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Vážení čtenáři, vzhledem k úsporným opatřením rozhodlo zastupitelstvo města Žatce o vydávání tohoto
periodika v roce 2010 jednou za 14
dní. Název zůstává stejný, protože
takto je zaregistrován u Ministerstva
kultury ČR. Děkujeme za pochopení.

Krok správným směrem.

V pátek 9. dubna v 16:30 proběhlo
slavnostní předávání cen vítězům výtvarné soutěže Záchranářů Žatec na téma
„První pomoc“. V kategorii dětí ve věku
4-5 let se na prvním místě umístila Adéla
Pirožková, na druhém Jan Mráz a na třetím
Adéla Grešová. V kategorii dětí ve věku 6-7
let porota rozhodla takto: 1. místo – Vojtěch
Šafář, Radek Matucha a Tomáš Pivko, 2.
místo – Martina Frýbová, Adam Polena
(přijel až z Prahy) a Michal Kořán, 3. místo
– Lenka Bešíková, Sára Hrubá a Vladimír
Popov. Záchranáři však ocenili všechny
soutěžící sladkými medailemi a drobnými
věcnými cenami a to i ty, kteří se nevešli do
věkového rozmezí. Věcné dary si odnesly
též následující organizace: Dětský domov
Žatec, Základní škola praktická, speciální
a logopedická Žatec, Mateřská škola speciální Žatec a Mateřská škola Měcholupy.
Slavnostním odpolednem provázela Kateřina Dobruská, zpíval student Obchodní
akademie (OA) Žatec Radek Votruba, který
dětem povyprávěl o zákulisí soutěže Česko-Slovenská Superstar a tanečními vystoupeními program doplnil taneční kroužek
„Bobečci, s. r. o.“ z OA Žatec. Závěrečná
slova pronesl místostarosta města Žatce
Aleš Kassal, kterému se všechny obrázky
malých umělců moc líbily. Přál dětem, aby
se s takovými výjevy, jaké namalovaly, v životě pokud možno nemusely vůbec setkat.
Vítězné práce si přál vystavit ve vestibulu
žatecké radnice. Zdenka Uďanová,
koordinátorka soutěže

Městské zastupitelstvo Žatec na svém jednání 1.4. 2010 schválilo valnou většinou
přítomných provozní dotaci Nemocnici Žatec o.p.s. pro rok 2010 ve výši 10mil.
Kč. Některé z názorů, které slýchávám toto rozhodnutí kritizují, se slovy: „jsou
to vyhozené peníze, proč bude město dotovat už tak vysoké mzdy lékařů“ apod.
Opravdová skutečnost je však někde jinde.
V roce 2008 se dokončovala II. etapa re- bí podle objemu zdravotní péče poskytnuté
konstrukce nemocnice a je celkem logické, a dosažené v roce 2008.
že tím byla dotčena i výkonnost nemocnice,
Tato skutečnost by pro nemocnici znajinými slovy úhrady od zdravotních pojišťo- menala téměř likvidační přístup, který
ven. V provozu nebyla gynekologie a porod- neumožňuje postupně vyrovnat závazky
nictví, novorozenecké oddělení a vzhledem nemocnice z předchozích období. Pro řadu
k přestavbě operačních sálů byla omezena dodavatelů by se nemocnice a její cash flow
i výkonnost chirurgické části. A právě rok stalo nedůvěryhodné a neumožňovalo by
2008 byl rozhodnutím Ministerstva zdra- případný splátkový kalendář nebo leasing
votnictví stanoven jako referenční (tedy k nutným investicím jako je CT, ultrasrovnávací) pro rok 2009. De facto si zvuk, laparoskopie a další. To je nezbytné
zdravotní pojišťovny neobjednaly větší přístrojové vybavení k udržení zvýšených
objem zdravotní péče. I přes tuto skuteč- zálohových úhrad od zdravotních pojišťonost bylo snahou nemocnice zvýšit tržby, ven, zejména té dominantní, VZP. A právě
zejména znovuotevřením gynekologie, po- VZP podmiňuje zvýšené úhrady nemocnici
rodnice, novorozeneckého oddělení a opě- převzetím části zdravotní péče ze spádové
tovně nastavit chod chirurgického oddělení oblasti nemocnice Lounech.
na obvyklý standard a potřebu spádového
Na základě těchto skutečností musím
území, i za cenu degresivních, tedy nižších jednoznačně říci, že rozhodnutí městskésazeb než byla péče nasmlouvaná (objed- ho zastupitelstva pomůže zvýšit výkonnaná) od zdravotních pojišťoven. Důvod nost nemocnice, nemocnici stabilizovat
byl logický. Předpokládal nasmlouvání a zúročit finance vložené do nemocnice
objemu péče pro rok 2010 z referenčního v předchozích letech. Je to krok správným
období roku 2009 tak, jak bylo obvyklé směrem a za toto rozhodnutí nezbývá než
i v předchozích letech. Bohužel vzhledem zastupitelům, kteří pro dotaci hlasovali
k finanční krizi a tím i nenaplnění plánu poděkovat.
příjmů zdravotních pojišťoven rozhodlo
Čestmír Novák
ředitel nemocnice
Z důvodu, že tiskové zprávy, které byly uveřejněny v různých médiích, celou situaci ministerstvo stanovit opět referenční obdos evidencí obyvatel v bývalém hotelu Garni nepopisují zcela přesně, jsme se rozhodli
zveřejnit toto stanovisko.
Městský úřad v Žatci - ohlašovna ku přihlášení občana. Ohlašovna zároveň
pozastavil přihlašování osob k trvalému nemůže občana zatěžovat nad rámec záko- Žatecko - V průběhu března 2010 zaznamenal Úřad práce v Lounech pokles počtu
pobytu do bývalého hotelu Garni.Toto na, aby tento souhlas od vlastníka doložil evidovaných uchazečů.
Přesto jsou čísla vysoká, k 31. 3. 2010 v evidence o 37 osob a současný stav tedy
pozastavení bylo učiněno na základě žá- při přihlášení k trvalému pobytu.
dosti vlastníka dané nemovitosti – SvaUrčitě se nedomníváme, že bychom se evidoval úřad práce 6 622 uchazečů,, což vykazuje 1 202 evidovaných uchazečů
zu českých a moravských spotřebních stavěli k celé záležitosti lhostejně tak, představuje proti předchozímu měsíci po- s mírou nezaměstnanosti 14,53%.
družstev.
jak bylo uvedeno v Žateckých novinách. kles o 95 osob. Rozhodující vliv na tento
Nabídka volných míst koncem měsíce
Městský úřad – ohlašovna při přihlá- Z důvodu, že se jedná o výkon přenesené stav mělo zejména zahájení zemědělských března 2010 představovala 257 pracovních
šení osob k trvalému pobytu postupoval působnosti, nad rámec tohoto zákona ještě a stavebních prací. Úřadu práce se též příležitostí, což ve srovnání s předchozím
v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., celou záležitost konzultujeme s Krajským prostřednictvím aktivní politiky zaměst- měsícem představuje nárůst o 27 volných
§10, který stanoví, že občan je povinen úřadem Ústeckého kraje, jakožto v této nanosti podařilo umístit 108 uchazečů míst. Na 1 volné místo pak připadá 25,8
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, agendě nadřízeným orgánem.
o zaměstnání.
uchazečů proti 29,2 uchazečů v minulém
předložit OP a doložit oprávněnost užíZ přihlášení občana k trvalému pobyV meziročním srovnání počty evidova- měsíci.
vání bytu. Na základě těchto podkladů tu nevyplývají žádná práva k objektu ani ných uchazečů překročily úroveň loňského
Struktura volných pracovních míst dle
je ohlašovna povinna zaevidovat změnu k vlastníkovi nemovitosti. Jedná se tedy
roku, a to o 1 225 osob
kvalifikace:
trvalého pobytu. Nezáleží na svévoli re- pouze o evidenční záležitost, tedy z při(tj. o cca 22,7%).
- 105 volných míst pro uchazeče se záferentky ohlašovny, zda změnu trvalého hlášení osob k trvalému pobytu v bývalém
Míra nezaměstnanosti v okrese Louny
kladním vzděláním,
pobytu zaeviduje či nikoliv, protože zákon hotelu Garni nevyplývají pro tyto osoby
se
v
měsíci
březnu
2010
snížila
z
12,78%
63 volných míst pro uchazeče s kvapřesně stanoví podmínky pro přihlašování žádná práva k této nemovitosti.
lifikací vyučen (zejména: svářeč kovů
osob k trvalému pobytu.
K celé této záležitosti nelze poskytnout na 12,49%.
V meziročním sledování přesahuje úroa páječ, elektromontér, kuchař, zedník,
Městský úřad – ohlašovna je následně konkrétní data vzhledem k tomu, že
tesař, instalatér, prodavač),
po zaevidování změny trvalého pobytu nejsme oprávněni tato data dále sdělovat veň loňského roku o 2,06 procentního
bodu.
- 65 volných míst pro uchazeče s ÚSO,
povinna vlastníkovi objektu oznámit změ- a předávat.
Na Lounsku se počet evidovaných
ÚSV (zejména: odbytový agent, vedounu v počtu přihlášených osob k trvalému
V současné době probíhají různá jednácí pracovník výrobního útvaru, mistr
pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů ní s vlastníky hotelu Garni. O výsledcích uchazečů snížil o 41 osob. Celkový počet
od zaevidování změny.
jednání budeme přímo informovat občany, uchazečů činil 3 093 osob a míra nezaměststavební výroby, strojírenský a stavební
Zákon o evidenci obyvatel neukládá kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu do nanosti klesla na 13,19%. Na Žatecku se
technik, agronom, obchodní referent,
ohlašovně povinnost požadovat od ma- této nemovitosti.
počty evidovaných uchazečů též snížily,
účetní),
jitele nemovitosti souhlas s přihlášením
Dále bychom chtěli sdělit, že veškeré a to o 35 osob na počet 2 205 uchazečů - 24 volných míst pro uchazeče s VŠ nebo
osob k trvalému pobytu . Z důvodu úkony provádíme v rámci běžných lhůt s mírou nezaměstnanosti 14,65 %. Přímo
VOŠ (zejména: lékař, učitelé základních
dodržování zákona o evidenci obyvatel a bez jakýchkoliv průtahů. Úřednice v Žatci činí míra nezaměstnanosti 12,88 %
a středních škol, psycholog, vedoucí
ohlašovna nemůže zdržovat změnu tr- ohlašovny – evidence obyvatel jsou při (V Lounech cca 10 %, v Podbořanech 13 %
pracovník), poptávka po kvalifikovavalého pobytu občana do té doby, než této činnosti velmi důsledné a nebylo a v Postoloprtech dokonce přes 20 %).
ných profesích tvoří cca 59% z celkové
vlastník udělí souhlas. Oslovit vlastníka shledáno žádné jejich pochybení.
Na Podbořansku se snížil stav uchazečů
nabídky volných míst v okrese. (úpln)
nemovitosti, zda souhlasí s přihlášením
občanů k trvalému pobytu nelze v okamži-

