jejíž scénář byl napsán snad přímo na tělo George Clooneye,
je velmi šťastný člověk.S hlavou v oblacích tvrdě míří za svým snem, jenže život
taky umí být děsná mrcha. A ta dokáže klidně v cílové rovince říct: „ Hochu
běžíš po špatné trati.“
Komedie / USA 2009 / 109 min / DD / Titulky / od 15 let /
Režie: Jason Reitman. Hrají: Georgie Cloney, Vera Farmiga, Anna Kendrik,
Jason Bateman…

25.6.

Alenka v říši divů

80,-

Nejočekávanější ﬁlm roku 2010 od režiséra Tima Burtona.
Alenku čeká opět zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na zahradní
slavnosti požádá o ruku sice šlechtic, ale tak trošku přitroublík, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého
vidí pospíchat po louce. A pak už ji čeká jedno dobrodružství za druhým.
Animovaný – rodinný – dobrodružný / USA 2010 / 108 min / DD / Dabing
Režie: Tim Burton. Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathawayová,
Matt Lucas, Michael Sheen…

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

Pouť Rádia Blaník zavítá brzy do Žatce
Oslavit narozeniny Rádia Blaník můžete na žateckém náměstí Svobody již
10. Července 2010.
V bohatém programu připravované Blaník, Městské divadlo Žatec, Inforpouti vystoupí například Petr Spálený, mační a turistické centrum Žatec a také
Petra Černocká nebo skupina Maxim Město Žatec. Podrobnější informace
Turbulenc. Celou akci završí velký zveřejníme v příštím vydání Žateckého
ohňostroj. Pořadatelem akce je Rádio Týdeníku.

Krásný dárek ke Dni dětí





Pro žáky 3.tříd ZŠ Komenského alej připravil Dům dětí a mládeže Žatec vyjižďku parníkem a návštěvu pražské ZOO.
Děti zároveň získaly krásný dárek zahrada nás jako vždy nezklamala,
k Mezinárodnímu dni dětí. Parník pro- zvířátka mají stále své neopakovatelné
jížděl starobylou Prahou a všichni jsme kouzlo.
měli možnost shlédnout řadu zajímaBc. Marta Kačenáková,
vých historických památek. Zoologická
učitelka DDM Žatec

