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Pomozte nám najít jméno
Muzeum žádá o pomoc všechny čtenáře a především žáky základních a středních škol ze Žatce a okolí. Potřebujeme
pojmenovat „postavičku“, která
bude představovat tvář muzea
pro školáky a studenty. Takový
muzejní kamarád, který bude
zárukou kvalitní nabídky. Samozřejmě si jméno můžeme
vymyslet sami, ale chceme se
držet osvědčené rady –nakupujte u odborníků. Sázíme na
otevřené mladé hlavy, na mladé a aktivní
žáky a studenty regionálních škol, kteří
se nebojí popustit uzdy svojí fantazie.
Zúčastnit se mohou jednotlivci

Dne 06.02.2010 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.

Podávání žádostí o finanční příspěvky na rok 2010

„MěÚ Žatec v rámci schváleného
rozpočtu Města Žatce pro rok 2010
přijímá žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany,
děti, důchodce a zdravotně postižené
občany v rámci žateckého regionu o finanční příspěvky pro rok 2010.
Přemysl Hautke (vlevo) a starosta Erich Knoblauch si potřásají pravicí
Formulář žádostí je možno vyzvedpo podpisu smlouvy o partnerství mezi nedávno vzniklým Ekologickým nout na informacích MěÚ Žatec, na

finančním odboru MěÚ Žatec nebo
pořídit na internetových stránkách
Města Žatce (www.mesto-zatec.cz
– Žádosti a formuláře – Finanční
odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte
nejpozději do pátku 26.2.2010 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na
finančním odboru MěÚ Žatec

Počet nezaměstnaných lounského
okresu stále stoupá a stále více mezi ně
patří lidé nad 50 let.Právě pro tuto skupinu je připraven projekt Aktivní padesátka, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Realizátorem projektu
je Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
Žatec.Cílem tohoto projektu je jednak
pomoci nezaměstnaným nad 50 let
při hledání nového pracovního místa,
ale též jim umožnit prostřednictvím
rekvalifikačních kurzů zvýšit si nebo
změnit dosavadní kvalifikaci a zlepšit
si tak šance na trhu práce.
Součástí projektu je vytvoření Centra

podpory zaměstnanosti v Lounech,
které bude otevřené od 1.2.2010 denně
po, st, pá od 8.00h – 12.00h a út a čt od
12.00 – 16.00h na adrese Pod nemocnicí
2380-budova B, přízemí, číslo dveří 105
a bude sloužit všem nezaměstnaným nad
50 let věku.Zájemci si zde budou moci
ZDARMA vyhledávat prac.místa a kontaktovat zaměstnavatele, zpracovávat
životopisy a motivační dopisy prostřednictvím internetu. K dispozici jim bude
pracovnice centra.Všem účastníkům
projektu bude propláceno cestovné
z místa trvalého pobytu a zajištěno
občerstvení.
Kontaktní osoba: Irena Kadeřábková,
mob.739 039 395, www.vcp-zatec.cz
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První vozíčkářský ples
s podporou města

Žatec – Osmi a půl tisíci korunami
podpořila z rozpočtu rada města 1.
vozíčkářský ples. Proběhne v Žatci 20.
února v restauraci Zlatý chmel.
Jedná se o další aktivitu občanského
sdružení Roztančená kolečka, zastoucentrem Žatec a městem Žatec.
peného paní Jaroslavou Panskou. Ta se
už do povědomí veřejnosti dostala kurzy
pro vozíčkáře, pořádané jak ve Zlatém
chmelu, tak i v domově pro seniory.
(kas)

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 1. zasedání
Zastupitelstva Města Žatce, které se
uskuteční dne 4.2.2010 od 17,00 hodin
v zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Návrh na volbu přísedící Okresního
soudu v Lounech
8. Žádosti o dotace v rámci OPŽP
9. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje
a.s.
10. Žádost o prominutí zbytku smluvní
pokuty
11. Předkupní právo na část p.p.č. 246/
20 k.ú. Velichov
12. Předkupní právo na část p.p.č. 584/1
a 585/4 k.ú. Žatec
13. Návrh na změnu ÚP Žatec
14. Žádost o změnu způsobu pořízení
přetlakové haly
15. Různé
16. Diskuze a podněty
17. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Příležitost pro nezaměstnané
Ekologické centrum stvrdilo
partnerství s městem smlouvou nad 50 let věku okresu Louny
Žatec – Různé formy spolupráce, jejichž pojítkem je ochrana životního prostředí
a výchova i osvěta s tím související, obsahuje smlouva o partnerství. Tu podepsali
v minulých dnech Přemysl Hautke, předseda občanského sdružení Ekologické
centrum Žatec (dále jen EC), a starosta Erich Knoblauch.
Město a EC mají ve smlouvě deklaro- sejících občanských aktivit a občanské
váno, že budou společně usilovat o zlep- společnosti.
šování a ochranu životního prostředí,
EC již zpracovalo několik projektů,
zajišťování a rozvoj ekologické výchovy, které mají výše zmíněné cíle uvést v živzdělávání a osvěty dětí a dospělých, vot. Město k tomu vydalo doporučení pro
praktickou péči o přírodu a krajinu, poskytovatele finančních prostředků na
zajišťování ekologického poradenství zmíněné projekty v rámci smlouvy o partpro občany, zlepšování životních pod- nerství, kde se zavázalo podporovat činmínek obyvatel a také o rozvoj souvi- nost občanského sdružení.
(kas)

KOMUNITN Í PLÁNOVÁNÍ – projekty na rok 2010
Městský úřad Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatec na rok 2010
přijímá žádosti o finanční příspěvky na
projekty realizující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních
služeb.
Formulář žádosti je možné vyzvednout
na informacích MěÚ Žatec, nebo na

odboru sociálních věcí, dále ke stažení
na webu města: www.mesto-zatec.cz/
sekce žádosti a formuláře/sociální
odbor/.
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte
nejpozději do pátku 26.2.2010 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na odboru
sociálních věcí.
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Vlajka pro
Tibet bude opět
vlát na radnici

Žatec – Jako každoročně i letos v březnu bude jeden den vlát z balkonu žatecké
radnice vlajka Tibetu. Jedná se o vyjádření podpory Tibeťanům, respektive jejich
snah o zachování lidských práv a svobod.
Vyvěšení, které se uskuteční 10. března,
schválila na svém posledním zasedání
rada města.
Vlajka se vyvěšovala již osmkrát.
V České republice zajišťuje její vyvěšování a komunikaci s městy občanské
sdružení Lungta.
(kas)

i školní kolektivy. Z došlých nabídek
pak bude vybrán vítězný návrh a jeho
původce bude po zásluze odměněn. Vítěz dostane knihu, magnetku
a školní třída muzejní školní
pas zaručující volný vstup do
muzea a Křížovy vily. Návrhy
na jméno můžete psát poštou,
mailem (rmz@muzeumzatec.cz), nebo je přinést osobně
do muzea. U návrhu musí být
uvedeno jméno osoby, případně školní třídy a adresa kvůli zpětnému
kontaktu.
Děkujeme za pomoc. Za muzejní pracovníky Jiří Kopica, ředitel muzea.