Žatecko - Na silnicích lounského okresu
se uplynulý víkend odehrály dvě tragické
nehody. První se udála v sobotu, kolem 13.
45 hodin, na silnici II. třídy č. 227 u obce
Deštnice. Řidič motocyklu (54 let z Litoměřicka) zn. Kawasaki, jedoucí ve směru
od Rakovníka na Žatec, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem
a stavu komunikace a uvedl vozidlo do
smyku. Následně s motocyklem havaroval
do levého silničního příkopu. Při nehodě
utrpěl zranění neslučitelná se životem
a na místě zemřel. Způsobená škoda byla
odhadnuta na 20 tisíc korun.
K druhé tragické nehodě vyjížděli
policisté v neděli, kolem 8.30 hodin,
na silnici I. třídy v katastru obce Bítozeves. Řidič osobního vozidla zn. Seat
Toledo, jedoucí ve směru od Chomutova

na Louny, najel z dosud nezjištěných
příčin do protisměru, kde se čelně střetl
se zájezdovým autobusem zn. Mercedes,
který jel v opačném směru. Po nárazu sjel
autobus do pravého silničního příkopu, kde
zůstal položený ve stráni na pravém boku.
Osobní vůz zůstal stát po čelním nárazu
v pravém jízdním pruhu, přičemž došlo
k jeho zahoření. Řidič ve vozidle zemřel.
Lehkou újmu na zdraví utrpěl při nehodě
31letý řidič autobusu a dalších 5 osob
z řad cestujících studentů. Ti byli odvezeni na ošetření do žatecké nemocnice a poté
propuštěni. Alkohol u řidiče autobusu policisté nezjistili. Ve věci stanovení příčiny
smrti a určení identity řidiče seatu bude
provedena soudní pitva a další znalecká
zkoumání. Tuto tragickou nehodu i nadále vyšetřují lounští kriminalisté. (pčr)

Příspěvky pro sportovní a ostatní
organizace byly navýšeny na
úroveň loňského roku

Žatec – Dobrá zpráva pro organizace,
které dostávají příspěvky na činnost a provoz od města Žatec. Zastupitelstvo schválilo navýšení oproti původně schválenému
rozpočtu na úroveň loňského roku.
Původní rozpočet, schválený v prosinci,
se tzv. držel při zemi, protože tehdy nebylo
jasné, jaký bude výsledek hospodaření. Ten
nakonec dosáhl díky úsporným opatřením
takové úrovně, že bylo možné dorovnat příspěvky u sportovců z 3,5 na celkové 4 miliony korun a u ostatních, nesportovních
organizací (kultura, sociálně-zdravotní
záležitosti, výchova a vzdělávání) ze 700
tisíc na 1 milion korun. Ve stejné úrovni
byly příspěvky v roce 2009.
Komise při radě města urychleně přistoupily k rozdělení navýšených částek.
Rada města bude jejich návrhy postupně
schvalovat tak, aby organizace mohly
peníze využívat pro svoji činnost. (kas)

