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Cyklo- běh v Žatci

Zbývající pozemky
na Kamenném vršku
město odprodá
jedinému zájemci

V průběhu minulého týdne navštívil desetičlenný tým Cyklo-běhu Městský úřad
v Žatci, kde si promluvil o problematice
drog a jejím řešení se starostou města
Erichem Knoblauchem.
Cyklo – běh se koná ku příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog,
který připadá na 26. června. Trasa vede
přes 35 měst Čech a Moravy, tým cyklistů- běžců, kteří sami žijí život bez drog,
urazí tuto vzdálenost za 12 dní.
Cílem tohoto týmu je upozornit na
problematiku drog, hlavně ve spojení
s mládeží a dětmi a pomoci zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost
k tomuto problému.

Žatec – Bezmála 15 milionů korun
uhradí firma IZOS s.r.o. za jedenáct
pozemků v lokalitě Kamenný vršek.
Jedná se o parcely určené k výstavbě
rodinných domů. Pozemky jsou o rozloze od 802 do 1417 metrů čtverečných.
Firma odkoupí pozemky za stejných
podmínek, za jakých je získali ostatní
zájemci. Základní cena za metr zasíťovaných pozemků činí 1250 korun. (kas)

Vyhlášení ceny

Příspěvky sportovním
organizacím již byly
schváleny
Žatec – Zastupitelé odsouhlasili
poskytnutí příspěvků sportovním
organizacím. Peníze jsou určené na
činnost, energie, opravy a údržbu či
na nájemné.
Přidělené částky: TJ Šroubárna Žatec –
748 141 Kč, TJ Sever Žatec – 689 604 Kč,
TJ Lokomotiva Žatec 420 325 Kč, Volejbalový klub Sever Žatec – 174 625 Kč,
SK Jazzmani Žatec – 359 362 Kč, FK
Slavoj Žatec – 418 345 Kč, Kick Box
Žatec – 119 512 Kč, Karate Klub Žatec – 91 498 Kč, SK Sokol Bezděkov
– 68 475 Kč, Šachový Klub Magic
Žatec 58 428 Kč, Club Aikido Žatec
– 25 564 Kč, Český rybářský svaz Žatec – 130 932 Kč, Atletický klub Žatec
– 24 370 Kč, Sportovně střelecký klub
Žatec – 22 650 Kč, Svaz branně-technických sportů – 69 003 Kč, Duha-Sisyfos-Klub deskových her – 17 964 Kč, Sportovní klub Nohejbal Žatec – 186 643 Kč,
Sakura škola karate – 33 346 Kč, Klub
sportovního potápění Žatec – 41 365 Kč,
Squash Club Žatec – 107 875 Kč, ZKO
–Žatec v Ráji – 41 573 Kč.
Celkem tak bylo rozděleno 3 849 600
Kč. Další prostředky pro sport budou
přidělované na konkrétní sportovní
akce, především různé turnaje. (kas)

Počet zastupitelů
vzroste

Sdružení českých spotřebitelů
pro rok 2010 v Ústeckém kraji

Starosta města Erich Knoblauch podepisuje Prohlášení o postoji k řešení problematiky drog při návštěvě
týmu Cyklo – běhu na městském úřadě v Žatci

Výzva zabrala, lidé si chodí měnit staré řidičské průkazy
Žatec - Městský úřad Žatec rozeslal všem řidičům, kteří jsou držiteli řidičských
průkazů vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000, výzvu s upozorněním na nutnost jejich výměny do 31.12.2010. Tato kampaň se pozitivně projevila v počtu
vyměněných řidičských průkazů za měsíc květen, kdy bylo na Městském úřadu Žatec oproti předpokládanému republikovému průměru vyměněno o 200
procent řidičských průkazů více.
Dle statistiky vydávané Minister- více než 1.300 občanů. Chtěli bychom
stvem dopravy se Žatec v tomto měsíci tedy vyzvat všechny tyto řidiče, aby
stal městem s nejrychlejším tempem neotáleli s podáním žádosti o výměnu
výměny řidičských průkazů ze všech tohoto řidičského průkazu. K podání
měst České republiky.
žádosti je třeba se osobně dostavit na
Stále se však ve správní oblasti Měst- registr řidičů Městského úřadu Žatec
ského úřadu Žatec tato výměna týká (budova Obránců míru 295 – naproti

KAPKA 97 VÁS PROŠKOLÍ - odhalte včas rakovinu prsu…
V České republice onemocní ročně téměř 6tisíc žen rakovinou prsu, z toho
2tisíce žen bohužel nádoru podlehne. Tato statistika nás řadí na 16 místo ve
světovém žebříčku, a bohužel výskyt tohoto onemocnění se za několik posledních let rapidně zvýšil.
Nejrizikovější věkovou skupinou jsou poznán rizikový faktor, vysvětlující jeho
ženy starší 50 let a ty, u kterých se one- příčinu, s největší spolehlivostí a jedinou
mocnění v rodině již vyskytlo. Největší možností boje proti vzniku je prevence,
záludností je, že rakovina prsu zpočát- včasná diagnostika a úspěšná léčba.
ku nebolí a ženy tak prevenci a varovným
Celá Česká republika se aktivně zaposignálům nevěnují dostatečnou pozor- juje do boje proti rakovině prsu např.
nost. Následuje diagnóza v pokročilém formou pochodu, distribucí informačstádiu a léčba je pak obtížnější a procento ních materiálů nebo formou přednášek.
na vyléčení minimální. Vzhledem k tomu, A to je právě cílem občanského sdružení
že u tohoto onemocnění nebyl dosud KAPKA 97 Chomutov, zlepšit informo-