n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Prodám zahradu 400 m2 za Frutou,
směr Záhoří ve velmi dobrém stavu
s chatou, suché WC, pitná voda, ohniště, ovocné stromy, jahody. Při rychlém
jednání sleva. Tel.: 733 757 704
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, ul.
Dr. Kůrky. Tel.: 728 472 724
n Pronajmu zařízený byt 2+1 v Žatci.
Nájem 4.000,- Kč + služby + kauce. Tel.:
777 312 422
n Koupím cihly půdovky rozměr 19x19cm, celkem 40m 2. tel.
777 766 505.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci-Podměstí. Nájem 4.800,-Kč + služby. Vratná
kauce 13 tis. Kč. Tel.: 777 875 955 – jen
pracujícím.
n Nabízím malířské a lakýrnické práce: malování bytů, kanceláří, schodišť •
bílení hospodářských objektů • nátěry
střech • nástřiky výrobků, ocelových
konstrukcí. Tel.: 739 745 596
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, 760000
OV 2+1 U Jezu, 630000
Chalupa, garáž, zahrada,
Strojetice (obec Kryry),1700000
Chata, Krty u Jesenice, 600000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Hledáme kuchaře / kuchařku s praxí pro restauraci Chrámu Chmele a Piva
Žatec. Nástup od října 2010. Kontakt:
777 843 346
n Nabízím k prodeji družstevní
byt 1+1 NA JIHU v Žatci po stavebních úpravách. Cena dohodou. Tel.:
415 740 627, 773 200 674
n Pronajmu pěkný, zrekonstruovaný
byt 1+1 v klidné části Žatce. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci po celkové rekonstrukci, kompletně zařízený.
Cena 6.500,-Kč včetně energií + kauce
5.000,- Kč. Od 1. 7. 2010 volný. Tel.:
721 538 085
n Pronajmu byt 1+2 (71 m2) v RD
v Žatci. Plynový kotel, vana, terasa. Nájem + inkaso 7.800,- Kč/ měsíc, kauce
10.000,- Kč. Tel.: 415 210 135
n Prodám garáž na Popelišti za
75.000,- Kč. Tel.: 724 594 391
n Prodám DB 3+1 v Žatci s balkonem, 67m2. Zděná koupelna. Ložnice
zařízená – 2 roky stará, plovoucí podlahy v kuchyni a ložnici, zánovní kuchyňská linka, plastová okna, zateplení.
Náklady: NE 8.000,- NE 6.000,- ani
5.000,-Kč. Lukrativní okolí, klid. Cena
860.000,- při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 724 246 269
n Vyměním RD o velikosti minimálně
4+1 v Žatci, blízko centra města za byt
ve vlastnictví 1+1 s doplatkem. Rychlé
jednání. Tel.: 607 884 219
n Prodám dveře a okna plastová, nová
z neuskutečněné stavby. Sleva z PC, přivezu zdarma. Tel: 777106709
n LS - Taxi Libor Šmíd. Opět jezdíme,
akce všední dny 08.00 – 20.00 h. Žatec
za 60,- Kč kamkoliv, tel. 604 652 759
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí 52m2,
6000,- Kč + energie, kauce podmínkou,
tel. 607 240 174
n Lesy České republiky, s.p., Lesní
správa Žatec pronajme v Žatci jednu
bytovou jednotku 4 + 1 o výměře 210
m2. 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. Základní nájemné (bez elektrické energie, plynu,
svozu kom. odpadu, vodného a stočného) činí 10.384,- Kč měsíčně. Žádosti
o pronájem volné bytové jednotky zasílejte na adresu Lesy České republiky,
s.p. Lesní správa Žatec, K Perči 3003,
438 01 Žatec v termínu do 18.6.2010.
Další případné informace o podmínkách pronájmu volné bytové jednotky
Vám poskytne Ing. František Havlíček,
tel.: 724 524 906.
n Prodám pěkný byt 2+1 o ploše
65m2 v Žatci „U Jezu“. Parkování,
sklep, lodžie. Výborná poloha. Cena
750.000,- Kč. Tel.: 777 132 635 více na
www.daino.cz; www.bezrealitky.cz

PODĚKOVÁNÍ





n Ráda bych poděkovala touto cestou Městskému úřadu v Žatci, předně
p. Kassalovi za ﬁnanční příspěvek pro
Klub seniorů v Žatci, Podměstí. Tak též
poděkování patří našim zastupitelům
Města za kytičku k Svátku matek. Mile
nás to překvapilo a potěšilo, že v našem
městě se na starší občany nezapomíná.
S pozdravem Buvaličová

Žatecká šlápota pokračuje
Žatecká šlápota, nebo-li procházka městem po historických objektech po městě
je ještě v plenkách. Letošní druhý ročník, který se uskutečnil v sobotu, si opět
našel svoje příznivce.
Oproti loňsku sice s menší účastí, ale vané Střelnici. Dalším zastavením bylo
o to s větší spokojeností. Malá účast přijetí v kostele sv. Jakuba, farářem
byla ovlivněna skutečností, že více jak p. Jachňukem, který ochotně informoval
50 lidí z organizace SPCCH odjíždělo přítomné o historii tohoto pravoslavnédo Maďarska a po deštivém a chladném ho svatostánku. A další ročník? Určitě
počasí dali někteří přednost práci na se uskuteční, procházková trasa je již
zahrádkách. Loňský první okruh skončil naplánována. Tímto chci poděkovat za
u synagogy a tam také ten letošní začí- organizaci SPCCH, o. s. ZO Žatec
nal. S historikem města Jiřím Matyášem historikovi PhDr. Jiřímu Matyášovi za
se účastníci vydali směrem na Chelčické jeho ochotu a příjemné chvíle strávené
náměstí, ke Kellnerově vile, k hrázděnce po našem královském městě.
a nechyběla také zmínka o tolik diskutoS. Žitníková