Záchranáři dětem za
účast v soutěži rozdali
více než stovku dárků

Informace městského
úřadu k hotelu Garni

Dvě tragické nehody na Žatecku

Nezaměstnanost v Žatci činí 12,88 %

Společnost přátelská rodině: Třináct cen v krajském
kole včetně té pro žateckou Sedmikrásku
Kampaň Společnost přátelská rodině
má již šestiletou tradici, vyhlásila ji
v roce 2004 Síť Mateřských center České
republiky. V letošním ročníku již proběhly
místní soutěže a v sobotu 20. března se na
výletním zámečku Větruše nad krajským
městem dostalo ocenění nejlepším mateřským centrům a dalším organizacím
v krajském kole. Finále pořádala občanská
společnost Síť Mateřských center spolu
s Ústeckým krajem. Hejtmanku Janu
Vaňhovou, jež nad akcí převzala záštitu,
tu zastupovala členka krajské rady s gescí
pro sociální oblast Jana Ryšánková. Hezké
certifikáty a drobné věcné ceny za přední
umístění v soutěži Společnost přátelská
rodině převzali zástupci mateřských center a organizací, které naplňují poslání

v oblasti posilování významu rodiny ve
společnosti a prorodinné politiky. Sama
Síť mateřských center posiluje hodnoty
rodinného života, mezigeneračních vztahů a vytváří podmínky pro harmonické
spojení v poslání matky a jejího pracovního života. A nejen ženy, i otců a obecně
slaďování rodinného a profesního života.
Mateřská centra – v současnosti je jich
u náš přes tři stovky – pořádají i semináře
a konference a agilní jsou při spolupráci
se státními i nestátními organizacemi .
Jak zdůraznila ve svém vystoupení také
Jana Ryšánková, mateřská centra a jejich kampaň Společnost přátelská rodině
významným způsobem ulehčují život
rodin s dětmi. Vždyť i v sobotu na Větruši
byly k vidění netradiční a poutavé ukázky

práce s malými dětmi v MC, třeba výtvarné
a rukodělné „workshopy“. O hezké odpoledne se postarali také tanečníci a Sváťovo
Dividlo.
Ceny předávali vedle představitelů kraje také například modelka Iva Kubelková
nebo členky poroty. Oceněná mateřská
centra: Oáza - Česká Kamenice, Klubíčko – Litvínov, Barborka – Most, Klobouk
- Terezín, Sluníčko - Chlumec u Ústí n. L.,
Sedmikráska – Žatec a Kolibřík - Chomutov. Oceněné organizace: Hennlich
industrietechnik Litoměřice, Centrum
pro rodinu Terezín, Benedikt Bowling
Most, Restaurace Klobouk Terezín,
Tymos Most a Knihovna K. H. Máchy
Litoměřice. (převzato z Krajského úřadu
Ústeckého kraje)

strana 2

15. dubna 2010

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 24.3.2010 do 22.4.2010

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 m 2 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/m 2
- 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).

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 9.4.2010 do 10.5.2010

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 m 2 ,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.

Zveřejněno: od 22. 03. 2010 do 20. 04.
2010

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 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221 m2,
p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m 2 , p.p.č.
4646/26 o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27
o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným
vrškem v Žatci za účelem realizace bytové
výstavby za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím,
že ze strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem
města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii
(parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na
inž.sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových
jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že
si Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
pod smluvní pokutou (případně lze výstavbu
rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno od 22. 3. 2010 do 20. 4. 2010

Zveřejněno od 22.3.2010 do 20.4. 2010

Policie ČR informuje

Vloupal se do květinářství
Do prodejny květin v Pražské ulici
v Žatci se ze soboty na neděli vloupal
dosud nezjištěný pachatel. Zřejmě jej
ale květiny moc nezajímaly, neboť
v prodejně hledal peníze. Z otevřené
pokladny odcizil finanční hotovost
ve výši 1 500 Kč. Další škodu, cca
za 500 Kč, způsobil poničením vchodových dveří. Policisté případ šetří
jako trestný čin krádeže, po pachateli
pátrají.
Z hotelového pokoje odcizil fotoaparát
Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté podezření z trestných činů
porušování domovní svobody a krádeže 18letému mladíkovi z Prahy. Někdy
začátkem března odcizil z kuchyňské
linky na chodbě jednoho žateckého
hotelu volně odložené klíče a pomocí
jich pak nezákonně vnikl do cizího
pokoje. Ten prohledal a následně
z něj odcizil fotoaparát s příslušenstvím včetně brašničky v celkové hodnotě 4 000 Kč. Poté pokoj opustil,
uzamkl a klíče si ponechal. Podezřelý
mladík byl po provedení nezbytných
úkonů propuštěn na svobodu.
Distribuoval marihuanu
Pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a jedy obvinil komisař služby kriminální policie
a vyšetřování 20letého mladíka ze

Žatce. Zjistil, že během roku 2009
poskytl nejméně ve 20 případech,
někdy zdarma, jindy za úplatu, marihuanu v blíže nezjištěném množství
jisté osobě. Další osobě prodal sáček
se sušenou marihuanou i v lednu tohoto roku u kulturního domu Moskva
v Žatci. Vyšetřování uvedeného mladíka probíhá na svobodě. V případě, že
soud uzná jeho vinu, hrozí mu podle
zákona odnětí svobody na jeden rok
až pět let.
Vandal způsobil poničením vozidla
stotisícovou škodu
Již minulý čtvrtek řádil dosud nezjištěný vandal v žatecké ulici Pod Střelnicí. Pozdě večer se tam zaměřil na
zánovní zaparkované osobní vozidlo
zn. Peugeot 3008. Zřejmě se rozhodl
vybít si na autě svoji agresivitu a na
místo již přišel s nekalým úmyslem
vůz poškodit. Přinesl si totiž krumpáč,
se kterým několikrát udeřil do střechy
vozu. Nakonec nářadí ponechal zaklíněné ve střeše auta a z místa zmizel.
Na vozidle způsobil promáčknutí
a proděravění střechy včetně vnitřního obložení. Škoda byla vyčíslena na
100 000 Kč. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu poškození
cizí věci a po pachateli pátrají. Pokud
jej dopadnou, obviní a soud uzná
jeho vinu, hrozí mu podle zákona až
jeden rok odnětí svobody. (pčr)

Dům dětí a mládeže v Žatci
tel. 415 710 591 nebo 731 610 572
pořádá
rodinnou
rekreaci

Itálie – Lido Adriano
20.8. – 29.8.2010

Cena:

6.050 Kč – při osazení 4 os.
5.650 Kč – při osazení 6 os.

Cena zahrnuje:

ubytování v apartmánech s bazénem
polopenzi (česká kuchyně – snídaně, polévka, večeře, pitný režim)
dopravu autobusem tam a zpět
dopravu do Mirabilandie (zábavný park)
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění na cestu a pobyt
vstupné do Mirabilandie - 20€
Při zpáteční cestě návštěva aquaparku v Chiogie (vstupné +-10 € není v ceně)

Žatecký
týdeník

FOTO: GABRIELA BECKOVÁ

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:

Žatecký týdeník

Žatecká rodačka 82letá paní Růžena Brösslerová v jejím bytě v Tel Avivu
s Otou Löblem a Petrem Šimáčkem