Žatec – Oproti doporučení rady města, aby zůstal zastupitelský sbor na 21
osobách, se rozhodlo samotné zastupitelstvo coby nejvyšší orgán města
k navýšení tohoto počtu. Pro volební
období 2010 – 2014 bude mít Žatec
27 zastupitelů.
Komunální volby se podle rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause
uskuteční ve dnech 15. a 16. října.
(kas) První část projektu Chrám Chmele a Piva je již od května přístupná veřejnosti.
Jedná se o dostavbu chmelařského muzea, které je otevřeno každý den mimo
neděle od 10 hod. Ve stejnou denní dobu vytrysknou fontány na nově vydlážděném náměstí Prokopa Velkého a jsou v provozu do 22 hod. Po setmění se
proudy vodotrysků zvýrazní barevnými světly.
Druhou částí, jenž bude otevřena řit pivo uprostřed léta, aby mohlo dojít
Žatec – Nemocnice Žatec nemusí
v srpnu je, vyhlídková věž a chmelové k otevření v říjnu tohoto roku. Průběh
vracet městu 1,8 milionu korun, za kte- bludiště. Stavební práce a interiéry jsou výstavby tohoto areálu je možno sledoré pořídila přístrojové vybavení. Původně dokončené. Nyní probíhají montážní vat prostřednictvím internetových stran
se jednalo o půjčku, schválenou zastupi- práce spojené s instalací multimediální Města Žatce. Pod kolonkou webkamera
telstvem 6. března 2008. Účelem bylo techniky ve výtahu a v objektu bludiště. je k dispozici on-line monitoring venkovposkytnout nemocnici peníze na koupi V průběhu července dojde k oživování ních prací.
mamografu a zářiče.
složité digitální techniky a k zaškolení
Provozní tým Chrámu Chmele a Piva
V rámci podpory nemocnici (jako obsluhy. Raritou je také orloj, umístěný dokončil práce na přípravě webové apliposlední svého druhu v okrese Louny) na budově bludiště.
kace se zaměřením na podporu turismu
zastupitelé vyslyšeli žádost správní
Na plno běží stavební a instalační práce v regionu. Se spuštěním české verze se
rady nemocnice a bezúročnou půjčku v objektu budoucí restaurace. Minipivo- počítá v průběhu měsíce července. Další
nemocnici prominuli.
(kas) var, umístěný ve stejné budově, začne va- jazykové mutace budou následovat.

Turistický projekt Chrám Chmele
a Piva zdárně postupuje

Město odpustilo
nemocnici půjčku

„Zvonu“). K žádosti je třeba předložit
doklad totožnosti, řidičský průkaz a jednu platnou průkazovou fotograﬁi. Výměna řidičského průkazu bez provedení
změny údajů je zdarma.
Výroba trvá cca 20 dnů a k jeho
převzetí můžete být následně vyzváni
zasláním SMS zprávy. Bližší informace je možno získat na registru řidičů,
tel. 415 736 473.
Jiří Dobruský
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

vanost veřejnosti o výskytu nádorových
onemocnění, prevenci, zlepšení kvality
života onkologicky nemocných a možnostech léčby této zákeřné nemoci.
Toto vše bude předmětem přednášky
v úterý 29. června ve 13.30 v zasedací
síni radnice. Přednášková beseda je určena nejen dívkám a ženám, ale vítáni jsou
jako posluchači i muži, neboť v reálném životě se zjištění onkologické diagnózy týká
stejně obou partnerů. Nepromarněte svoji
šanci a přijďte se poučit a poslechnout si
dostatek informací jak se nestát obětí této
zákeřné nemoci.
S. Žitníková

Představenstvo Sdružení českých
spotřebitelů (SČS) na základě svého
zasedání a dále v souladu se závěry
zasedání Odborné komise pro ochranu
spotřebitele v Ústeckém kraji s cílem
dále rozvíjet platformu pro propagaci
ﬁrem uspokojujících spotřebitele, vyhlašuje Cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2010 „Spokojený
zákazník Ústeckého kraje“. Stejná
soutěž probíhá i v Karlovarském, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
Soutěž je vypsána pro všechny obory
podnikání a pro celý region kraje. V Ústeckém kraji se tato akce uskuteční
podesáté.
Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka, malé, střední,
či velké ﬁrmy s právem užívat ocenění
„Spokojený zákazník“. Záštitu nad
letošním ročníkem poskytla hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Návrh na ohodnocení lze přihlásit
prostřednictvím pověřeného koordinátora Blahoslava Husáka, e-mail:
blahoslav.husak@quick.cz, mobil:
733 683 746, nebo prostřednictvím
Regionálního kontaktního místa pro
spotřebitele, které je zřízeno na adrese:
YMCA v Ústí nad Labe m, Hradiště 4,
Ústí nad Labem, e-mail: usti@ymca.cz,
tel.: 475 220 831. Zde stačí uvést své
jméno a příjmení s kontaktní adresou,
obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu
navrhované prodejny (provozovny)
a stručné zdůvodnění předloženého
návrhu. Současně lze využít i internet
(www.konzument.cz), kde se nachází
podrobnější informace a také formulář
pro podání návrhu. Uzávěrka pro podání
návrhů je 30.9.2010.
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku
(projednáno Radou Města Žatec dne
7.6.2010)
Volná bytová jednotka:
n č. 2553/ 23 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
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu
374.880,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Volná nebytová jednotka:
n č. 2833 / 33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m 2, s podílem
společných částí budovy č.p. 2832, 2833,
2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 268/40636 vzhledem k celku
za kupní cenu 294.000,- 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. Bližší informace získáte na tel. 415736224.