Adolf Dudek v žatecké knihovně
Ilustrátor, výtvarník a graﬁk Adolf Dudek bude ve dnech 14. – 16. 6. besedovat
s dětmi základních škol v městské knihovně. Výtvarníkovy pořady „Hrajeme si
na malíře“ nebo „Nehulíme – kreslíme“, se kterými jezdí po celé republice,
se staly oblíbené tím, že zábavnou formou se snaží dětem vysvětlit a předvést
pomocí čtyř základních geometrických obrazců, že v podstatě kreslit může
každý, kdo tyto obrazce zvládne namalovat.
A protože Adolf Dudek se nevěnuje nesli informace, jak vypadají nejrůznější
pouze dětem uskuteční se 14. 6. od dětské knihy, malířské techniky a práce
14.30 hod. beseda „ Aktivně kreslit ilustrátora od inspirace až po vznik celé
– aktivně žít“. To je název besedy, která knihy. Doufejme, že i žatečtí senioři
je určena seniorům a všem, kteří mají projeví zájem a část svého volného času
zájem se naučit ještě i v tomto věku věnují právě tomuto setkání. Besedu pro
kreslit. Senioři v nedalekém Chomu- své členy, ale i širokou veřejnost připravitově, ale také Litvínově, Kopřivnici la organizace SPCCH , o. s. ZO Žatec ve
nebo Písku měli již možnost si tento spolupráci s městskou knihovnou, která
malý kurz kreslení vyzkoušet. A navíc je hlavním pořadatelem těchto besed.
se dobře nejen pobavili, ale také si od(žit)

Červen je vždy ve znamení
celodenního zájezdu
Tak jako každým rokem i letos bude červen pro lidi s civilizačními chorobami
v Žatci ve znamení celodenního zájezdu. Letos padl los na Zámek a zámecký
pivovar Chýše.
A na co se mohou „účastníci zájezdu“ s nabídkou chýšského piva, vařeného dle
těšit ? Samozřejmě nejen na historii, kde staročeských receptur. A protože v Chýši
na místě dnešního zámku, stála původ- jsou zastánci přírodních produktů tak,
ně tvrz, ale součástí zámeckého areálu ti kteří neholdují pivnímu moku mohou
je také zámecký pivovar, ve kterém byla ochutnat výtečný stvolenský mošt. Zde
více jak po 70letech obnovena výroba skončí první část zájezdu a pokračovat
kvalitního zámeckého piva. Stejně tak bude směrem do Krásného Dvora. Tady
zámecký park je nemalým skvostem, už bude následovat volnější program
kde 400 let stará lípa je nejstarším stro- s prohlídkou zámku a hlavně procházmem zdejší zeleně. Po prohlídce těchto kou zámeckým parkem, který bezesporu
historických objektů čeká na všechny svou jedinečnosti a nádherou poskytuje
stylový restaurant a tradiční pivnice návštěvníkům zážitky téměř po celý rok.
A to nejdůležitější – zájezd se uskuteční
ve čtvrtek 17. června, odjezd v 8.00 od
PŘIŠLI NA SVĚT
bývalé rest. ZVON. Aby se zájezdu
26.5. Riedlová Marie
mohli zúčastnit také ti, kteří odjíždí na
Elias Sára
desetidenní pobyt do Maďarska, druhý
Kubovčiak Samuel
termín zájezdu je stanoven na 24. červ27.5. Vyskočilová Viktorie
na se stejnými podmínkami. Doufejme,
Taborschi Jiří
že deštivé a chladné počasí už je za námi
28.5. Vůjtěch Adam
a slunečné počasí tak víc přispěje k příAschenbrennerová Adriana
jemným zážitkům.
Čapek Lukáš
29.5. Halgašová Kateřina
S. Žitníková
Rýdlová Kateřina
Havaleško Filip
Hledáme spolupracovníky pro
Součková Natálie
zabezpečení
Balko Petr
internetového obchodu a stánkovou
Papírková Tereza
prezentaci kosmetiky.
Tóth Miroslav
Tel.: 606 292 338; jo.pes@seznam.cz
30.5. Badyová Kristýna
Macková Lucie
!!! Nově otevřeno !!!
31.5. Sitarčík Roman
1. 6. Kadavý Vojtěch
Sportovně - relaxační
2. 6. Studený Šimon
masáže “Apple”
3. 6. Vlková Michaela
4. 6. Zumrová Natálie
Olga Krupá - tel.: 776 523 047
adresa: náměstí Poperinge, ul. Bří Čapků 2778
velmi výhodné ceny!