Na stánku kraje prezentoval Žatec Jan Novotný z infocentra MěÚ

Společná prezentace Žatce a kraje

Zápisy ve školách
V těchto dnech probíhají zápisy
dětí do 1. tříd k základnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Děti
skládají svojí první životní zkoušku,
která prověří především jejich vyja-

dřovací schopnosti, logické myšlení,
orientaci v geometrických tvarech
a barvách či výtvarné nadání.Na
snímku Stanislav Bočkai při zápisu
v ZŠ Měcholupy.

Na druhém letošním veletrhu cestovního ruchu se prezentovalo 29.-31.1.
město Žatec.
Veletrh v Drážďanech představuje pro a dalších 40 atraktivních míst kraje.
Ústecký kraj po Praze nejdůležitější Vedoucí organizační složky Chrám
zdrojový trh návštěvníků. Pro náročné Chmele a Piva informoval, v rámci
německé turisty zvyklé na produkty výstavního stánku Czechtourism, přícestovního ruchu připravilo žatecké in- tomnou odbornou veřejnost o plánofocentrum ve spolupráci s městy Kadaň vaném rozjezdu projektu v tomto roce.
a Klášterec nad Ohří nabídku regionu Posledním velkým veletrhem, kterého se
ve formě slevové 3K KARTY, zahrnující město zúčastní před startem turistické
návštěvu radniční věže, Chmelařského sezóny, bude únorový Holiday World
a Regionálního muzea, Křížovy vily v Praze.
(ic)
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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).

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 14.1.2010 do 12.2.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
Zveřejněno od 14.1.2010 do 12.2. m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
2010
500,- Kč/m2.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
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 (podlaž- Zveřejněno: od 14. 01.2010 do 12.
nost, počet bytových a nebytových 02. 2010

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
volné bytové jednotky:

č.p. č.bytu ulice

velikost podlah.
cena snížení kupní cena
plocha
zjištěná
o
1678 11 Pražská
1+1 48,30 m2
574.170
- 574.170,-Kč
2827 23 Dr. Kůrky
0+2 40,20 m2
467.020
- 467.020,-Kč
2516 6
Svatováclavská 1+3 63,80 m2
681.870
- 681.870,-Kč
2819 13 Písečná
1+3 68,50 m2
931.510 15 % 791.783,-Kč
2825 12 Písečná
1+3 76,10 m2
909.120 15 % 772.752,-Kč
2823 21 Písečná
1+3 76,10 m2
941.150 15 % 799.977,-Kč
2828 6
Dr. Kůrky
1+3 71,00 m2
945.720 15 % 803.862,-Kč
2
11 Stroupeč
1+3 71,70 m2
315.390 30 % 220.773,-Kč
2818 11 Písečná
1+3 68,20 m2
922.230 15 % 783.895,-Kč
2816 14 Písečná
1+3 68,20 m2
944.140 15 % 802.519,-Kč
2816 17 Písečná
1+3 68,20 m2
942.680 15 % 801.278,-Kč
2815 11 Písečná
1+3 68,20 m2
916.570 15 % 779.084,-Kč
2553 20 Černobýla
1+1 35,70 m2
391.170
- 391.170,-Kč
2725 14 Jabloňová
1+2 64,30 m2
759.510
- 759.510,-Kč
2833 21 Dr. Kůrky
0+1 30,60 m2
492.520
- 492.520,-Kč
2815 24 Písečná
0+2 40,20 m2
500.650
- 500.650,-Kč
2816 12 Písečná
0+2 40,20 m2
497.930
- 497.930,-Kč
2832 22 Dr. Kůrky
0+1 31,00 m2
379.100
- 379.100,-Kč
2833 6
Dr. Kůrky
0+1 31,00 m2
419.730
- 419.730,-Kč
2833 9
Dr. Kůrky
0+1 30,60 m2
450.280
- 450.280,-Kč
2833 32 Dr. Kůrky
0+2 39,10 m2
483.980
- 483.980,-Kč
2834 30 Dr. Kůrky
0+1 31,00 m2
463.320
- 463.320,-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 18.1.2010 do 16.2.2010