Zveřejněno:
12.7.2010

od

11.6.2010

do

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého majetku
projednáno radou města dne 7.6.2010
n Bytová jednotka č.5 o velikosti 1+2,
plocha bytu 50,05 m2, v domě č.p. 2835
ul. Dr. V. Kůrky v Žatci za měsíční nájemné 3.722,- Kč bez služeb na dobu
určitou do 31.12.2011.
Zveřejněno: od 9.6.2010 do 8.7.2010
V termínu zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,

který je k dispozici na informacích MěÚ
Žatec nebo na www.mesto-zatec.cz.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží oddělený geometrickým plánem
ze dne 9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná
půda) o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů
v Žatci k výstavbě halových garáží za
podmínek stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2
patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude
vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní pokutou
ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let od vydání
stavebního povolení pod smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 22. 06.2010 do 21.
07. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno RM dne 10.12.2007
n Pozemky určené k výstavbě RD:
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 22. 06. 2010 do 21. 07.
2010

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:
č.p. č.bytu
Ulice
velikost
podlah. plocha
kupní cena
2554
11
Černobýla
1+1
35,70 m2
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

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
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
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
Zveřejněno: od 11. 6. 2010 do 12. 7. 2010

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno RM dne 12.03.2007
n Pozemky k budoucí výstavbě bytového domu
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 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 22. 06. 2010 do 21.
07. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno RM dne 26.10.2009
n Pozemek za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře
7199 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 22.06.2010 do 21.07.
2010

POLICIE ČR INFORMUJE
Pachatel rozbíjel věci odpadkovým
košem
Dne 18. 6. 2010 sdělili policisté podezřelému, podle § 179b odstavec 3
trestního řádu, podezření ze spáchání
trestných činů „Poškození cizí věci“
a „Výtržnictví“, kterých se dopustil tím,
že 17. 6. 2010 v nočních hodinách rozbil za použití kovového odpadkového
koše dvě skleněné tabule u oken domu
v Žatci. Když na místo přijela hlídka
Městské policie Žatec, obviněný z místa
utekl a při pronásledování opět za použití kovového odpadkového koše rozbil
výlohu a zářivkové světlo u Zlatnictví
v Žatci. Způsobená škoda byla vyčíslena
na 11 600 Kč.
Nehoda při couvání
V minulých dnech vyjížděli policisté
k dopravní nehodě do ulice Bratří Čapků v Žatci. S osobním vozidlem zn. Ford
Scorpio tam boural 21letý tamní mladík.
Když couval z parkoviště před hotelem
Garni, přehlédl zprava přijíždějící osobní
automobil zn. Škoda Felicia a levým zadním nárazníkem do pravé části tohoto
vozidla narazil. Naštěstí se při nehodě
nikdo nezranil, ale šetřením policisté
zjistili, že mladík za volantem fordu je
neřidič a navíc vůz řídil v době zákazu.
Ten mu vyslovil Okresní soud v Mostě
a platí mu až do 23. 10. 2010. Škoda
na vozidlech byla odhadnuta na 40 tisíc
korun. Alkohol u řidičů policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Uvedená dopravní nehoda je v dalším
šetření policistů.
V pivovaru kradl sudy
V těchto dnech policie obvinila 22letého mladíka ze Žatecka z trestného
činu krádeže, který ještě ve společnosti
dalších kompliců kradl ze žateckého pivovaru prázdné i plné pivní sudy. Uvedenou krádež páchal v několika případech
hlavně v letních měsících minulého
roku. Letos, na přelomu ledna a února,
si krádež v pivovaru zopakoval s tím,
že kromě sudů odcizil i 19 kilogramů
mosazného odpadu. Kradené věci pak
prodával dosud nezjištěným osobám či
je odevzdával do sběrných surovin. Svým
jednáním způsobil škodu přesahující sto
tisíc korun a dopustil se ho i přesto, že
byl již v minulosti za krádeže odsouzen.
Jeho vyšetřování probíhá na svobodě.

PODĚKOVÁNÍ OA Žatec a Květinka o.s.
Děkujeme studentům Obchodní akademie v Žatci a občanskému sdružení Květinka za uskutečněnou sbírku pro naši MŠ speciální v Žatci. Studentům se podařilo
vybrat 19,000,- Kč z toho 13,000,- Kč pro naši MŠ, za které jsme měli možnost
nakoupit výtvarný materiál. Akce proběhla na podzim 2009 a letos na jaře byl
našim dětem předán dar – trojhranné pastelky, modelína, keramická hlína a další
výtvarné potřeby. Máme z tohoto dárku velkou radost a velice si vážíme snahy paní
profesorky Štogerové a jejich studentů z Obchodní akademie v Žatci. Dne 10. 5.
2010 jsme měli možnost se sejít a domluvit se na další spolupráci.
Ještě jednou velmi děkujeme. Kolektiv MŠ speciální v Žatci

Červený kříž se předvedl v DDM
Dne 7. června proběhla odpolední akce 2.skupiny Českého Červeného Kříže
v Domě dětí a mládeže.
Pro členy tohoto sdružení byl zajiš- svými rodinnými fotograﬁemi a přidaly
těn kulturní program v podobě dvou se ke kytaristům svým zpěvem. Dobré
hudebníků, kteří hráli písničky všech občerstvení, hudba a skvělý kolektiv přihudebních stylů a překvapením bylo vy- spěly k dobré pohodě, příjemné zábavě
stoupení tří děvčat z kroužku Břišní tan- a spokojenosti všech zúčastněných.
ce z DDM pod vedením paní Voříškové
Touto cestou děkuji žateckému Domu
a paní Žatecké. Několik členek připravilo dětí za poskytnuté prostory a tím umožochutnávku svých cukrářských výrobků nění tohoto milého a příjemného setkání
pro všechny ostatní ke kávě. Ženy se a dívkám z jeho zájmového kroužku za
sešly v hojném počtu, dobře se bavily, krásné vystoupení.
popovídaly si, některé se pochlubily
Julie Koubcová, předsedkyně ČČK 2