ROZLOUČENÍ
26.5.
29.5.
29.5
29.5.
30.5.
1.6.
1.6.
2.6.
5.6.

Jarmila Belšanová
Jana Rédlová
Eva Pospíchalová
Josef Veverka
Jarmila Folková
Vladimír Rampas
Jindřich Novák
František Dostál
Roland Müller

64
92
56
89
86
58
69
66
76

Kadeřnictví Plívová (U Zvonu)
oznamuje změnu provozovny
- Tyršova 262 naproti Renově.
Kontakt: 724 051 235
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Skryje – Berounka – Slabce
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Současní instruktoři: Zprava dole: J. Karasová, L. Rezková, M. Břečka,
zprava nahoře: J. Karas, J. Polončík, K. Zvěřinová, H. Eichelmanová.

Načínají
druhou desetiletku!
Plavecká škola SKJ Žatec působí již deset let a pyšní se výchovou

řady úspěšných plavců, dnešních reprezentantů ČR v plavání.
Podle slov jejího vedoucího J. v Žatci patří mezi nejúspěšnější
Karase, není jediným smyslem v celé republice, protože produplavecké školy vychovat „super kuje nejen talentové plavce, kteří
plavce“ nýbrž naučit co nejvíce mohou pokračovat v závodním
dětí správné technice plaveckých oddílu, ale především vytváří
způsobů a především kladnému u dětí přirozenou vazbu na vodvztahu k vodnímu prostředí. ní prostředí, a ty se pak rády do
Pro děti to musí být především vody vracejí.
U zrodu plavecké školy v Žatci
zábava, doporučuje J. Karas
všem rodičům, kteří chtějí své stála parta nadšenců, učitelů, kteří
děti učit plavat. A v tomto duchu začínali s 30 dětmi, aby dnes učili
vede i plaveckou školu a všechny více než 200 dětí ze Žatce a okolí.
instruktory. Důkazem úspěchu Počet dětí, kteří prošli plaveckou
této školy je každoročně velký školou se blíží k tisícovce a nezájem o celoroční kurzy a nově zbývá než gratulovat k takovému
také o kurzy plavání kojenců a dě- úspěchu a popřát mnoho trpělití předškolního věku, které vede vosti a nadšení pro další léta.
Více na www.plavanizatec.cz
Jana Karasová. Plavecká škola
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Závody Truck trial v Krásné Lípě
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Extrémní adrenalinové závody upravených nákladních vozů Truck
Trial se tentokrát stěhují do motokrosového areálu v Krásné Lípě
na Chomutovsku.
12. a 13. června bude pro celkem i ze zahraničí. Návštěvníci, kteří
šest kategorií připraveno několik přijdou na závodiště v sobotu od
vysoce náročných soutěžních sek- 10:00 hod. a v neděli od 9:00 hod.
cí. Úkolem závodních posádek je mohou zhlédnout skvělou adreprojet soutěžní sekce bez dotyku nalinovou show, která vyvrcholí
branek a tím získat co nejmenší nedělním vyhlášením výsledků.
počet trestních bodů. Na závody Kompletní informace o programu
se již postupně přihlásilo více jak a zákulisí pak najdete na webu na
45 posádek z České republiky adrese www.trucktrial.cz.
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Na turnaji v Bílině se dařilo Ptáčkovi
V minulém týdnu skončil turnaj 4 členných družstev na 4x 100
HS. Startovalo zde celkem 36 týmů, což představovalo 108 mužů
a 28 žen. Žatečtí tentokrát poslali jeden tým ve složení Ptáček st.
Ptáčková, Hofmann, Chotová.
Družstvu jako celku se až tolik Celkově naházel 468 kuželek.
nedařilo a skončilo celkově na 26 S přehledem vyhrál plné výkonem
místě.
334! kuželek.
V jednotlivcích však zabodoval
Ostatním se už tolik nedařilo,
Ptáček. Po velice kvalitním výko- Ptáčková měla výkon 392 a 17
nu skončil na 6 místě a porazil místo, Chotová 369 a Hofmann
řadu výborných i ligových hráčů. 360.
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Projekt: ROK 2010 - ROK GYMNÁZIA