Seriál sociálních služeb Arnika

Město Žatec vydalo nový adresář sociálních služeb. Obsahuje přehledně a kon- telefonickému spojení řešit operativně.
krétně zpracované informace o sociálních a souvisejících službách dostupných Výborná je i spolupráce s praktickými
v Žatci. Text je formulován tak, aby si každý mohl učinit představu o spektru lékaři a v současné době jsme opravdu
nabízených služeb a aktivit. Adresář obsahuje také kontakty na různé organi- komplexní domácí péče.
Ve vaší nabídce uvádíte také poskyzace působící v sociálně zdravotní oblasti a v oblasti aktivit volného času a je
k dispozici v obou budovách radnice, na odboru sociálních věcí, distribuován tování domácí hospicové péče. Můbude do čekáren lékařů, ke stažení je na stránkách Města: www.mesto-zatec.cz/ žete přiblížit čtenářům o co se jedná?
Domácí hospicovou péči poskytujeme
město a okolí/sociální služby/adresář.
Na stránkách našich novin se můžete - péče přímo navazující na péči v ne- také od začátku Arniky.Termín hospicová péče znamená péči o klienty se
postupně seznamovat s jednotlivými
mocnici
závažným onemocněním, jehož průběh
„sociálními firmami“ z adresáře. Pořa- - péče o umírajcí pacienta
umí současná medicína pouze mírnit,
dí je abecední a tak je prvním na řadě - péče o onkologicky nemocné
ulevit od bolestí, ale bohužel ne vyléčit.
žatecká Arnika.
- management bolesti
Zpočátku se jednalo převážně o zdravotn Sociální služby se představují:
- péče o klienty se sníženou imunitou
Alena Krátká - Arnika komplexní - péče o těhotnou ženu, novorozence ní péči, spočívající zejména v aplikaci
injekcí silně tlumících bolest a opiátů.
domácí péče
a matku v šestinedělí
Arnika – komplexní domácí péče, - propojení na vlastní pečovatelskou Postupně se tato informace dostávala
do povědomí rodin, které se o tak nes.r.o.
službu
Kontaktní místo: Rafaela Ungára
Veškerá zdravotní péče je poskytována mocného člena rodiny snažily postarat
2674,Žatec telefon:415740399 e-mail: na doporučení ošetřujícího lékaře. Zdra- opravdu do posledních chvil jeho života.
kratka.zatec@tiscali.cz,www.arnivotní péče je hrazena všemi zdravotními Dnes poskytujeme díky kombinaci péče
pečovatelské i zdravotní komplexní
ka.unas.cz
pojišťovnami.
úřední hodiny: po-pá 7-15 hod
n Na otázky ŽT odpovídá paní Alena servis. Úkony pečovatelské služby jsou
poskytovány přes den, zdravotní péče
non-stop tel: 603 723 699
Krátká:
Pečovatelská služba
Jméno Arnika figuruje v názvech dvou funguje 24 hodin denně. V loňském
roce jsme tak poskytli tuto péči 39 kliPomoc a podpora při podání jídla, „firem“. Jak k tomu došlo?
pomoc při oblékání, svlékání oblečení,
Arnika jako komplexní domácí péče entům, z toho 11 klientů bylo do 64 let
pomoc při přesunu na lůžko či vozík, po- funguje v našem městě již šestnáctým a 28 klientů nad 65 let věku. U některých
moc při osobní hygieně, pomoc při péči rokem. Začínali jsme jako pouze zdra- už péče skončila, u jiných pokračuje.
Ve Vaší praxi máte určitě nějaké přío vlasy, nehty, dovoz nebo donáška jídla, votní péče, tedy péče plně hrazená zdrapomoc při přípravě jídal nebo pití, běž- votními pojišťovnami. Jednalo se o péči běhy se šťastným koncem. Můžete nějaký
ný úklid domácnosti, údržba domácích zdravotních sester, dětských sester, po- uvést?
Ano i takové klienty máme. A je jich
spotřebičů, pomoc při zajištění velkého rodní asistentky a fyzioterapeuta. Byli
úklidu domácnosti, topení v kamnech, jsme jednou z prvních agentur v repub- opravdu hodně. Je radost sledovat, jak
příprava topiva, běžné nákupy a po- lice, poskytující tuto péči ve spolupráci nemocní, kteří se vrací z lůžkového
chůzky, velký nákup /týdenní nákup, s praktickými lékaři nemocným doma, zařízení doma doslova rozkvetou. Pocit
nákup ošacení, nezbytného vybavení v jejich vlastním sociálním prostředí soukromí, jistota ve vlastním bytě, blízdomácnosti.../, praní a žehlení prádla, a také jednou z mála agentur, která kost rodiny a přátel. Pomoc pečovatelek
drobné opravy, doprovázení k lékaři, na poskytovala péči v tak širokém rozsahu se vším, co je potřeba kolem hygieny, domácnosti a jiných záležitostí. Zdravotní
orgány státní moci a instituce nadstan- a non stop.
dartní úkony:
V praxi jsme zjišťovali, že hodně péče od sestřiček, fyzioterapeutů.To vše
- kontrolní návštěva u klienta
nemocných musí být hospitalizová- hraje roli v rychlejším návratu ke zdraví
- pedikůra
no z důvodu sociálních. Šlo zejména nebo alespoň k částečné či úplné sobě- úklid společných prostor bytových o osamnělé občany nebo o nemocné, stačnosti. Co říci na to, když přebíráme
domů
kteří potřebovali pomoci v době, kdy klienta ležícího na lůžku, apatického
- úkony pečovatelské služby mimo pra- rodina nebyla schopna péči zajistit a po nějaké době intenzivní kombinocovní dobu, v sobotu a neděli
z důvodu pracovního vytížení, ač by se vané komplexní domácí péče je z něj
- návštěvy klientů u kterých je poskyto- velice rádi o svého příbuzného starali. člověk, kterého zajímá vše, co se děje,
vána peč. služba při hospitalizaci
Zaměstnali jsme tak první pečovatel- dokáže se sám najíst. A po čase dokáže
- společník pro volnočasové aktivity
ku. A toto rozšíření služeb se časem i znovu chodit - byť jen po bytě. Kdo
- jednoduché ošetřovatelské úkony, osvědčilo. Do roku 2006 tak fungovala něco takového v rodině zažil, ví, o čem
nácvik sebeobsluhy
péče zdravotní a sociální pod jednou mluvím. Je to veliký kus práce. Ale nejen
Půjčovna pomůcek /postele, chodít- hlavičkou firmy. Během roku 2006 se Arniky. Tady musí fungovat spolupráce
ka, berle, nástavce na WC, pomůcky část zdravotní oddělila a vznikla Arnika s rodinou. A v Žatci takových rodin přina koupání, koncentrátor kyslíku, an- s.r.o. Od té doby vlastně fungují Arniky bývá. Bezezbytku tady platí, že „doma
tidekubitní pomůcky, klozetová křesla, dvě. Každá má svou právní formu, svou je doma“. To byl také název projektu,
polohovací opěrky pod hlavu, podložní registraci, své účetnictví. Ale spolupráce který jsme podávali v loňském roce
mísy a pomůcky pro provádění hygieny, mezi pečovatelkami a zdravotními sest- s požadavkem na příspěvek z komuinvalidní vozíky a další pomůcky/
rami funguje nadále a o občany našeho nitního plánu. Díky příspěvku města
Domácí zdravotní péče
města pečuje opravdu jeden tým velmi jsme tak mohli rozšířit služby i nakou- zdravotní péče poskytovaná kvali- dobře se prolínající v péči i respektu- pit některé kompenzační pomůcky. To
fikovanými zdravotními sestrami jící plně potřeby našich nemocných vše spolu s komplexní péčí zdravotní
s dlouholetou praxí: tým ve složení: spoluobčanů. O tom svědčí i to, že nás i sociální pomáhá převážně seniorům
zdravotní sestry, dětská sestra, diplo- potřební najdou na jedné adrese, kde v návratu k aktivnímu životu. Senioři si
movaný fyzioterapeut/rahabilitace, se několikrát denně potkávají zdrav. váží toho, že na ně město nezapomíná.
porodní asistentka
sestry s pečovatelkami a problémy, kte- Ráda bych jejich jménem všem, kteří na
- odborná zdravotní péče při ošetřování ré zjistí na místě se tak mohou i díky seniory nezapomínají poděkovala.
dlouhodobě i krátkodobě nemocných
v jejich rodinném prostředí
- zkrácení doby hospitalizace ve zdravotnickém zařízení na nezbytně nutDne 23.1.2010 dopoledne se konala výroční valná hromada o.s. Záchranou dobu
- péče o klienty všech věkových katego- náři Žatec. Jako hosté se jí zúčastnili za město Žatec místostarosta A.
Kassal, za 4. MS Českého Červeného kříže předsedkyně J. Pačesová, za
rií
SDH Žatec L. Job a za SDH Podbořany K. Přibyl.
Co poskytujeme?
Ředitel sdružení S. Jurnečka před- pomoc není nemoc“. Prezentovali se
- kontrola fyziologických fukcí /krevní
tlak, glykemie.../
nesl bohatou zprávu o činnosti za na mnoha dětských akcích, táborech
- aplikace injekcí, odběry biologického rok 2009. Mezi nejvýznamnější akce, a dnech, pomáhali žatecké nemocnici
materiálu /krev, moč atd./
které Záchranáři Žatec v loňském i jiným subjektům, ke spolupráci si
- ošetřování ran /po operacích, úra- roce zajišťovali, patřil mezinárodní je zvala záchranná služba, uspořázech, bércové vředy.../
sraz vozidel Citroen 2CV (kachen) dali několik cvičení, k nimž přizvali
- cévkování, péče o permanentní katet- v Mostě, okresní kolo v požárním okolní dobrovolné hasičské sbory,
ry
sportu HZS v Podbořanech, mi- a mnoha cvičení (i mezinárodních
- péče o drény, stomie
- péče o pokožku a prevence proleženin strovství ČR v požárním sportu a také s profesionálními složkami
SDH, Revival fest v Postoloprtech IZS) se zúčastnili. Na závěr ředitel
u dlouhodobě ležících
- aplikace inhalační a léčebné terapie a Rock for Church(ill) ve Vroutku. sdružení poděkoval městu Žatec
Za loňský rok dobrovolní záchranáři za podporu a poskytnuté finanční
/kyslíkový koncentrátor/
- pomoc při nácviku a zaučování apli- ošetřili 520 osob, z nichž 29 předali prostředky.
kace insulinu
do zdravotnického zařízení. V první
Více o činnosti o.s. Záchranáři Ža- kondiční a pohybová léčba
pomoci proškolili 307 osob včetně tec včetně fotografií naleznete v při- nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
členů 8 dobrovolných hasičských ložené prezentaci (výroční zpráva za
- rehabilitační péče po úrazech, opera- sborů lounského okresu a skupiny rok 2009).
cích, mozkových příhodách a podob- 14 neslyšících z Prahy v rámci proZdenka Uďanová, člen Rady o.s.
ně
jektu Jazykového centra Ulita „První
Záchranáři Žatec