Připravena sběrová sobota v Žatci
Dne26.6.2010 proběhne sběrová sobota zaměřená na svoz odpadu objemného,
nebezpečného a elektroodpadu.
V Žatci bude k dispozici celkem 30 sta- Žatce, kde proběhne případné dotřídění
novišť, kde budou v daný termín přistave- odpadů a dále odvoz odpadů k recyklaci
ny velkoobjemové kontejnery k ukládání nebo konečnému odstranění. Věříme, že
výše uvedených odpadů. U každého tato služba, která je pro občany města
stanoviště bude také k dispozici proško- Žatce zdarma pomůže nejen „uklidit si
lená obsluha, která bude nápomocna před vlastním prahem“, ale hlavně připři vykládce odpadů. Občané mohou spěje k ochraně životního prostředí.
odpad dovézt v daný termín od 8:00 do
Další možností odložení odpadů je
12:00 hodin. Prosíme občany o dodrže- Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014,
ní termínů a ukázněnost při předávání který je v provozu:
odpadů obsluze sběrného stanoviště. Po
PO až PÁ od 7:00 do 18:00
naplnění kontejnerů provede společnost
SO až NE od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Marius Pedersen - provozovna Žatec,
Roman Městecký, ekolog společnosti
odvoz odpadů do Sběrného dvora města

Trasa A
Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice
2 – ul. J. Herbena u Fruty

objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad

svoz č.2
26.6.2010
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Ostrov, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u sloupu Sv. Floriana
13 – roh Arbesova a N. Schody
14 – roh Hejdukova a Jungmanova

objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad

svoz č.2
26.6.2010
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Trasa B
Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 – ul. Družstevní u separace
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Dvořákova u Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
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nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
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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/ČERVENEC 2010
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…

26.6.

Na sv. Valentýna

75,-

Jeden den v životě lásky. Příběh skupinky lidí s Los Angeles, jejichž osudy se
protnou právě na den svatého Valentýna,kdy se každý z nich snaží najít lásku,
nebo řeší milostné problémy.
Romantická komedie / USA 2010 / 125 min / titulky /
Režie: Garry Marshall. Hrají: Bradley Cooper, Jessicaa Alba, Anne Hathaway,
Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jennifer Garner…

27.6.

Morganovi

75,-

Dokonalý život ve dvou? Jenže kde zůstala vášeň?
Příběh velice úspěšného manželského páru, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku – rozpadá se jim manželství.Problémy v lásce, ale nejsou nic
proti tomu, co je čeká. Stanou se svědky vraždy a tím pádem i středem zájmu
nájemného zabijáka.
Komedie / USA 2010 / 103 min / titulky /
Režie: Marc Lawrwnce. Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliot,
Elizabeth Moss….

1.7.

Doktor od jezera hrochů

80,-

Troška nepraktické švandy. V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešní doby nepoužitelného Doktora Čeňka Dobeška.
Krásná manželka, ale příšerná tchýně spolu v bytě 2 + 1. To je základ nové
české komedie na motivy slavné a stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka.
Komedie / ČR 2010 / 102 min /
Režie: Jiří Troška. Hrají: J.Šmíd, Eva holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová,
Alžběta Stanková, Oldřich Navrátil…

2.7.

Imaginárium Dr. Parnasse

75,-

Poslední ﬁlm Heatha Ledgera.
Johny Depp, Colin Farrell i Jude Law věnují honoráře za pokračování v roli
H.Ledgera jeho dceři Matyldě. Dr.Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost
v sázce s ďáblem. O mnoho století našel pravou lásku a s ďáblem podepsal
smlouvu novou. Když uprostřed natáčení nečekaně zemřel skvělý H.Ledger ,
zprvu se uvažovalo o tom, že se ﬁlm nedokončí. Jako poctu Ledgerovi se roli
rozhodli dokončit hned tři vynikající herci.
Dobrodružný – fantasy – mystery / Francie – Kanada – Velká Británie / 2010
/ 122 min / DD / titulky /
Režie: Terry Gilliam. Hrají: Heath Ledger, Jehny Depp, ColinFarrell, Jude Law,
Christopher Plummer, Tom Waits…

3.7.

Mikulášovi patálie

75,-

Já budu slavný, kdežto Eliáš je blbeček! Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín
a další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi se konečně
dostali na ﬁlmová plátna. Za padesát let si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky
oblíbily generace dětí po celém světě i u nás.
Rodinná komedie / Francie 2010 / 91 min / DD / dabing /
Režie: Laurend Tirard. Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandřině Kiberlain, Michel Galandu…

4.7.

Na hraně temnoty

75,-

Mel Gibson je po osmi letech zpátky…
Propracovaný detektivní thriller kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí.
Detektivovi Cravenovi umírá dcera v náručí. Během vyšetřování její vraždy
proniká Craven do stále hlouběji do nebezpečného světa zločinů velkých korporací, vládního krytí a vražd, které je mají utajit.Jeden z nájemných vrahů,
kteří zametají a čistí důkazy, ho navede směrem, jež změní pátrání na divokou
a temnou cestu až na hranici vykoupení.
Akční thriller / USA 2010 / 108 min / DD / Titulky / od 15 let /
Režie: Martin Cempbell. Hrají: Mel Gibbon, Ray Winstone, Caterina Scorsone,
Danny Huston….

8.7.

Milý Johne

75,-

Film, který sesadil z trůnu megahit AVATAR.
Režisér Lasse Hallström, tvůrce ﬁlmů Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil
silný romantický příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení
a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká mladou dívku a je z toho osudová
láska. Namísto happy endu však přichází život. Voják musí zpět k jednotce
a do služby je v následujících letech povoláván stále častěji.Svůj společný život
žijí hlavně formou dopisů. Je vojenská služba dostatečný důvod k životu? Kdy
bude „Milý Johne“ napsáno naposledy?
Romantické drama / USA 2010 / 105 min / DD / Titulky /
Režie: Lasse Hallström. Hrají: Channing Tatum, Amanda Sayfried, Henry
Thomas….