SBL
středoškolská basketbalová liga
Zúčastňují se všechny žatecké střední, tj. Gymnázium, OA, SOA, SŠZE
a SČMSD. Vzájemná utkání se konají každé úterý vždy od 16.00 do
18.00 hod. ve velké tělocvičně OA Žatec. Hraje se o Pohár města Žatce
a titul mistra města pro rok 2010. Zápasy jsou hojně navštěvovány již
od samého začátku.
Vstup pro širokou veřejnost je zdarma. Přijďte podpořit tuto akci!
Jiří Harajda, Gymnázium Žatec

  
 





   
      





Žatecký týdeník
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Žatec hl.nádraží 6.44 hod.
Rakovník 7.48 hod.
Rakovník – bus 8.45 hod.
Skryje
9.40 hod.
Slabce zámek – bus 16.55 hod.
Rakovník 17.25 hod.
zpět Rakovník – vlak 18.07 hod. přestup Lužná Žatec 19.09 hod.

PT. 23 km Středně obtížná trasa se dvěma výstupy a řadou lávek přes potok. Celá trasa vede krásnou
krajinou navrženého NP Křivokládsko.
Popis trasy: Ze Skryjí vyjdeme po MTZ směr Zbiroh k jezírkům a hájovně Slap. Zde odbočíme z MTZ a dáme
se po silnici do kopce, která nás dovede k ZTZ a Podmokel. Po ZTZ dojdeme do Zvíkovce, kde se můžeme
občerstvit v hostinci.Ze Zvíkovce trasa pokračuje po ČTZ k Berounce a do osady Kalinová ves.Zde přejdeme most přes řeku a dojdeme k ústí Javornice. Odtud nás čeká romantický úsek podél Javornice s několika
lávkami.Zde musíme pozorně sledovat značení – nevede vždy po cestě. Jdeme kolem hájovny Čertovec až
k bývalé hájovně Marek a rozcestníků TZ. Zde opustíme ČTZ a jdeme do kopce po ZTZ, která nás dovede
do Modřejovic a Slabců. Autobusová zastávka se nachází v parku u zámku ve Slabcích.
Skryje – první zmínka o vsi r.1229 V 1 pol. 19 stol. Při vyměřování železnice nalezl ing. Barrande v okolí
obce množství zkamenělin (trilobitů). Barranda připomíná busta u školy a památník v budově OÚ. Barokní
kostel z r.1712. Jezírka – přírodní rezervace, romantické údolí Zbirožského potoka. Podmokly – patrový
pův. barokní zámek a sochy z 18 stol. V r.1771 byl u obce nalezen poklad zlatých minci největší v Čechách (asi
50 kg). Zvíkovec – v r.1753 postaven barokní zámek. Kostel Nanebevzetí p.Marie. Pův.gotický barokizován
v 18 stol.V r.1414 zde kázal za svého pobytu na Krakovci M. J. Hus. Modřejovice – na návsi lípa (590 cm
obvod) zachovány stavby lid.architektury. Slabce – obec patří k nejstarším na Rakovnicku. v 11.stol.tvrz,
v.r. 1712 přestavěna na zámek. Kostel sv. Mikuláše pův. rom. z 11.stol, r.1789 zbarokizován. Ve Slabcích
se narodila matka J. Nerudy, jenž zde občas pobýval.
Kontakt: Samková V. tel: 720 375 679 Přijemný den přeje výbor