Výroční valná hromada o.s. Záchranáři Žatec

Policie ČR informuje

n Zloději králíků přistiženi
V sobotu, kolem jedné hodiny
odpoledne, se vydali za lupem do
zahrádkářské kolonie „Bufo“ v Žatci
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města dva muži (21 a 54 let ze Žatecka),
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů kteří zřejmě dostali chuť na králičí.
společných částí domu další osobě a to:
Po překonání oplocení vnikli na parč.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2 vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč celu jedné zahrady, kde u králíkáren
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč vypáčili visací zámky. K odcizení si
připravili 6 králíků v celkové hodnoZveřejněno: od 18.1.2010 do 16.2.2010

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

tě 2 100 Kč, ale přímo na místě byli
přistiženi policejní hlídkou. Připravenou kořist tak byli nuceni vrátit zpět
a putovali na policejní služebnu, kde
jim bylo ve zkráceném přípravném
řízení sděleno podezření ze spáchání
pokusu trestného činu krádeže. Po
provedených úkonech byli ze zadržení propuštěni.
n Sudy s pivem zmizely ze sklepa

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.

Z pátku na sobotu se neznámý
pachatel dostal do sklepa jednoho restauračního zařízení v Žatci a odtud
odcizil celkem 6 sudů 11° žateckého
piva o obsahu 50 litrů. Svým počínáním tak způsobil škodu za 15 300
Kč. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže, po
pachateli pátrají.
(pčr)

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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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.

ÚNOR 2010
10.2.

SKVRNY NA SLUNCI - Leopold Lahola

19:30

Je mnoho dramat se silným příběhem,ale málo těch, která je vyprávějí tak
napínavým způsobem, s jistou dávkou humoru jako je tomu ve hře L.Laholy,
autora osobitého literárního stylu i neobyčejného osudu.Hlavním cílem hry je
upoutat zájem diváka, což především vyžaduje schopnost vést plynule a logicky
příběh, ve kterém se po celou dobu stupňuje napětí.
V režii R.Přibila hrají Tereza Kostková, Jan Révai, Eva Kodešová, Ondřej Kavan,
Karel Soukup,Ivo Kubečka a René Přibil
Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

13.2.

DÍVKA ROKU 2010

16:00

14.2.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

15:00

17.2.

ZLATOVLÁSKA

18.2.

Desátý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let.
Vstupné: 50,-

Divadlo Krapet uvádí krásnou a poetickou phádku o malých, neposlušných
brundibárech Čmeldovi a Brumdovi, které všichni dobře známe z televizních
Večerníčků. A nebude chybět ani Pučmelout.
Vstupné: 80,-

10:00 14:00

Divadlo Pohádka Praha uvádí klasickou činoherní výpravnou pohádku o zlém
králi, kterému musí hodný Jiřík přivést nevěstu, krásnou Zlatovlásku.
Předplatné skupiny E a M.
Vstupné: 35,-Kč

RANGERS

19:30

Koncert známé a populární skupiny. Přijďte si zazpívat a odreagovat se u písniček, kterými jsou například Inženýrská, Láska je věc kouzelná, Trpasličí svadba,
Vím vím a mnoho dalších. Pro dobrou náladu v Žatci zahrají Honza Vančura,
Mirek Řihošek, Karel Macálka a Maxmilian Presse.
Předplatné skupiny D i mimo předplatné
Vstupné: 200,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
6. 2.

Giuseppe Verdi – SIMON BOCCANEGRA

18:45

8.2.

KRVAVÝ VALENTÝN

19:30

15.2.

Čtyři desetiletí po svém debutu v Metropolitní opeře se legendární tenorista
Plácido Domingo vůbec poprvé představí v titulní roli Verdiho napínavého politického thrilleru, jež byla původně napsána pro baryton. V tomto tragickém
příběhu otce a jeho ztracené dcery se po jeho boku objeví Adrianne Pieczonka,
Marcello Giordani a James Morris. Diriguje James Levine. Dirigent: James Levine, Režie: Giancarlo del Monaco, Scéna a kostýmy: Micheal Scott
Více na www.metinhd.cz
Vstupné: 280,Horor / Thriller / Mysteriózní / Krimi / USA, 2009, 101 min
Vinou Toma Hanningera, nezkušeného horníka, bylo v šachtě zavaleno a následně zemřelo pět lidí. Jediný, kdo tuto událost přežil, je Harry Warden, který
se od této katastrofy nachází v komatu. Ale pozor! Je to právě on, kdo volá po
odplatě! Přesně rok po tragédii, na den svatého Valentýna, ožije a brutálně
zavraždí krumpáčem dvacetdva lidí. Nyní, deset let poté, se Tom Hanninger
vrací zpět do rodného města. Stále ho ale pronásleduje černá můra a možná se
ozývá i svědomí... Rád by se s tím vším vyrovnal a proto vyhledá svou bývalou
přítelkyni Sarah, která je nyní provdána za jeho nejlepšího kamaráda Axela,
šerifa města . Právě této noci se ale náhle začne vynořovat cosi z temné minulosti...
Režie: Patrick Lussier. Hrají: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith, Edi
Gathegi, Kevin Tighe, Tom Atkins, Megan Boone, Betsy Rue
Vstupné: 75 ,-

BATHORY

19:30

Drama / Historický / Slovensko / Česko / Maďarsko / 2008, 138 min
Mimořádná osobnost Alžběty Báthoryové zaměstnává historiky už po staletí.
Ještě dnes, bezmála čtyři sta let po její smrti se pohledy na její život a vinu
rozcházejí. V Guinessově knize rekordů je uváděna jako největší vražedkyně
v dějinách lidstva. Po přečtení publikovaných děl a prostudování historických
materiálů jsem dospěl k odlišnému závěru. Podle mne byla tato renesanční,
inteligentní a vzdělaná žena obětí těch, kteří prahli po jejím majetku.
Režie: Juraj Jakubisko. Hrají: Anna Friel, Karel Roden nejml., Hans Matheson,
Vincent Regan, Franco Nero
Vstupné: 75 ,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

Noční dobrodružné
spaní v Sedmikrásce
V sobotu 6.2.2010 od 18h.
začíná naše dobrodružství
bez rodičů, které končí
v neděli 7.2.2010 v 10h. !!!!!!!
Co k tomu potřebujete?
n spacák !!!!!!
n zvířátko na spaní
n pyžamko, hygienické potřeby
n dobrou náladu
n rodičům přejeme klidnou noc ...
Kapacita omezena, nutné hlásit
předem!!
Vybírá se poplatek 100,- Kč dítě
– v ceně večeře, snídaně, pití

MATEŘSKÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 16. 2. 2010 od 15 - 17.h
l přijďte se seznámit s programem a akcemi MC
l děti si mohou pohrát v naší herničce
l představení kroužků pro děti i dospělé
Přijďte, těší se na Vás kolektiv Sedmikrásky !!!

n RE/MAX nabízí v Žatci k prodeji
OV 4+1 Malínská, cihla, 850.000
K PRONÁJMU
2+1 V zahradách, měs. 7.500 vč.
energií,
Komerční prostory Kruhové nám.
2.NP, měs.7.000 bez energií
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí. Cena
5.000,- Kč/měs. Volejte mezi 15.00
– 18.00 hodin na tel.: 606 284 839.
n Pronajmu byt 1+2 včetně zařízení - vše
nové. K dispozici parkovací místo, zahrada a posezení s krbem.Tel.: 606 284 839,
volejte mezi 15.00 – 18.00 hod.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci na Jihu.
Nájemné 6500,- Kč včetně poplatků.
volný od 1.2.2010. Tel. 603 931 318.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci. Jih. Nájem 4800 + služby. Vratná kauce 13 tis.
Jen pracujícím lidem.Tel.777 876 373.
Pronajmu garsonku v Žatci Podměstí.
nájem 3800 + služby. Vratná kauce 10
tis. Jen pracujícím. Tel.777 876 373.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci v ulici Černobýlá. Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmu byt po celkové renovaci
2+1 ul. Příkrá v Žatci. Volný ihned. Tel.
777 805 566.
n Koupím popř. pronajmu garáž na
Červeném hrádku nebo na Sídlišti Jih.
Tel.602 152 627.
n Rodilý mluvčí nabízí hodiny
konverzace v anglickém jazyce pro děti
i dospělé. Kontakt: doucovaniaj1@seznam.cz, mobil 604 147 883
n Zaměstnání – nabízím možnost
přivýdělku maminkám na mateřské či
vysokoškolákům, jako administrativní
pracovník/ce. Německý jazyk podmínkou. Tel.: 725 071 282
n CERET reality nabízí k prodeji:
byt 1+1 Žatec, 2.p., OV 565.000 Kč
byt 2+1 Žatec, OV, 2.p 570.000 Kč
byt 2+1 Žatec, 4.p, Růž.ul 650000Kč
byt 2+1 Žatec, OV, příz 739.000 Kč
byt 3+1 Žatec, 4.p, V.Čechů 830000 Kč
byt 3+1 Žatec, OV, 3.p 865.000 Kč
byt 3+1 Žatec, OV, Husova 764000Kč
byt 4+1 Žatec, 4.p, Růžová 860.000 Kč
RD 5+1 se zahrad, Žatec 3000000 Kč
byt 3+1 Radíčeves, 1.p, 460.000 Kč
RD 4+1 k rekon, Milčeves 480000 Kč
RD 3+1 nové,Vroutek 1580000 Kč
RD 3+1 +zahr. Domoušice 725000 Kč
RD 4+1 Měcholupy 1.575.000 Kč
RD 7+1 a 2+1 Želeč, 2.000.000 Kč
RD 4+1 k rekon, Liběšice 349.000 Kč
Kontakt: Radek Koch 725 703 755,
zatecfc10@ceret.cz, www.ceret.cz
n Pronajmu byt 1+1 v cihlovém
klidném domě, k dispozici dvůr se
zahrádkou. Pouze slušným lidem. Čistotné domácí zvíře není problém. Nájem 3400,- plus zálohy plyn, el, voda.
Dále byt 3+1ve stejném domě. Nájem
4700,- plus zálohy. 775094353.
n Pronajmu 2+0 3. kategorie, topení
v kamnech na pevná paliva, pouze slušným lidem, 2900,- Kč měsíčně + zálohy.
Tel. 775 094 353.
n Prodám topné dřevo – levně. Odvoz
možný. Tel.: 721 761 505
n Chcete úplně nové bydlení? Značka – levný nájem! V nově rekonstruovaném objektu pro všechny generace
v obci Měcholupy. Volejte 604 652 759
nebo 721 761 505.
n Pronajmu byt 1+2 Žatec-Jih, Jabloňová ulice. Byt je zateplen. Nájem+poplatky 7.300,-Kč/měsíc. Bez elektrické
energie a plynu. Okamžitě k nastěhování. Tel.: 731 556 510.
n Společnost KC s.r.o. obchodující
volně prodejné potravní doplňky síťovým marketingem, nabízí spolupráci
ambiciózním lidem. Obchodní marže
z přímého prodeje 45% + 24% zpětná
provize. Nabízíme: revoluční způsob
obchodování přes www stránky, nadprůměrné ohodnocení, nezávislost
a svobodu podnikání. Podmínka věk
nad 18 let. Domluvte si nezávaznou
schůzku a získejte více informací na tel.
č. 605 413 790, nemáte co ztratit, dejte
si šanci, můžete jen získat.
n Pronajmu byt 2+1 po celkové
rekonstrukci, plastová okna, nová
kuchyň, koupelna, dveře. Volné ihned.
Tel.: 777 085 875
n Pronajmu kadeřnické křeslo
v zaběhnutém Salonu Elito. Levný
nájem. Tel.606 473 488
n Salon Lenka přijme 2 kadeřnice na ŽL. Tel. 606 303 243
n Pronajmu:
• byt 3+1/L v Žatci, sídliště Jih II,
73 m2, plast. okna, lodžie, velký sklep,
pouze pracujícím
• prostornou garáž umístěnou v panel. domě na sídlišti Jih v Žatci s elektřinou.
Bližší info na tel.: 777 881 880

Ples Chmelobrany

V pátek 22.1.2010 proběhl 4. Slavnostní ples Chmelobrany na sále Výzkumného ústavu chmele.
Ples je netradiční vlastními kulturní- v podání rakovnických dívek – Kanmi vložkami. Již uvítání žen květinou je kán. Mok tekl proudem, i o pohoštění
milé. Letošním vyvrcholením po „ Star- bylo postaráno. Doufáme, že všem zúcích na chmelu“, hře „Nábor Chmelo- častněným se zábava líbila a mohou se
bránců do uhelných dolů“ bylo nesporně těšit na novinky plesu dalšího.
„Labutí jezero“ v podání lepých postav
Poděkování patří všem sponzorům,
Chmelobrany. Nebylo co vytknout, vždyť bez kterých by ples nebyl tím, co je.Zbytančili i v „piškotech“.
lé pečivo z pohoštění bylo dáno ptactvu
Vše ostatní bylo jako na plese. Hudba, na zimovišti na řece Ohři.
tanec, tombola i půlnoční překvapení
Zábavě zdar a „chmelu chmel“.