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

Předprodej lístků na novou
sezonu Metropolitních Oper
V těchto dnech byl již v městském divadle zahájen předprodej lístků na novou
sezonu přímých přenosů z Metropolitní Opery v New Yorku .
V nové sezoně 2010/ 2011 se mohou diváci těšit na opery:
n 9. října, 2010 18:45h. – DAS RHEINGOLD (Zlato Rýna) (Richard Wagner)
n 23. říjen 17:45h. – BORIS GODUNOV (Modest Petrovič Musorgskij)
n 13. listopad 18:45h. – DON PASQUALE (Gaetano Donizetti)
n 11. prosinec 18:15h. – DON CARLO (Giuseppe Verdi)
n 8. leden 2011 18:45h. – LA FANCIULLA DEL WEST (Dívka ze Zlatého západu)
n 12. února 2011 18:45h. – NIXON IN CHINA (Nixon v Číně) přidané představení
n 26. únor 18:45h. – IPHIGÉNIE EN TAURIDE (Iﬁgenie na Tauridě)
n 19. březen 17:45h. – LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucie z Lammermooru)
n 9. duben 18:45h. – LE COMTE ORY (Hrabě Ory) (Gioacchino Rossini)
n 23. duben 18:45h. – CAPRICCIO (Richard Strauss)
n 30. duben 18:45h. – IL TROVATORE (Trubadúr) (Giuseppe Verdi)
n 14. květen 17:45h. – DIE WALKÜRE (Valkýra) (Richard Wagner)
Cena za vstupenku ( Metropolitní operou ) byla stanovena na 300,- Kč. za jeden
přenos.
Zakoupit lze abonetní vstupenku se slevou a přiděleným místem. Zde byla stanovena celková cena 3 120,-Kč. (Jedna vstupenka pouze na 260,- ) Při nákupu
vstupenky lze ušetřit až 480 Kč.
Karel Fiala, Městské divadlo Žatec

n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
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
n Prodám dveře a okna plastová, nová
z neuskutečněné stavby. Sleva z PC, přivezu zdarma. Tel: 777106709
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 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 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 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 Prodám byt 1+2, 65 m2 v Žatci,
U Jezu a zahrádku 314m2 s podsklepenou chatkou. Možno i jednotlivě. Cena
celkem 900.000,- Kč. Tel.: 775 202 273
n Koupím rodinný domek před rekonstrukcí s velkým pozemkem – Žatec
a okolí do 8 km. Platba v hotovosti. Tel.:
723 967 134
n Prodám byt 3+1 v OV v Žatci, ul. Lipová, velikost 72 m2, původní provedení,
plastová okna, zateplený panelový dům.
Cena: 820.000,- Kč. Tel.: 607 255 555
n Pronajmu byt v Žatci, Studentská
ul. 2+1+balkon, 61 m2. Nájem 6.000,+ režie. Tel.: 606 923 296
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621
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
nebo www.bezrealitky.cz
n Přijmu kosmetičku a masérku, tel.
774306880

Beseda s kartářkou Marií Hollitzerovou
Žatec - Ve středu 9. června 2010 se uskutečnilo v přednáškovém sále Městské
knihovny Žatec příjemné posezení s příjemnou dámou - kartářkou paní Marií Hollitzerovou, která část svého dětství prožila v Žatci a přes léto nedaleko
Žatce chalupaří.
Již řadu let se věnuje ezoterice, spiri- tarotových karet a podělila se o své zkutismu, výkladu karet a kostek. Zastává šenosti, které si ověřila v praxi a předala
názor, že vykládání se může naučit kaž- je dále ve svých knihách „Karty převážně
dý. O tom se mohli přesvědčit zájemci, vážně“a „Jak štěstí kostky věští“, které si
kterým paní Hollitzerová popsala výklad můžete zapůjčit v knihovně.

  
 



      






Olga Krupá - tel.: 776 523 047
adresa: náměstí Poperinge, ul. Bří Čapků 2778
velmi výhodné ceny!
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POZVÁNKY
n V rámci LETNÍCH DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ na státním
zámku Krásný Dvůr mohou návštěvníci v sobotu 26. června shlédnout
hru BLANÍK v podání DS Klouzák Postoloprty. Jedná se o hru autorů Divadla
Járy Cimrmana. Představení se bude
konat v zámecké oranžerii, v případě
nepříznivého počasí v reprezentačním
sále zámku. Začátek je v 18,00 hodin.
Vstupné 80,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za správu Státního zámku Krásný
Dvůr Šárka Šilhánová
n V pondělí 28.června od 18.00 h
v kostele Korunování Panny Marie
v Žatci (ul. Obránců Míru nad Českou
pojišťovnou) vystoupí společně se Žateckým příležitostním sborem dánský
pěvecký soubor „Bramsnaes choir“.

Studio K- Style
přijme

nehtařku a kadeřnici
nástup možný ihned
částečná klientela zajištěna
bližší info na tel. 724967217

Prázdninová AKCE
ČISTÍRNY PEŘÍ „U RADNICE“
l prošívané deky od 1000,- Kč do 1250,- Kč
l zhotovení zakázky do 24 hodin
l větší zakázky přivezeme a odvezeme
Provozní doba
Po:
13.00 - 16.00 h.
Út-St: 8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 17.00 h.
Čt:
8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 15.00 h.