V IZRAELI O ŽATCI

V Izraeli pobývala v minulých dnech
skupina členů žateckých rodáků, Nadačního spolku Saaz-Žatec a Židovské
obce v Teplicích, kteří mapovali rozhovory s pamětníky Židovské komunity
ve městě Žatec a také účastníky leteckého mostu Žatec – Izrael v roce 1948,
jenž napomohl vzniku samostatného
státu Izrael.
„Dokumentací židovských obyvatel
města Žatce před první světovou válkou na základě archívních materiálů a
svědectví Židů, kteří přežili holocaust
v ČR a v Izraeli chceme představit
konkrétní lidi, kteří v Žatci bydleli
a něco pro město udělali. Může to
pomoci i proti mírnému antisemitismu, který zůstává skrytý, ale pořád
existuje,“ řekl Otakar Löbl, předseda
Nadačního spolku Saaz-Žatec, který
je duchovním otcem projektu na ob-

novu židovských památek v Žatci pod
názvem Židé na Žatecku.
„Tento projekt, který plně zapadá
do plánovaných aktivit Židovské
obce Teplice maximálně splnil naše
očekávání s tím, že nejenom zmapoval
osudy některých lidí ze Žatecka a tím
zaznamenal pro budoucnost nedocenitelné informace, ale připomněl těmto
lidem život v Žatci a okolí před jejich
odchodem do státu Izrael,což bylo
přijato těmito lidmi s velkou radostí“
– uvedl za Židovskou obec Teplice její
předseda Oldřich Látal.
Účastníci mise představili ve spolupráci s žateckým Informačním
centrem MÚ přímo v Tel Avivu město
Žatec na velvyslanectví a také tamním
novinářům s cílem napomoci k vyššímu turistickému ruchu mezi státy
Izrael a Česko.
(ms)

Dům dětí a mládeže v Žatci
tel. 415 710 591 nebo 731 610 572
pořádá
rodinnou
rekreaci

FRANCIE – Argeles sur Mer
termín 9.7. – 18.7. 2010

Argeles sur Mer je známé letovisko přímo u moře, ležící na
úpatí hory (8 km od Collioure, 15 km od Banyuls, 20 km od
Perpignan). Argelés sur Mer leží 26 kilometrů od Španělských
hranic. Mezi kulturní aktivity v Argelés sur Mer patří diskotéka,
kasino, folklórní večery, konzerty, večerní zábavy, kino,
wellness-centrum a místní pamětihodnosti. Argelés sur Mer
je obklopeno krásnou přírodou. Husté borové lesy lemují celé
pobřeží Vermeille. V létě návštěvníci jistě ocení písečnou pláž
o délce 7 km, aquapark Canyoning park či sportovní přístav.
cena
•
•
•
•
•
•
•
Cena

Cena za osobu: 7.950,- Kč

zahrnuje:
dopravu lůžkovým autobusem
lázeňskou taxu
ubytování v mobil-home s bazénem
česká kuchyně + pitný režim
cestou tam prohlídka Avignonu
v průběhu pobytu výlet do Thuiru – návštěva likérky
při zpáteční cestě celodenní výlet do MONAKA
nezahrnuje cestovní pojištění.

Možnost výletu lodí do Collioure…informace na místě.

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad
Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte slovem
TÝDENÍK.

Žatecký týdeník

15. dubna 2010

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.

DUBEN 2010
15. 4. Čtvrtek AQUARIUS – 40 LET VE FOTOGRAFIII

18:00

21. 4. Středa

KDYŽ USMĚJE SE NADĚJE

18:00

22.4. Čtvrtek

PETR KALANDRA MEMORY BAND

19:30

Vernišáž k výstavě, mimo předplatné

8. Benefiční koncert dětí z Dětských domovů.
Akci pořádá: Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec
Mimo předplatné. Vstupné: 50,-

Vzpomínkový večer na známého muzikanta. Koncertní turné k nedožitým
šedesátým narozeninám Petr Kalandry. Jako host vystoupí: Oskar Petr. Dále
zahrají: Míra Kuželka, Oldřich Šimků, Jirka Stárek, Jan Petrásek, Igor Šikula.
Více na: www.kalandramemory.cz
Předplatné skupiny D i mimo předplatné. Vstupné: 100,-

26.4. Pondělí ZE ŽIVOTA HMYZU

8:30, 10:45

26.4. Pondělí ABY BYLO JASNO

19:30

Satirická alegorie o lidském společenství. Komediální Feérie, oslovující mladé
diváky nekompromisním a sžíravým pohledem na sobectví, hamižnost a požívačnost současného světa. Činohra s výraznými hudebními, pohybovými
a výtvarnými prvky. Hrají: Radovan Klučka, Miluše Bittnerová, Pavla Bečková,
Natálie Topinková a další.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 50,-Kč
Komedie, která by se klidně mohla jmenovat „ Jedno velké nedorozumění.“
Mladý pár Ginny a Greg, se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily a Filipa. Ginny tam jede, aby ukončila svůj vztah s Filipem, jejím
bývalým šéfem a Greg proto, aby poznal Filipa a Sheilu, o kterých si myslí,
že jsou to Ginnyni rodiče. Kdyby Sheila tolik neprovokovala, kdyby si Ginny
nepsala adresu milence na krabičku od igaret, kdyby Greg nenašel pod postelí
ty pantofle a kdyby Filip našel svou motyku, všechno by bylo fajn. Takhle ale
všichni čtyři zažijí horké letní odpoledne, na které jen tak nezapomenou. Díky
tomu vzniká zápletka, která je zárukou jiskrné zábavy. Hrají: Jan Rosák, Dana
Homolová, Lenka Zahradníková a Otto Kallus.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

27.4. Úterý

PŘÍHODY FERDY MRAVENCE

28.4. Středa

JÁ PÍSNIČKA

8:30, 10:00

Kdo by neznal Ferdu mravence a jeho kamarády z broučičího světa?
V inscenaci Divadla Aha se setkáme s Broučky, motýli, housenkami, červíčky
a pavouky. V příběhu plném písniček zahrají Vratislav Hadraba, Ondřej Volejník, Jakub Stich, Kamila Viktoriová a další.
Mimo předplatné. Pro děti. Vstupné : 45,-Kč
Výchovný koncert. Mimo předplatné. Pro děti

9:00

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
17.4.

PAŘBA VE VEGAS

19:30

Komedie / USA / Německo, 2009, 99 min
Od režiséra filmu RO AD TRIP přichází do kin nová komedie o loučení se
svobodou, které se nepředstavitelným způsobem zvrhne. Dva dny před svou
svatbou odjíždí Doug a jeho tři kamarádi do Las Vegas na nezapomenutelnou
party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si
vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak po
výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít. Režie: Todd Phillips. Hrají:
Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha,
Vstupné: 50,-

18.4.

PRCKOVÉ

15:00

19.4.

ORPHAM

19:30

24.4.

25.4.

Rodinný / Komedie / Fantasy / USA / Spojené arabské emiráty, 2009, 89 min
Malý chlapec objeví barevný kouzelný kámen, který nejen plní přání, ale zároveň v malém městečku Black Falls, kde se příběh odehrává, způsobí naprostý
chaos. To když se ho pokusí zmocnit závistivé děti i vypočítaví dospělí.
Režie: Robert Rodriguez. Hrají: Jimmy Bennett, Kat Dennings, James Spader,
William H. Macy, Leslie Mann,
Vstupné: 50,Drama / Horor / Thriller / USA / Kanada, 2009, 123 min
Sympatický manželský pár prochází tíživou krizí, díky smrti jejich třetí nenarozené dcery Jes. Po uplynutí určité doby se vydají do dětského domova vybrat
holčičku, která má zaplnit jejich prázdná srdce. Rodičovské oči se dychtivě
zastaví na talentované Esther. Holčička se ohání nejen perfektně štětcem, ale
i svým břitkým jazykem. Své nové rodiče si omotá kolem prstu raz dva i s okolím manipuluje výborně. Avšak čas nadvlády musí každému skončit a Esther
se přestane líbit adoptivní mamce. Režie: Jaume Collet - Serra. Hrají: Karel
Roden, Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman,
Vstupné: 50,-