Záchranáři opět pořádají
výtvarnou soutěž

Již třetí pokračování výtvarné soutěže na téma „První pomoc“ vyhlašují Záchranáři Žatec, o.s., společně se 4. místní skupinou Českého červeného kříže
v Žatci a občanským sdružením Učitelé pro Žatec.
Cílem soutěže je zvýšit zájem dětí proběhne hodnocení prací pětičlennou
o první pomoc a o její poskytování v kri- komisí pod vedením profesionálního
zových situacích. Přihlásit lze všechny fotografa Antonína Svobody. Slavnostpráce výtvarného charakteru, tedy ní vyhlášení výsledků a předávání cen
kresby, malby, koláže apod. Soutěže se proběhne v březnu 2010, kde na děti
mohou zúčastnit jednotlivci z mateř- čekají zajímavé ceny. Přesný datum,
ských, základních a uměleckých škol čas a místo bude zveřejněno na internea dětských domovů ve věku 4 až 7 let. tových stránkách o.s. Záchranáři Žatec
Práce je potřeba odevzdat nejpozději http://zachranari-zatec.org , v prodejně
dne 20. února 2010 v prodejně FOTO- FOTO-SVOBODA a v regionálním
-SVOBODA na náměstí Svobody č. tisku.
56 v Žatci (u radnice). Koncem února
Za pořadatele Zdenka Uďanová

Dům dětí a mládeže
Vás srdečně zve na

Dívka roku 2010

Dne 13. 2. 2010 od 16,00 hod. proběhne v Městském divadle
v Žatci volba nejkrásnější dívky roku 2010.
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Městského divadla Žatec.
!!!!!! Příbuzní, kamarádi, spolužáci,
přijďte podpořit své favoritky !!!!!
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PŘIŠLI NA SVĚT
19.1. Drnzlík Matěj
20.1. Richterová Amálie
Toth Aleš
Provazník Michal
Kořánová Nikola
21.1. Víchová Tereza
22.1. Miškolciová Eliška
Rába Josef
Rába Jakub
Křivánek Jiří
23.1. Kroupa Tomáš
Vinkr Oldřich
Skalník Tomáš
24.1. Kubín Michael
Součková Natálie
Svitková Dorotka
25.1. Antoniová Sofie
27.1. Prokešová Anežka
29.1. Fedák Jakub
Jíšová Kateřina
Matysová Denisa
Mudra Diana
30.1. Škuthanová Sabina
31.1. Grundzová Laura
Staňková Valerie

Chcete být krásné
do jarní pohody se zářivým
pohledem a štíhlou postavou?
V Salonu Elitio na kruhovém náměstí

Jarní akce na
permanentní prodloužení řas za 2900,- Kč
a kůra 10 lymfatických masáží za 1800,- Kč
Informace na tel. 415 712 514, 721 317 289

ROZLOUČENÍ
19.1. Koníř Pavel
Král Karel
21.1. Vaňourek Vilém
22.1. Zich Petr
24.1. Schneiderová Vilemína
Kalousová Anna
Davidová Julie
25.1. Hrabětová Eliška
26.1. Grimm Václav
Hlaváček Vladimír
27.1. Lhotová Emílie
Bouše Václav
29.1. Bašta Ladislav
31.1. Kašparová Anna

63 let
58 let
56 let
41 let
73 let
88 let
34 let
64 let
76 let
86 let
89 let
71 let
90 let
83 let
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Dalšími zápasy pokračovaly zimní
turnaje na umělé trávě. Muži A pokračovali v prozatimní úspěšné přípravě
a v pohárovém utkání zdolali SK Kopisty. Ve vítězném tažení pokračuje také
žatecký dorost, který tentokráte porazil
v lounském dorosteneckém turnaji Baník
Most / účastník české ligy /.
Muži B nastoupili v neděli až večer ke
svému dalšímu utkání. Pomalu nastává
čas formování kádrů jednotlivých týmů,
a tak lze očekávat v sestavách nečekané
změny. Pro příští utkání v sobotu 6.2.10
od 18.30 hod.proti Kadani by se v sestavě mohla objevit také dvojice Svoboda,
Horňák.
n FK Slavoj Žatec - SK Kopisty 2 - 0
(pol. 1 - 0)

Sestava - Zaťko - Vávra - Paul M.
- Tománek - Krejčík - Smékal - Heinc Bereš - Sachar - Baierl - Derér Střídali:
Tatár, Andrt, Hankocy
Velmi rychlý úvod utkání a stanovení
skóre ve prospěch Slavoje, zařídil po
trestném kopu Baierleho, dorážkou Bereš.
Skupina žateckých fandů čekala, že budou
zřejmě svědky nárůstu skóre. Houževnatý
soupeř byl ale proti, stejně tak jako hráči
Slavoje. Nepřesné přihrávky, a nepřesná
střelecká muška rozzlobila místy i trenéra
Pavla Koutenského, který nabádal hráče k větší přesnosti a kombinační hře.
Svoji jistotu opět ukázal brankář Zaťko.
Po změně stran a několikanásobném střídání se obraz hry příliš neměnil.
Zejména šance mladého Deréra, Vávry,
ale také hlavně Hankocyho, který se dostával díky přihrávkám svých spoluhráčů do
slibných šancí určitě gólové byly. Nakonec
přeci jenom to byl Hankocy, který zužitkoval přihrávku Baierleho a stanovil tak
konečný výsledek utkání.

Blšanská přípravka vyhrála halový
turnaj ve Spořicích
V sobotu 30.1.2010 se fotbalová přípravka ročníku 2002 zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje ve Spořicích
u Chomutova.
Po počátečních dvou remízách se tým
pod vedením Libora Klíče a Josefa Klepáčka střelecky probudil a tento turnaj
s přehledem vyhrál . Vítězství bylo zcela
zasloužené a jediná inkasovaná branka

napovídá o kvalitní hře tohoto týmu. Konečné celkové vítězství ještě zvýraznila
cena pro nejlepšího brankáře turnaje,
kterou zaslouženě získal blšanský Jan
Stránský.
Sestava týmu: Stránský Jan, Klepáček
Josef, Klocperk Dan, Klocperk Aleš, Kuchař Marek, Vlček Jakub, Minařík Danny,
Kunc Matěj.

Ptáčková stříbro, Jarolím
a Basák bronz

V sobotu 30.1.se v Podbořanech konaly okresní přebory mužů, seniorů, žen a ju-

n Baník Most / dorost / - FK Slavoj niorů v kuželkách na 120 HS. Startovalo celkem 22 mužů a 4 ženy. Lokomotiva
Žatec 1 - 6 / pol 1 - 3 /
Žatec vyslala do bojů celkem šestici mužů a jednu ženu. Bohužel celá trojice