Tel : 7 31 5 56 51 0

REMAX nabízí
Byt 3+1 OV v Žatci, cena: 749.000,- Kč
Byt 3+1 DB v Kadani, cena: 650.000,- Kč
2x byt 3+1 DB v Račeticích,
cena 490.000,- Kč, 399.000,- Kč
Dům v centru Žatce, cena 9.900.000,- Kč

Telefon: 733 618 704

!!! Nově otevřeno !!!

Sportovně - relaxační
masáže “Apple”

 

 !"

Zástupce pojišťovny AXA
opět ve městě
Životní pojištění, penzijní fond, majetek, auta

Volejte: 731 415 447

PŘIŠLI NA SVĚT
8.6. Kristýna Rajmová
Aneta Korencová
9.6. Matěj Vokatý
Matěj Firstl
10.6. Eliška Mazurová
11.6. David Melichar
12.6. Justýna Rabatová
Lucie Vaňková
Tereza Hegrová
13.6. Filip Hanko
14.6. Jakub Svoboda
Libuše Kloučková
Karolína Jedináková
18.6. Karin Barešová
Nikolas Ralbovský
Jakub Lebduška
20.6. Jakub Karfík

ROZLOUČENÍ
8.6. Vlasta Šťastná
Zděnka Špánková
9.6. Jiří Hloušek
10.6. Vratislav Kučera
11.6. Marie Bucharová
Eleonora Hostičková
Václav Malíř
16.6. Jiří Smažík
Milan Gunar
17.6. Václav Šole
18.6. MVDr. Jiří Němeček
Hana Halamásková
19.6. Helena Ondičová
Ilona Kudryová
20.6. Edita Tösérová
21.6. Zdeněk Shorný

85 let
66 let
77 let
60 let
92 let
86 let
80 let
68 let
62 let
64 let
87 let
68 let
82 let
59 let
70 let
78 let
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Plavecká štafeta a skvělý
Mach uspěli na MČR

Nábor
VK SEVER Žatec organizuje nábor chlapců (ročníků 1995
a mladší) do volejbalových oddílů mladších a starších žáků.
V měsíci červnu každé úterý tj. 15.,22. a 29., v červenci každou
středu tj. 7.,14.,21. a 28., vždy od 18,00 do 20,00 hod. Pokud
máte zájem svého syna zapojit do sportu, přiveďte ho nebo pošlete v uvedených termínech do areálu VK SEVER u Ohře. Případné
informace poskytnou: Vrbata Jaroslav 602459265,Myšková Hana
607523529.
Hanka Myšková, hankamyskova@email.cz

UPOZORNĚNÍ
Z rozhodnutí kontroly Krajské hygienické stanice bude krytý
bazén OA Žatec 14.6.2010 uzavřen z důvodu uvolněných dlaždic na dně bazénu. Plánovaná letní odstávka na opravy a kontrolu
všech technologií bude od 14.6. do 18.7.2010. Od 19.7 bude zahájen
letní provoz vždy od 14 do 20 hodin do konce letních prázdnin.
Děkujeme za pochopení.
Správa bazénu

G-Titáni se připravovali na MČR
Soustředění na Mistrovství ČR v KickBoxu

SBL - středoškolská
basketbalová liga v Žatci
Dne 15.6.2010 byl odehrán ﬁnálový zápas mezi Gymnáziem Žatec
a OA Žatec. Vítězem celé soutěže se stalo družstvo OA (viz. foto),
které si odnáší pohár města Žatce a vlajku s titulem Šampion města
pro školní rok 2009/2010. Na druhém místě Gymnázium Žatec, třetí
SOA a SPŠE Žatec, na čtvrtém místě SČMSD a patá SŠZE Žatec.
Po odehraném prvním ročníku mům přes prázdniny začne stýskat
můžeme říci, že projekt basket- po zápasech a podpoří nás v orgabalových zápasů si získal oblibu nizaci 2. ročníku.
u spousty mladých lidí. Úterní
Velké díky patří Městu Žatec
odpoledne si mnoho z nich „re- (jmenovitě p. A.Kassal) za podzervovalo“ právě na zmiňované poru našeho snažení, KB Žatec,
zápasy SBL. Jsme pyšní na to, že OA Žatec, všem rozhodčím, čapokud se rozhodneme něco udělat somíře, roztleskávačkám a všem
pro veřejnost, věnujeme tomu svůj pravidelným fanouškům.
čas a energii, přináší to své ovoce.
Sportu zdar.
Věřím, že se všem zúčastněným tý- Jiří Harajda, Gymnázium Žatec

Žatecký týdeník

Ve dnech 4.6. – 6.6 uspořádal majitel klubu G-Titán Žatec H. Greisiger první MUI-THAI KEMP na řece Střele v blízkosti Plas.
Kempu se zúčastnilo téměř 30 vští ﬁghteři od Jirky Žáka, kteří
bojovníků. Nezúčastnili se pouze si zde vyměňovali zkušenosti se
pokročilí pod vedením Romana Ši- žateckými bojovníky. Což se
faldy, ale také nejmladší G-Titáni, hodilo hlavně Titánům, kteří se
některým z nich nebylo ještě ani 8 nominovali na základě svých
let. Ti však měli s sebou svého tre- zápasnických úspěchů na Misnéra Ivo Gützera, který jim zde byl trovství ČR v KickBoxu, které se
nejen trenérem, ale také náhrad- bude konat 25.6. a 26.6. v pražské
ním tátou, neboť se o své svěřence hale Slavie.
vzorně staral po celé dny.
Tímto zveme všechny příznivce
Celý víkend bylo krásné počasí tohoto sportu, aby se na žatecké
a panovala zde skvělá nálada, borce přijeli podívat a podpořit je,
mezi tréninky se konaly výlety na neboť kdyby město Žatec mělo bohrad Krašov, do Plas nebo koupání jovníka s medailí Mistrovství ČR
v řece Střele ….
v disciplíně K1 byla by to chlouba,
S Romanem Šifaldou přijeli na kterou se mnoho českých měst
soustředění i někteří chomuto- pochlubit nemůže.
V rámci projektu ROK 2010, ROKEM GYMNÁZIA si Vás
dovolujeme pozvat na náš školní dvůr, kde se

dne 28.6.2010 uskuteční akce zvaná

ROZTANČENÁ KOLEČKA
Start je od 9.00 hod.
V rámci této akce si budete moci vyslechnout přednášku vozíčkářů
(p. Panská), vyzkoušet obtíže života „na vozíčku“, projet se
šlapohybem, zazávodit si radiem řízeným modelem aut, otestovat
si jízdu na kole, atd. Závěrem programu vystoupí školní kapely se
svou hudební produkcí.
Akce je určena široké veřejnosti.
Jiří Harajda, Gymnázium Žatec