STVOŘENÍ

19:30

Akční / Dobrodružný / Horor / Thriller / Francie / Švýcarsko, 2009
Expedice do tajemného nitra země. Skupina vědců odjíždí na expedici do Švýcarských Alp, aby prozkoumali původ člověka a získali důkazy o jeho evoluci.
K vědcům se náhodou připojí rodinka turistů, která měla původně namířeno
na místní karneval. Zatím netuší, že se v rokli ukrývají tajemná stvoření a že je
čeká drsný boj o přežití... Režie: Pierre-Olivier Thevenin, Jacques-Olivier Molon.
Hrají: Dominique Pinon, Philippe Nahon, Sara Forestier, Lora`nt Deutsch
Vstupné: 50,-

MONSTRA VS. VETŘELCI

15:00

Animovaný / Dobrodružný / Sci-Fi / USA, 2009, 94 min
Film pocházející z dílny DreamWorks je parodií na béčkové sci-fi z padesátých
let. Příběh vypráví o dívce z Kalifornie jménem Susan Murphy, která přijde
do styku se spadlým meteoritem. Ten způsobí, že Susan vyroste do obřích
rozměrů. Režie: Rob Letterman, Conrad Vernon. Hrají: Reese Witherspoon,
Seth Rogen, Paul Rudd, Hugh Laurie, Kiefer Sutherland,
Vstupné: 50,-

n Prodám byt 3+1 s balkonem – 82 m2,
zateplený, plastová okna. Panelák-Žatec,
Husova ulice. Cena 950 000,- Kč. Tel.
603 960 444.
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Plastová okna, zděné jádro, plovoucí
podlahy. Husova ul. Tel.: 777 573 676
n CERET reality nabízí v Žatci
k prodeji: byt 2+1, 70m2, 3.p., Černobýla 609 000,- • RD 5+1, zahrada, bazén,
Flora 3 000 000,byt 3+1, 71 m2, 3. p., 740 000,byt 3+1 69 m2, Vol. Čechů 740 000,byt 2+1, 60 m2, Lípová 699 000,byt 1+1, rekonstrukce 525 000,Kontakt: Radek Koch 725-703755
zatecfc10@ceret.cz, www.ceret.cz
n Prodám byt 2+1 ve zvýšeném přízemí v OV v Žatci - Předměstí, přímo
od majitele. Dům je zděný, nová eurookna, podlahy parkety a dlažba. Staré
bytové jádro. Součástí je sklep. Byt
je teplý a slunný v klidném prostředí
plném zeleně, s možností parkování,
zastávka MHD, škola, školka a nákupní centrum v blízkosti. Cena 760.000,
možnost dohody. Telefon: 775 366 279,
777 707 761.
n Prodám dveře plastové vchodové
masivní, 4 panty, 5-ti bodý zámek,
částečně prosklené, rozměr 90x200,
100x200 cm vč. zárubně. Bílé a hnědé.
Nové s dokladem. Cena 7800 Kč/ks. Přivezu zdarma kamkoliv. Tel: 777106709
n Pronajmu byt 2 + 1, Kovářská,
Krušné hory. Klínovec na dohled. Tel.:
604 474 753.
n Pronajmu byt 1+1 , 3. patro v Žatci
ul. Heydukova. Plastová okna; k dispozici dvůr. Nájem 5.500,- Kč včetně energie.
Vratná kauce nutná. Tel.: 607 948 094.
n Prodám zahradu v OV v Žatci – osada U Jezu, 280 m2, podsklepená chatka,
suché WC, kompost, ovocné stromy,
zavlažování rozvodem z řeky. Rychlé
jednání – dohoda. Tel.: 775 280 502
n Pronajmu byty v RD v Žatci, po
rekonstrukci: 1+2 (59 m 2) – nájem
+ inkaso – 6.600,- Kč • 1+2 (71 m2)
– nájem + inkaso – 7.800,-Kč. Vratná
kauce 10 tisíc Kč. Tel.: 415 210 135
n Prodám byt 4+1 s balkonem; dlažba, plovoucí podlahy, plastová okna,
dům je zateplený. Cena 1.100.000,- Kč
– dohoda možná. Tel.: 605 301 479
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n RE/MAX nabízí byty v Žatci
DB3+1 Příkrá,2.p., 840.000
OV2+1 U Jezu,6.p., 670.000
DB1+1 Volyň.Čechů,6.p.,520.000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605 523 172
n Prodám boudu pro malého psa
(55x70) + proutěný koš ovál, střešní
nosič na Favorit nebo Felicii, demižony
na víno – různé. Tel.: 723 577 13
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček –1720 týdnů - Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří. Prodeje
se uskuteční: v v pondělí 26.dubna 2010.
V Žatci u západního nádraží - v 14 30
hod. Případné bližší informace tel:
728605840 415740719 728165166
n Ztratila se roční fenka černého
ovčáka “bez ocásku“, odměna, tel. 737
953 727.

POMOC V KRIZI

Dostali jste se do bludného kruhu splátek a teď nevíte kudy kam? Pomůžeme
Vám! KOMPLETNÍ ODDLUŽENÍ. Zastavení exekuce, vše vyřešíme za Vás! Bez
ručitele, bez zástavy majetku. Není nutné
prokázat příjem. Tel.: 728 515 919

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

Aquarius – slaví 40 let

Čtyřicet let - asi nikdo ze zakládajících členů v sedmdesátých letech nevěřil, že
se skupina Aquarius dostane na vysluní žatecké hudební scény a bude nedílnou
součástí kulturního dění v Žatci.
Cesta, která nebyla vždy jednoduchá, vé kapely výstavu pod názvem „Aquarius
přesto stála za to a skupina se stala ob- – 40 let ve fotografii“ v městském divalíbená mezi publikem mnoha věkových dle. Výstřižky z novin, fotografie, letáčky,
kategorií.
plakáty, ale i obdržená ocenění a uznání,
Čtyři desítky let hrají, zpívají, baví a pl- to vše budou mít diváci možnost vidět.
ní taneční sály zábavnými pořady. Každý, Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek v 18.
kdo dovrší kulaté výročí oslavuje, slavit hodin v divadle.
bude i kapela Aquarius a nejen hraním.
Nejen kapelou Aquarius, ale i pracovV rámci oslav připravili současní členo- níky divadla jste srdečně zváni.
(žit)

Charitativní koncert „29. Večer pro všechny“
V rámci oslav 40 let skupiny Aquarius se uskuteční charitativní koncert
pod názvem „29. Večer pro všechny“.
V programu vystoupí několik zajímavých hostů. Výtěžek z koncertu bude

věnován dennímu stacionáři LORM.
Koncert se koná 29. dubna od 19.30
v městském divadle. Přijďte strávit večer při kulturní akci a zároveň podpořit
dobrou věc.
(žit)

Není Vám lhostejný svět přírody
okolo Vás? Chcete se dozvědět něco
z dějin ochrany přírody na Žatecku? Víte proč a odkdy se slaví Den
Země?
Tohle a více můžete zjistit, navštívíte-

-li ve čtvrtek 15. dubna v 17. 00 hodin
Křížovu vilu. V rámci VVV…Večery ve
Vile zde proběhne přednáška v podání
známého žateckého „přírodologa“
ing. Zdeňka Kloučka, na kterou jste
srdečně zváni.
kv

Kousek přírody v každém z nás

PŘIŠLI NA SVĚT

V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V ŽATCI

27. 5. 2010 V 9.30 HOD. V AUKČNÍ SÍNI, KE STADIONU 1938, 272 01 KLADNO
Soubor nemovitého, movitého a nehmotného majetku, vč. přísl., součástí
a venkovních úprav.
NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ 15 001 000,- KČ
DRAŽEBNÍ JISTOTA 1 500 000,- KČ
PROHLÍDKY 21.4., 27.4.,13.5.2010 VŽDY V 11 HOD.
SRAZ NA ADRESE NA ASTŘE 2445, 438 01 ŽATEC.