Sestava: Mical - Chromý - Hynek
Ant.- Hynek T. - Bešík - Valenta - Holík Linc - Gombala - Sýs - Podroužek Domino.
Střídali: Exner, Podroužek J.
V dalším utkání lounského poháru dorost Slavoje potvrdil prozatimní formu
a přehrál účastníka vyšší dorostenecké
soutěže. V sestavě chyběla některá
jména, která se připravují s mužstvem
mužů A, a tak o to více dostávají šanci
hráči mladšího týmu. V brance se
dařilo Micalovi, střelecky Podroužek
Domino přidal další branky do střelecké
tabulky. Je to již třetí vítězství po sobě.
Střelci branek: Podroužek Do. 2 x, Holík,
Bešík, Hynek Ant., Mical z penalty.
n Sportovní hala Sever v Žatci nabídla další ze série halových turnajů.
Tentokráte se zejména na účasti turnaje přípravek podepsalo i samotné
počasíavelkémarodkypřihlášenýchtýmů.
Ozdobou turnaje přípravek měla být
bezesporu účast populárního klubu
Viktorie Žižkov. A tak se nakonec turnaj odehrál pouze se čtyřmi týmy, kdy
Žižkov doplnily domácí týmy Slavoje. Pro
žatecké to byla velká zkušená a přítomní
měli možnost posoudit, jaké výsledky
dosahují mladí fotbalisté při péči o jejich
růst.
Nakonec vítězem turnaje se stala Viktorie Žižkov A před B týmem, a v dalším
pořadí bylo stejné zastoupení přípravek Slavoje. Cenu pro Nejlepšího
brankáře převzal IETRO TEO, střelce
Lukáš Barvíř a hráče Lukáš Plucha
všichni z A týmu Žižkova.
V neděli pak byly k vidění velice pěkné sportovní akce v kategorii dorostu.
Za účasti šesti týmů, které se utkaly
v systému každý s každým, diváci nesmlouvavé souboje mezi týmy, kteří
jsou účastníky soutěží od okresního
přeboru až po krajský přebor. Úkol
favorita splnily žatecké týmy dorostu,
které měly turnaj součástí zimní
přípravy na jarní těžké boje. Určitě
překvapili dorostenci Tuchořic, svými
vyrovnanými výkony. Na zkušenou
se vydala sestava týmu PM SPORT, kde
bylo možné zaregistrovat starší žáky,
kteří se připravují na vstup do dorostenecké kategorie.
Vítězové odehráli turnaj v sestavě:
Mical - Derér - Hynek T. - Bešík - Votava
Smékal - Hankócy
n Konečné pořadí turnaje dorostu:

1. FK Slavoj Žatec A 24 - 4 15.bodů
2. FK Slavoj Žatec B 32 - 12 10.bodů
3. Sokol Tuchořice
16 - 8 9.bodů
4. Tatran Kadaň
12 - 12 4.body
5. Tatran Podbořany 7 - 14 3.body
6. PM SPORT
2 - 33
1.bod
Nejlepší střelec: Petr Bešík (Slavoj
A) 8.branek. Nejlepší hráč: Pavel Holík
(Slavoj B). Nejlepší brankář: Mical David
(Slavoj A)
Turnaje s přehledem odřídili rozhodčí
M.Bešíková, J.Zavadil, V.Klepáček.
Pavel Maňák

Žateckých hráček, která si také zajistila start, onemocněla.
Ve všech kategoriích nakonec zůstali 511 (Louny), 12. Kubizňák 509 (Žatec),
tituly pro pořádající oddíl Kuželky Pod- 13. Hrdina 502 (Podb.), 14. Smreček 478
bořany. Žatečtí se ale neztratili. V pod- (Louny)
statě obhájili loňské pozice a zajistili si
Kategorie nad 50 let. 1. Vladimír Šána
starty v krajských přeborech v polovině 597 (Podb.), 2. Fr. Zeman 579 (Podb.) oba
března.
postup, 3. Jiří Jarolím 543 (Žatec) náhradV kategorii mužů do 50 let získal ník (jako jediný hrál bez újezdu!)
titul Václav Tajbl (Podbořany) výkoDalší pořadí: 4. Pfeifer 532 (Louny),
nem 586. 2. Jan Ambra 571( Podb.) 5. Pop 506 (Podb.), 6. Hofmann 498
3. Michal Basák 557 (Žatec). Všichni (Žatec)
postup na kraj.
Junioři: 1. Jarosch 548 (Podb.), 2.
Další pořadí: 4. Ptáček 542 (Žatec), 5. Wagner 479 (Podb.)
Čaboun 541 (Žatec), 6. Patr. Lojda 535
Ženy: 1. Alena Ambrová 542 (Podb.),
(Louny), 7. Hess 535 ( Podb.), 8. Richtá- 2. Iveta Ptáčková 519 (Žatec), postupy.
rek 522 ( Podb.),9. Petr Pop 520 (Louny), 3. Lefnerová 512 (Podb.), 4. Wagnerová
10. Chovanec 516 (Louny), 11. L. Maršál 478 ( Podb.)

Průša bronzový v Litoměřicích

V neděli 24.1 se do Litoměřic sjela dvaatřicítka nejlepších dorostenců, aby si to
rozdala o titul krajského přeborníka ve stolním tenisu jednotlivců.
Své kvality zde prokázal Dominik tak výborné třetí místo. I druhy zástupPrůša, který zvítězil ve své kvalifikační ce Severu Žatec Stanislav Čaja, věkem
skupině. V pavouku se probojoval až do ještě mladší žák se probojoval do hlavní
semifinále, kde podlehl reprezentantovi soutěže a v osmifinále podlehl rovněž
ČR Polanskému ze Slavoje Ústí a získal Polanskému.

Žatecký týdeník

Kanára tentokrát slyšela Bílina

Ve třináctém kole KP A hostili hráči Lokomotivy Žatec A mužstvo SKK Bílina, se
kterým měli nevyřízené účty z podzimu. Chtěli mu oplatit nešťastnou prohru. To
se povedlo i s úroky. Žatečtí zopakovali výkon z minulého kola a po Mosteckých
poslali domů s kanárem i Bílinu. V tabulce poskočili na třetí místo.
Jako již tradičně zahájil Čaboun. Sice to hráči střídali prakticky po celý zápas. Ve
nebyl takový koncert jako minule, přesto prospěch domácího hráče o jednu rozhodl
zcela jasně deklasoval soupeře o 82!
soupeřův poslední hod.
Jako druhá tentokrát nastoupila PtáčkoJarolím tak za vedení 5:0 o 144 měl
vá. A jako tradičně se první padesátku ro- snadnou úlohu. Pokusit se uhrát znovu
zehřívala. Ve druhé mírnou ztrátu z úvodu „kanára“. Již v plných (308) si vytvořil
brzy dohnala a nakonec vyhrála o 21.
výbornou výchozí pozici a to rozhodlo.
Ptáček ml. se celý duel nemohl pořádně I přes pokaženou první dorážku dokázal
trefit, projevil se tréninkový výpadek. Ale vyhrát o 45 a definitivně rozhodl o debajeho soupeř se trápil daleko víc a tak i přes klu Bílinských. V jednotlivcích poskočil
malý nához dokázal vyhrát o 22 a opravit Jarolím o jedno místo na 6. Čaboun je 7.
na 3 : 0 o 125.
a Basák 30.
Basák se vzpomněl na lepší časy a hlavně
V dalším kole 6.2. ( mezi tím jsou okresní
v plných se mu dařilo ( 303 ). Když k tomu přebory ) jedou Žatečtí na kuželnu vedoupak přidal vcelku solidní dorážku, bylo cího Chomutova.
z toho další vítězství o 18 a minimálně
LOKOMOTIVA ŽATEC A - SKK
bod pro domácí.
BÍLINA A 8:0 (2485 : 2296)
Dramatický a vyrovnaný duel svedl
Čaboun 429, Ptáčková 407, Ptáček ml.
Ptáček st. v pátém duelu. Ve vedení se oba 362, Basák 430, Ptáček st. 419, Jarolím 438