Dostaveníčko nejlepších plavců ročníku 2000 z celých Čech se konalo o víkendu 12.-13.června ve Svitavách. Na Letním Poháru České
republiky se zde utkali v plaveckých soutěžích vybraní desetiletí
plavci, kteří se do závodu nominovali z předchozích květnových
oblastních soutěží.
Pro desetileté plavce je Pohár dailí byl bronz ze závodu 50m prsa,
ČR nejvyšším mistrovským zá- a další v pořadí již druhý bronz
vodem, kterého se vzhledem ke získal Filip z polohové štafety na
svému věku mohou zúčastnit. 4x50m.
Pro mnohé plavce je pouhá účast
Štafetové kvarteto chlapců, ktena tomto závodě obrovským ré přivezlo bronzové medaile bylo
úspěchem. Oddíl SK Jazzmani složeno z těchto plavců: první úsek
reprezentovalo na tomto Letním znak - Radek Haišman , druhý úsek
Poháru ČR ve Svitavách celkem prsa - Filip Mach, třetí úsek motýl
7 plaveckých nadějí. V obrovské - Štěpán Henrych, a čtvrtý úsek
konkurenci, ve skvělé atmosféře, kraul - Slavoj Sklenička.
v napětí, s emocemi a mnohdy se
K medailovým úspěchům přidaslzami v očích, probíhal závod, li plavci další hodnotná umístění.
kde mladí plavci prožívali svoje Kraulová štafeta chlapců ve složení
osobní, nebo kolektivní úspěchy Štěpán Henrych, Filip Mach, Dači zklamání.
vid Klán a Slavoj Sklenička skonZ oddílu SK Jazzmani Žatec čila na čtvrtém neoblíbeném místě
na Poháru ČR ve Svitavách a to za štafetou plaveckého oddílu
startovali celkem 4 chlapci: Filip Lokomotivy Beroun. Plavci předMach, Radek Haišman, Štěpán vedli nádherný výkon plný zvratů
Henrych a Slavoj Sklenička. Pro a napětí. Od zisku další medaile
nedělní kraulovou štafetu byl do- dělilo kraulovou štafetu pouhých
datečně nominován David Klán. 0.6 vteřiny.
V kategorii děvčat startovaly dvě
I ostatní plavci podali skvělé výzávodnice: Jana Haišmanová kony a vesměs se umístili v přední
a Ráchel Pabiánová. Repre- části startovního pole nejlepších
zentanti plaveckého oddílu SK desetiletých plavců z celé ČR.
Jazzmani Žatec předvedli skvělé Pro informaci startovní pole pro
výkony a získali v individuálních každou disciplínu je 24 přijatých
disciplínách 2 medaile. V kolek- závodníků. Plavci zvládli atmosfétivním závodě, kterým byla po- ru velkého závodu na výbornou.
lohová štafeta mužů získali ještě U mnoha z nich bylo umístění
bronzovou medaili.
podmíněno překonáním svých
Filip Mach potvrdil svoji výbor- vlastních osobních rekordů. Granou formu a vybojoval celkem tulujeme a děkujeme sedmičlenné
tři medaile. Stříbrnou ze závodu výpravě plavců za skvělé výsledky
na 100m prsa, ty jsou Filipovou a reprezentaci plaveckého oddílu
oblíbenou disciplínou. Další me- SK Jazzmani Žatec.

Zásah Sboru dobrovolných hasičů
Ve čtvrtek 10.6.2010 v dopoledních hodinách vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů
města Žatec k dopravní nehodě
osobního automobilu na silnici
1/27 ze Žatce do Mostu. Mladý
řidič nezvládl svůj vůz, převrátil

ho na střechu a skončil mimo
vozovku. Jednotka provedla protipožární opatření, zajistila vozidlo
a pomohla s naložením na vozidlo
odtahové služby.
Za JSDH Žatec
David HOMOLA

Dvořák trojnásobný vítěz na MČR v plavání
O víkendu 12.-13.června 2010 se nejlepší jedenáctiletí plavci z Čech
utkali na Letním Poháru České republiky jedenáctiletého žactva
v Domažlicích. Oddíl SK Jazmanni Žatec reprezentovalo celkem
5 nejlepších plaveckých nadějí.
Jakub Dvořák potvrdil svou ciplíně 100m volným způsobem.
výbornou formu a dokázal, že ve
Dalším medailistou byl Domisvé kategorii patří mezi nejlepší nik Červenka, který opět předvedl,
plavce v republice a pětkrát se že prsařský styl je jeho nejsilnějumístil na stupních vítězů. Ze ší disciplínou a na tratích 100
svých šesti startů dokázal třikrát a 200m vybojoval shodně stříbrzvítězit, a to na tratích 100m né medaile. V disciplínách 200m
znak, 100 a 200 m polohový závod, polohový závod a 200m volným
v disciplíně 200m znak vybojoval způsobem skončil na výborném
stříbrnou medaili, bronz přidal pátém místě, na 100m polohový
na trati 400m volným způsobem, závod obsadil 7.místo a na 400m
neoblíbené 4.místo obsadil v dis- volným způsobem 8.místo.