BLIŽŠÍ INFORMACE 721 466 273, 312 246 019 SL. HAMPLOVÁ NEBO
NA ADRESE REAL SATIS, KE STADIONU 1938, 272 01 KLADNO.

ROZLOUČENÍ

30.3. Jiřina Slavíková
31.3. Zuzana Víznerová
Adam Kollmann
1.4. Vladimír Slach
2.4. Juraj Kalok
3.4. Roman Šmejkal
5.4. Fabián Feri
Ondřej Štric
6.4. Jan Procházka
7.4. Michaela Merdová
Eliška Ečerová
Václav Svoboda
Joana Bianco Langová
8.4. Jan Šubek
10.4. Jan Gonsorczyk
Miroslav Jančík
Aneta Rathausová
11.4. Michaela Černohorská
Kristýna Dočkalová
David Murgoš
12.4. Šimon Petráš
Anna Beranová
Marián Kadet
13.4. Aneta Šímová
Filip Hablovič

26.3. Jaroslava Bartáková
67 let
30.3. Marie Hrinková
91 let
Erich Heyer
76 let
31.3. Mvdr. Jaroslav Vrtal
77 let
3.4. Anna Červená
63 let
4.4. Anna Stárková
93 let
Jiřina Drexlerová
101 let
Jindřiška Russová
60 let
Růžena Součková
98 let
5.4 Jarmila Dieneltová
71 let
Anna Vojtelová
86 let
7.4. František Krákora
67 let
9.4. Karel Svítil
79 let
10.4. Jiřina Štriczová
67 let
Ludmila Schneiderová 88 let
11.4. Marie Konstantinovičová 77 let
Zdeňka Sochorová
83 let
Josef Kubový
55 let

Foto – Svoboda Žatec
Velký jarní výprodej!
12.4.-15.5.

Slevy 50%

Fotoaparáty (vybrané) • Brašny (malé i velké)
Stativy (-30%) • Filmy
Vše k čb fotografii • Baterie
Paměťové karty(-20%) • Alba
Rámy • Euroclipy (- 40%) do formátu 50x70
Digitální rámečky (- 10%) • Radiobudíky
Stopky • Kazety do videokamer
Diktafony • Fotopapír do tiskáren
Kalkulačky • Nabíječky
Sluchátka • Dalekohledy (-30%)

Ke každému nákupu nad
300,- Kč rám ZDARMA
Těšíme se na vaši návštěvu
po - pá: 8.00- 17.00h,
so: 8.00 – 11.00h
Foto Svoboda, nám. Svobody 56,
tel.: 415 711 371, 606 522 940
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Nákladní 781, 43801 Žatec

Přijmeme

pedikérku a kadeřnici.
Klientela zajištěna,
nástup možný ihned

Tel. 774 306 880
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
n Nechybělo moc a dorostenci
vyloupili Kadaň
K důležitému utkání cestovalo družstvo
st. dorostu k mistrovskému utkání do Kadaně, která zvítězila v Žatci v podzimní části.
Trenér Nováček / druhý trenér Hynek byl
pracovně mimo / připravil tým hlavně po
taktické stránce velice cíleně, s jediným
cílem a to plným bodovým ziskem. To se
dařilo v úvodu utkání, kdy po pár zahozených šancí, střílel pod břevno Bešík a domácí stopér chytil míč, který směřoval již za
záda překonaného brankáře. Následovala
penalta a Podroužek Domino se nemýlil.
Zanedlouho si Votava perfektně zpracoval míč na hranici velkého vápna a přesnou
střelou zvýšil na vedení 2 - 0. Pak si ovšem
hráči Slavoje vzali oddechový čas a dovolili
svému soupeři dokonce vyrovnat skóre, které bylo i na konci prvního poločasu.
Do druhého poločasu po domluvě trenéra
se objevil jakoby jiný tým. Přesná kombinační hra, pěkné centry a pohledné góly
nakonec určily výrazné vítězství a důležité
body pro žatecký Slavoj. Do vedení dostal
hosty Klepáček, pak se zaskvěl dvěma pěknými góly hlavou Dérer, po něm Hankocy
a skóre uzavřel Votava.
Sestava: Mical - Klepáček - Hynek T. Fedoriško - Bešík - Podroužek Do. Smekal
- Linc - Votava - Derér - Hankocy
Mladší dorostenci zaváhali v úvodu
utkání a prohrávali 1 - 0. V neurovnaném
prvním poločase diváci další branku neviděli. Ve druhém poločase se hrálo prakticky
pouze na branku domácích. Neuvěřitelné
množství šancí, když vynikal v zahazování
Exnér, přinesla pouze vyrovnávací branka
Holíka. Místy drtivá převaha další branky
již nepřinesla, a tak za remízu 1 - 1 si ml.
dorost připsal pouze bod.
n Modrá v Žatci neuspěla, zabodovala také rezerva v Horním Jiřetíně
Bodové zisky Slavoje o tomto víkendu
uzavřeli muži. Rezerva mužů překvapivě
získala plný bodový zisk v Jiřetíně, když
zdolala pro změnu rezervu domácích v poměru 1 - 4. Branky. Wiesinger, Podroužek
L., Holan, Kouba
n FK Slavoj Žatec a - Jiskra Modrá
3 - 0 / pol. 1 - 0 /
Sestava: Zaťko - Vávra - Tománek - Jindra
- Horňák - Krejčík - Bereš - Svoboda - Heinc
- Macháček Zd. - Baierl
Střidali: Zlatohlávek, Dykas, Dérer
V domácí sestavě se místo distancovaného M. Paula, objevil Tománek. Slavoj
od počátku vsadil na útočnou hru, ale koncovka dlouho vázla. Až teprve v 18.minutě
proměnil hlavou Heinc přesný centr Svobody. Do poločasu branka nepadla a tak do
šaten odcházeli domácí s jednobrankovým
náskokem. Do druhého poločasu nenastoupil pro zdravotní potíže Svoboda, a tak šanci
dostal Zlatohlávek, který se také zapsal mezi
střelce, když zvyšoval na 2 - 0. Třetí branku
přidal Baierl, kterému namazal Macháček
Zd. Stav 3 - 0 pro domácí už zůstal, a slíbené
tři body jsou na kontě Slavoje.
n FK Slavoj Žatec st.žáci I. - FK
Litvínov 2 - 1 / pol. 2 - 0 /
Dramatické utkání, a pocuchání
nervů pro své fanoušky připravili starší
žáci v utkání 1.A třídy krajské soutěže.
Družstvo po prohře v minulém kole šlo do
utkání po důkladné přípravě, kterou ovšem
narušila nečekaná situace, kdy v 7.minutě
utkání zahrál mimo své území brankář
Kleczatský, a do branky musel Kuchař,
který tým podržel a ještě chytil penaltu.
Byla z toho červená karta a oslabení po celé
utkání domácích borců. Přesto dvěma góly
do poločasu, Kubeš z penalty a Hynek J. se
domácí dostali do vedení 2 - 0. Po změně
stran domácí bojovali, zejména když soupeř snížil z penalty na rozdíl jedné branky.
Nakonec po bojovném utkání byla radost
ze zisku tří bodů na žatecké straně.
Sestava: Kleczatský / 7.min. Kuchař /
- Princ - Vintr - Svoboda - Strnad - Čipčala
- Syrovátka - Krabec - Hynek J. - Hassman - Kubeš. Střídali: Tamchyna, Švejda,
Solčány
n Mladší žáci zvítězili v Údlicích
vysoko 0 - 11 / pol. 0 - 5 /
Branky: Šimeček M. 4, Minařík
3, Zmrhal 2, Rubeš, Kadlec po 1
BRAVO - st. přípravka zvítězila ve svém
prvním jarním vystoupení v Krásném Dvoře 3 - 4. Je to první vítězství posíleného týmu.
Branky: Vlček 3, Macs
n Fotbalisté Slavoje budou bojovat
o další důležité body
17.4.10 So - od 10.30 hod. - FK Slavoj
Žatec st. žáci - Kr.Dvůr v Žatci • od 9.00
hod. - ml. přípravka satelit v Lounech
18.4.10 Ne - od 10.00 hod. - starší
přípravka v Lenešicích • od 10.00 hod.
- mladší žáci - Tatran Podbořany v Žatci
• od 10.00 hod. - starší žáci II. okr. přebor
- v Černčicích • od 10.15 hod. - starší dorost
- SK Dubí v Dubí • od 12.30 hod. - mladší
dorost - SK Dubí v Dubí • od 17.00 hod. muži B - Tatran Podbořany v Podbořanech
• FK Slavoj Žatec A - Mondi Štětí od 17.00
hod. v Žatci
ZVEME VŠECHNY FANOUŠKY
na utkání našich týmů ! ! !