Klub českých turistů Žatec

Vás zve na IV. ročník procházky kolem Žatce pod názvem

Zimní krajinou

Kdy 20. 2. 2010 ve 13.00 – 13.15 hod.
Kde: Od parčíku gymnázia¨
Trasa: Vyjdeme po ulici Svat. Čecha a jdeme ke křižovatce s Dukelskou. Na
té se dáme vpravo ke stadionu Flora. Pokračujeme k panelové (tzv.vojenské
cestě) na které odbočíme vpravo. Od stadionu vidíme změny Žatce s jeho
rozrůstající se výstavbou rodinných domků na “Kamenném vršku“. Pokračujeme dále a přejdeme silnici vedoucí do Holedeče. Po 1 km chůze dojdeme
k vodárně. Se zvýšenou opatrnosti přejdeme Plzeňskou silnici a pokračujeme
do Čeradic. Zde lze načerpat další síly a občerstvit se v místní restauraci.
Z Čeradic jdeme kolem letiště do Žatce. Lze též pokračovat do Libočan, kde
zabočíme na panelovou cestu mezi zahrádky a kolem „Spáleného mlýna“
do Žatce.
Zdrávi došli
Srdečně Vás zve Výbor KČT Žatec. Kontakt: tel. 723 543 562

Kulturní tipy muzea na měsíc únor 2010
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Výstavy: „Gustav Zindel“ - 4. 2. - 11. 4. 2010
Cesta do hlubin študákovy duše a kantorovy duše- probíhá do 27. 2. 2010

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

Výstavy: „Oskar Brázda“- probíhá do 21. 3. 2010
18. 2. 2010 od 17.00h se uskuteční přednáška MVDr.Břetislava Frýby. Vstupné 30,-Kč, snížené 20,-Kč.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽATEC POŘÁDA

Lyžování v Tatrách

SLOVENSKO – TATRANSKÁ LESNÁ – PENZION KARPATIA
TERMÍN: 27.2. – 6.3.2010
CENA: 4.500,- Kč
CENA ZAHRNUJE: ubytování na 6 nocí, pobytovou taxu
dopravu autobusem tam i zpět
plnou penzi (snídaně, balíček, večeře)
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Basketbalový turnaj středních škol

Dne 27.1. se v tělocvičně SŠZE konal basketbalový turnaj. V tomto turnaji soutěžili
studenti středních škol ve dvou kategoriích.
V kategorii dívek se zúčastnilo Gymná- bojovali druhé místo a na třetím místě se
zium Louny a Obchodní akademie Žatec. umístilo družstvo Gymnázia Žatec. Čestné
Prvenství si odnesl tým děvčat z lounského čtvrté místo tentokrát patří chlapcům ze
Gymnázia.
Střední školy zemědělské a ekologické
V kategorii chlapců se zúčastnily čtyři Žatec. Každé družstvo bylo oceněno
týmy. Na prvním místě se umístilo nejlé- diplomem a věcnými cenami.
pe hrající družstvo z Obchodní akademie
Bc. Josef Kudláček
Žatec, chlapci z Gymnázia Louny si vySŠZE Žatec

Hänel první a druhý v Děčíně
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Napadl sníh, hurá na běžky

Žáci naší školy v Novém Sedle praviMnoho dětí mělo lyže poprvé na nohou,
delně jezdí v rámci tělesné výchovy na ale všechny nástrahy zvládly velmi dobře
běžkách. A letos nám počasí opravdu a lyžování se jim zalíbilo.
Nejmladší stolní tenisté ústeckého kraje měli v neděli 24. ledna další ze série přálo. Napadlo spoustu sněhu, obuli
Věříme, že nám počasí vydrží, sníh přibodovacích turnajů. Dva zástupci Severu Žatec se dokázali výrazně prosadit.
jsme běžky a na školní zahradě jsme si padne a ve výcviku budeme pokračovat.
Filip Karbula, druhý nejmladší účast- mácímu Vidlákovi. Svoji velmi dobrou připravili okruh. Začali jsme projíždět
Jitka Zamrzlová, učitelka
ník turnaje postoupil do hlavní soutěže formu potvrdil v open-turnaji, když ve zasněženou krajinou…
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
a svého přemožitele našel až ve čtvrtfi- finále porazil Mokryše z Krupky a stal
nále. Jan Hänel postoupil až do finále, se tak nejúspěšnějším hráčem děčínkde podlehl ve vyrovnaném utkání do- ského turnaje.
Opět k nám po roce přišel pan ing. Hav- na nebezpečí vztekliny. Na závěr si děti
líček z Lesní správy Žatec. Poutavě dětem zasoutěžily o malé ceny. Děkujeme za
SÁLOVÁ KOPANÁ
vyprávěl o lese: co nám les dává, proč tam poučnou besedu.
V neděli 24. 1. 2010 se mladší žáci Soko- 8.30 opět ve sportovní hale v Málkově.
chodíme, co tam roste a jaká zvířátka můDěti a vychovatelka ŠD
První dva celky se ve finálové skupině
la Tuchořice zúčastnili ve sportovní hale
žeme v lese potkat. Také nás upozornil
při ZŠ náměstí 28. října Žatec
v Málkově prvního ze tří turnajů Zimní ligy dne 28. 2. 2010 utkají s prvními dvěma
sálové kopané pořádané OFS Chomutov ze skupiny A, kde souběžně bojují týmy
AFK Chomutov, Klášterce, Ervěnic,
„O pohár starosty Málkova“.
Mužstvo ve složení Bílek-Hlubiňák, Dvo- Spořic a Postoloprt.
Základní škola Měcholupy připravuje další z mnoha inovací vzdělávání v této
Tato čtveřice bude doplněna lepším
řák, Beránek,Tománek, Mencl, Gonzorcškole.
mužstvem
z
třetích
míst
obou
skupin.
zyk, Belha, Dan Adam a Libor Adam ve své
Od 2. pololetí bude zprovozněna zcela pokrytí školy bezdrátovým připojením je
Zbývající pětice bude hrát dne 28. 2. nová mobilní multimediální učebna vy- plánováno na červenec letošního roku.
skupině postupně porazilo Sokol Březno
u Chomutova 2-1 /autorem obou branek 2010 skupinu útěchy o pohár KTM.
bavená 10ks velmi kvalitních notebooků Od nového školního roku budou moci
Hlubiňák/ Sok. Černčice 1-0 /Beránek/ n TABULKA
s bezdrátovým připojením na internet žáci školy využít tuto aplikaci již v celé
a FC Chomutov 1-0 /Beránek/.
1. FC Chomutov 4 3 0 1 9:5 9 bodů a s možností sdílení dat mezi jednotli- budově školy.
Jak chutná porážka okusili až v závě- 2. S. Tuchořice 4 3 0 1 4:2 9 bodů vými stanicemi. Škola je již od loňského
Na snímku jsou žáci školy při pokusném
rečném utkání se Sok. Údlice,kterému 3. S. Údlice
4 2 1 1 6:4
7 bodů roku pokryta na 50% areálu bezdrátovým ověřování funkčnosti připojení, které dopo dramatickém boji podlehli 0-1.
4. S. Březno 4 1 0 3 3:7
3 body připojením a tudíž lze tyto aplikace využí- padlo na 100% pozitivně.
1 bod vat ve většině odborných učeben. Celkové Ing. Zdeněk Dosedla, Ph.D., ředitel školy
Druhý turnaj se hraje 14. 2. 2010 od 5. S.Černčice 4 0 1 3 2:6

Beseda s lesníkem

Inovace vzdělávání v Měcholupech