Tomáš Urban a Martin Filek předvedli skvělé výkony,
nejvíce se jim dařilo v motýlkářských disciplínách, kdy Tomáš na
trati 50 a 100 m dokázal vybojovat
shodně 7. místa, Martin na 50m
skončil na 8. místě a na 100m na
10.místě. Jedinou dívčí zástupkyní našeho oddílu byla Bára
Červenková, která se nejlépe
umístila v disciplíně 200m znak,
a to na 10.místě, kde si zlepšila
svůj osobní rekord o více než 5
vteřin, výborné 11.místo obsadila na trati 100m polohovým
závod.

Chlapecká štafeta ve složení
J. Dvořák, D. Červenka, T. Urban a M. Filek také nastoupili
na start 4x50m polohový závod
a 4x50m volným způsobem, kde
v obou dokázali shodně vybojovat
stříbrné medaile.
Z Domažlic jsme přivezli celkem 9 medailí – 3 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou. Všichni
mladí plavci předvedli mezi
těmi nejlepšími výborné výkony,
pětičlenné výpravě gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci plaveckého oddílu SK
Jazzmani Žatec
Jednoho krásného teplého odpoledne se sešly děti , spolu s rodiči
z mateřské školy Alergo na dopravním hřišti v Žatci.
Za pomoci příslušníků policie se mohou na své velké kamarády
ČR Žatec p. Jaroslava Radila, spolehnout. Dobrovolné soutěže
p. Radka Povy, dále žáků 5.ŽS se dětem moc líbily.
Odměnou všem zúčastněným
v Jižní ulici a především rodičů
z kroužku Cvičení s dětmi byl bylo Uznání za zvládnutí jízdy
připraven odpolední program a oblíbené sladkosti. Největší
radost všem udělaly dárky od
pro děti.
Děti si vyzkoušely jízdu na kole policistů (pexeso, omalovánky).
na „opravdové“ silnici. Policisté Další akcí naší mateřské školy je
tyto malé účastníky silničního Zahradní slavnost.
Velký dík patří všem, kteří se
provozu průběžně seznamovali
s chováním na silnici i mimo ní. podíleli na uspořádání této akce.
Třída Včeliček z MŠ Alergo
Děti již vědí, že v případě nouze

Dopravní hřiště pro radost
dětí z MŠ Alergo

Úspěšný volejbalový víkend kadetek Severu Žatec
O uplynulém víkendu se kadetky Volejbalového klubu Sever Žatec
zúčastnily kvalitně obsazeného turnaje v Duchcově. V sobotu se
hrálo ve dvou šestičlenných základních skupinách. Děvčata dokázala čtyři soupeře bez obtíží porazit a zaváhali jsme pouze proti VK
Ervěnice, týmu z první ligy kadetek. Přesto nám ostatní výborné
výkony ve vyrovnané a zamotané skupině zajistily první místo a tím
i papírově slabšího soupeře pro nedělní čtvrtﬁnále.
Večer jsme vyrazili na místní peř, neporažený Spartak
pouť, „zdravě povečeřeli“ u stán- Děčín. Pro první set volíme lepší
ků s občerstvením, vychodili úna- stranu ve stínu, přesto prohrávu procházkou po místním velmi váme 25:22. Horší strana nám
pěkném parku a šli si poslechnout příliš nadějí ve druhém setu
vystoupení zpěvačky Anny K.
nedává, holky však nesložily
V neděli jsme už v osm hodin zbraně, předvádějí nejlepší výráno znovu byli na kurtu a proti kon v turnaji po výhře 25:19 nás
nám tým z pražské Hostivaře. znovu čeká tie-break. Jeho vývoj
Překvapivě slabý soupeř nám je jako na houpačce, vedeme 7:
umožnil prostřídat základní se- 2, ale soupeř záhy srovnává na
stavu a šetřit síly na vyvrcholení 7:7. Ještě vedeme 11:9, pak
turnaje. V semifinále je naším se ale nevydaří dva útoky naší
soupeřem další ligový tým Mi- asi nejlepší hráčce na turnaji
kulova Praha. Hra soupeře stojí Denise Piglové a rozjetý soupeř
především na jedné výborné sme- už si vítězství pohlídá. Chvíli
čařce, kterou se nám ale podařilo nás prohra bolí, ale druhé místo na
„vymazat“ z útoku dvojblokem takovémhleturnajijevelkýúspěch.
Báry Hanušové a Jany Břízové.
V sobotu navíc odchovanci
Vyrovnaný boj končí naším vítěz- žateckého volejbalu Lukáš Seidl
stvím v tie-breaku 15:11.
s Martinem Vrbatou vyhráli
Jsme ve finále a proti prestižní turnaj v plážovém
nám ještě silnější sou- volejbalu v Podbořanech. Vzhle-

Na fotce stojí zleva: Iveta Šebková, Bára Hanušová, Majda
Nosková, Eliška Kundratová, Adéla Lučanová, Denisa Piglová,
Jana Břízová. Klečí zleva: Jana Zlatinská, Lenka Mullerová,
Petra Ryková.

dem k zisku stříbrných medailí
v KP mladších žákyň a kadetek a
bronzu starších žákyň se dá
říci, že žatecký volejbal se pevně
usadil ve špičce ústeckého volejbalu. V příští sezoně bychom

už chtěli sahat na zlaté medaile.
Jediné, co nás trápí je nedostatek
děvčat ze 3.-5. tříd, které tvoří naši
přípravku. Nábor do přípravky
probíhá stále, kontakt - J.Vrbata
777065884.
Jaroslav Vrbata