Žatecký týdeník

Městské divadlo Žatec

vypisuje výběrové řízení na pozici

obchodně programový
pracovník divadla
n Náplň práce:

komunikace a péče o klienty
prezentace produktů a společnosti

Přípravka FK Chmel Blšany 2002
pořádá nábor mladých fotbalistů

Minulý týden zahájila fotbalová přípravka FK Chmel Blšany nábor nových hráčů
narozených v roce 2002! Tréninky probíhají v úterý, čtvrtek a pátek od 16,00 hodin
na travnatém hřišti 5. ZŠ v Žatci na sídlišti Jih! Bližší informace získají noví zájemci
osobně během tréninků nebo na tel. číslech: 728 561 049 (po 16 hodině)- p. Libor
Klíč (trenér) nebo 776 751 700 - p. Josef Klepáček (asistent trenéra)! Nábor potrvá
během celé jarní sezóny!!!

Další úspěch VK Sever Žatec

Starší žáci pokračovali v dobrých výkonech krajského přeboru v odbíjené. To
se projevilo i v posledních zápasech sezóny, které starší žáci VK SEVER Žatec
sehráli v neděli 11. 4. 2010 na palubovce v Ústí nad Labem.
Celkem zde odehráli čtyři zápasy ve druhém místě skončilo družstvo Ústí nad
kterých 2x zvítězili (Žatec-Dubí 2:0, Ža- Labem A.
tec-Ústí nad Labem C 2:0), 2x prohráli
Sestava starších žáků: Bambas V.,
(Žatec - Ústí nad Labem A 0:2, Žatec Beneš T., Jančík K., Macas A., Müller D.,
- Veros Chomutov 0:2) a upevnili si tím Opat T., Pejchal F., Pettrich J., Provazník P.,
celkově 3. místo v tabulce. Přeborníkem Pylypčuk P., Sulka M., Vandírek L.
kraje se stalo družstvo VK Ervěnice, na
Hana Myšková

Cykloturistická akce
„Poznej přírodní památky Žatecka“
Ekologické centrum Žatec pořádá ve
spolupráci se svými partnery Městem
Žatec a Mikroregion Žatecko ku příležitosti Dne Země cykloturistickou akci
„Poznej přírodní památky Žatecka“,
která se uskuteční za PŘÍZNIVÉHO
POČASÍ v sobotu 24.4.2010 s odjezdem v 9:00 hod. od Ekocentra v Žatci
v Jiráskově ulici.
Délka trasy může být dle úvahy asi

20km, 25km případně až 50km, obtížnost středně těžká, převýšení maximálně
300m, horská příp. treková kola.
Pro účastníky akce, kteří se zaregistrují
na e-mailové adrese ECZatec@seznam.cz
dle propozic a dojedou do cíle výletu na
táboříšti na Naučné stezce v lesích města
Žatce (pod vodiči VVN) do čtrnácti hodin
bude připraveno malé občerstvení. Více
na www.ECZatec.cz

V dramatickém boji o třetí
místo rozhodlo 12 kuželek

V předposledním 21 kole KP A a zároveň posledním na domácí půdě, hostila
Lokomotiva Žatec A tým Elektrárny Kadaň A. Zároveň to byl souboj o průběžné
třetí místo tabulky.
V dramatickém a pohledném zápase se ný náskok se snížil o 30 a bylo srovnáno
oba soupeři přetahovali o každou kužel- na 2 : 2.
ku a v konečném účtování byli šťastnější
Jeho otci se v páté dvojici dařilo obhosté o pouhých 12 kuželek. Přesto o ko- dobně. Závěr duelu mu bohužel nevyšel,
nečném třetím místě není definitivně nešli figury v dorážce a tak prohrál i on.
rozhodnuto.
Tentokrát o 42. Rázem vedli hosté i na
Čaboun v úvodním duelu nepřipustil kuželky o 16.
žádné drama. Soupeřka stačila držet
Jarolím neměl jednoduchou pozici.
krok jen v plných a tak domácí borec Musel na zisk bodů vyhrát o 17 a to proti
vyhrál o slibných 62.
dobře hrajícímu soupeři bylo nakonec
Po delší době nastoupila Chotová moc. Oba hráči se moc dobře znají,
a v první polovině nemohla chytit ryt- předváděli dobrou hru, hlídali si každý
mus. Druhá půlka již byla úplně jiná, hod a tak Jarolím konečnou výhrou o 4
začala velkou ztrátu dohánět a nakonec jen korigoval konečný výsledek..
prohrála o přijatelných 36.
O třetím místě se rozhodne tedy až
Basák vrátil Lokomotivu do vedení. v posledním kole, kdy Lokomotiva musí
Perfektně mu totiž vyšla druhá padesát- v Úklicích vyhrát a Kadaňští ztratit body
ka a to i přes to, že pro technickou závadu s Chomutovem.
museli hráči půl hodiny počkat na opravu. LOKOMOTIVA ŽATEC A -- ELEKTVýhrou o 30 hlavně díky výborné dorážce RÁRNY KADAŇ A 3 : 5 (2484 : 2496)
152 vedla Lokomotiva 2 : 1 o 56.
Čaboun 440, Chotová 381, Basák
V další dvojici se Ptáčkovi ml. nedařila 442, Ptáček ml. 392, Ptáček st. 396,
hra do plných a to rozhodlo, že vybudova- Jarolím 433

práce na PC
telefonní marketing

n Požadujeme:

středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
schopnost pracovat v týmu
flexibilitu
samostatnost
řidičský průkaz skupiny B
uživatelskou znalost práce na PC
trestní bezúhonnost
reprezentativní a kultivované vystupování
spolehlivost a loajalitu, samostatnost a tvůrčí přístup
schopnost samostatné práce a časovou flexibilitu
výborné komunikační, organizační a obchodní schopnosti
praxe v oboru není nezbytně nutná, místo je vhodné i pro čerstvé absolventy

n Výhodou:

obchodní zkušenosti
dobrá znalost anglického či německého jazyka
dobrá znalost výpočetní techniky
dramaturgická činnost

n Nabízíme:

Tato funkce je zařazena do platové třídy dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník
práce a v souladu s nařízením vlády č. 130/2009Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
zázemí stabilní společnosti
odměny za splněné cíle
osobní ohodnocení
stravenky
zajímavé pracovní podmínky
sympatický pracovní kolektiv
Uzávěrka přihlášek: 21.4.2010
Místo pracoviště: Žatec a blízké okolí
Typ pracovního vztahu: práce na plný úvazek
Přihlášky spolu s profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání
a přehledem pracovní činnosti zasílejte na adresu:
Městské divadlo Žatec
Dvořákova 27
438 01
Kontaktní osoba:Veselý Martin,
mail: futro@seznam.cz., tel 415 710 519

Z dopisů čtenářů
Chtěla bych se s vámi podělit o jeden
příběh
Vše začalo, když jsem si v srpnu loňského roku pronajala zahrádku „U Strouhy“
a tím jsem na sebe převzala i funkci jednatelky zahrádkářského svazu.Kdybych
jen tušila s čím se budu potýkat a s jakými lidmi se budu setkávat, asi bych si to
rozmyslela. První úkol, který na mě čekal
bylo kácení vzrostlých topolů. Tedy měla
jsem zjistit někoho, kdo by je pokácel.Jelikož jsme povolení měli, zašla jsem tedy na
Městský úřad v Žatci, abych se dozvěděla,
kdo bude ono kácení zajišťovat. Bylo mi
sděleno, že to budou dělat technické služby. Tohle vše se odehrávalo v září. Jelikož
se mi do konce října nikdo neozval, volala
jsem tedy panu řediteli Daňhelovi , abych
se s ním domluvila na termínu. Pan ředitel
mi do telefonu sdělil, že do konce roku to
určitě zvládnou, že teď čistí město od listí,
ale že se mi ozve. Uplynul říjen, listopad
a stále nic. Následoval druhý telefon, to už
mi bylo sděleno, že jsme sice v pořadí, ale

ne na řadě, ale byla jsem ubezpečená, že
do konce vegetačního období to stihnou.
Jenže uplynul leden, únor a stále nic.To
jsem se už za panem ředitelem vypravila
osobně, to, co následovalo bych nepřála
nikomu. Pan ředitel byl velmi arogantní,
prakticky mi dal najevo, jak jsem tam
na obtíž, jak ho vlastně zdržuji. On se
přeci teď nemá čas zaobírat takovými
věcmi, jako je kácení topolů. Topolů,
které ohrožují život. Jelikož jsem neměla
náladu poslouchat jeho výmysly o tom,
jak to nejde, sebrala jsem se a šla přímo
za panem starostou. V tu chvíli to nabralo
úplně jiný směr. Pan starosta Knoblauch
s panem místostarostou Kassalem to vzali do svých rukou a pane, to se děly věci.
Tímto bych chtěla těmto pánům moc poděkovat. A zároveň bych chtěla moc, moc
poděkovat dobrovolným hasičům města
Žatec v čele s panem Staňkem, kteří ono
kácení zajišťují. Pánové, klobouk dolů za
to, jací jste profesionálové.
Děkujeme, Blanka Kochanová

Naděje se usměje

A pokud tomu nevěříte, přijďte se podívat! Chlapci a děvčata spolu se svými tetami učitelkami ZŠ a SŠ při dětském domově v Žatci připravili do Městského divadla
v Žatci ve středu 21.4.2010 od 18. hodin v pořadí již 8. benefiční koncert. Tentokrát
bude o naději, o tom, že je v životě důležitá a potřebná a že je nejkrásnější, když se na
vás usměje. A pokud máte rádi hezké písničky, tanec, básničky a humor, pak budete
v divadle v ten správný čas na správném místě. Přijďte děti svou přítomností potěšit,
V bowlingovém centru Na Klíši v Ústí nad Labem byla zahájena finálová část 1. tak jak ony chtějí svým „kumštem“ potěšit vás a sponzory svého zařízení.
Předprodej vstupenek je v Městském divadle v Žatci.
ABL o titul za účasti sedmy týmů severních Čech. Žatecký Night club odjížděl
Za všechny srdečně zve Věra Uhlíková
s nadějemi na solidní výkony. A hlavně s cílem nepokazit průměr a probojovat
se případně do baráže o MČR.
Cíl se povedl jen částečně. Průměr si až
V jednotlivcích se drží s průměrem 183
tolik nepokazili, ale výkony v některých kuželek Dufek na 7 místě, Kozlovský je za
Dne 10. 4. 2010 proběhl již druhý sobotní projekt prvňáčků a třeťáků Základní
duelech zaostali za očekáváním. Ze šesti 176 desátý a Jarolím za 176 jedenáctý.
zápasů vyhráli jen dva a drží se zatím na
Druhý finálový večer je na pořadu 26.4. školy Komenského alej. Dvacet pět žáčků při něm různými činnostmi a výrobky
šestém místě. Soutěž je však vyrovnaná v Chomutově, kde se Žatečtí cítí rozhodně „vítalo jaro“.
Ráno jsme se rozdělili do dvojic prvňák na památku jsme si vyrobili vlaštovku
a na třetí místo ztrácí jen 4 body.
lépe než v Ústí.
– třeťák a přivítali se hrou na Medvědici a zároveň jsme složili vlaštovku z papíru
a medvíďata. Poté jsme vyrazili do parku na závody. Soutěžili jsme v družstvech
vyřešit hádanky a skrývačky připevněné v hodu vlaštovkou do dálky a ve slalomu
V neděli 11.4.2010 proběhl v Děčíně skupině účast v v druhém stupni soutěž, na stromech. Také jsme si zde nasbírali na koloběžkách. Moc jsme si závodění užili
přírodniny pro výrobu jarní palety. Po ná- a počasí nám naštěstí přálo, protože nekrajský přebor stolních tenistů v kate- kde skončil v osmifinále.
gorii nejmladších žáků. Lounský region
Jan Hänel přesvědčivě zvítězil ve své vratu jsme posvačili a začali připravovat pršelo.
Takto strávený sobotní den se nám moc
reprezentovalo trio závodníků ze Severu kvalifikační skupině a ve druhém stupni výrobky z barevného papíru na společný
Žatec a rozhodně nezklamali. Nejmladší soutěže jej zastavil až semifinále pozdější plakát. K obědu jsme si připravili pala- líbil a dal nám mnoho pěkných zážitků
účastník turnaje Filip Karbula se probo- vítěz Dusík z Ústí. Zisk bronzové medaile činky, na kterých jsme si moc pochutnali. a výrobků.
joval do semifinále útěchy. Jiří Vízner si je pěkným úspěchem mladého závodníka Pak jsme odpočívali u předčítání jarního
Mgr. Denisa Janíková,
zajistil druhým místem v kvalifikační Severu.
příběhu a dali se znovu do práce. Domů
Štěpánka Chovancová

První finálový večer se Night
clubu moc nevydařil

Projekt Vítáme tě, jaro

Jan Hänel třetí v kraji

