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Po Dočesné 2011 čeká město další slavnost
Dny evropského dědictví (European
Heritage Days, dále EHD) proběhnou
v České republice 10. až 18. září 2011,
aby jako každý rok otevřely nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. Hlavním organizátorem
EHD je Sdružení historických měst
Čech, Moravy a Slezska (dále SHS),
které ze svých členů vybere vždy jedno
město, kde proběhne Národní zahájení
Dnů evropského dědictví. Tento rok se
bude konat ve dnech 9. - 10. září v Žatci.
Kromě SHS se na každém Národním
zahájení podílí i Ministerstvo kultury
a Ministerstvo pro místní rozvoj, neboť
kromě vlastního zahájení Dnů evropského dědictví je na akci předán i titul
Nositel lidových tradic, který předává
osobně ministr kultury. Také proto nad

Nejstarší chmelové slavnosti v EU,
kterými je Dočesná 2011 v Žatci, jsou
před dveřmi. Jejich 54. ročník se koná již
příští týden, v pátek 2. a sobotu 3. září.
Centrum všeho dění je na hlavním
náměstí Svobody před radnicí, kde je
centrální podium. Pořadatel Městské
divadlo Žatec a město Žatec jako vždy
připravil další scény v sousedství (viz
program na str. 4). Také letos je po oba
dny vstup zdarma.

Úprava úředních
hodin během
Dočesné

Z technických důvodů bude v pátek
2. září 2011 budova radnice Městského
úřadu v Žatci, nám. Svobody 1, pro veřejnost otevřena pouze do 11.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Jen jediná posádka nabídla pomoc
Dopravní nehoda na uhelné cestě nedaleko Žatce

Mimořádný úřední den

Dne 27. srpna 2011 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.

Dopravní komplikace při Dočesné v Žatci
Upozorňujeme na možné dopravní komplikace v centru města Žatec. Z důvodu připrav a pořádání akce „Žatecká Dočesná“ dojde ve dnech od 28.
8. do 6. 9. k částečným nebo úplným dopravním uzavírkám.
Omezen bude zejména provoz v oko- zahájen až od pátku 2. září. Osoby
lí nám. Svobody, Hošťálkovo nám. , a firmy žijící v těchto prostorách si
Žižkovo nám. a v dalších přilehlých mohou v Informačním centru a v tamulicích města. Od neděle 28. srpna ním divadle vyzvednout povolenku
začnou do prostoru centra najíždět k vjezdu.
zábavné atrakce. Jejich provoz bude
Omezen bude také provoz autobu-

sového nádraží. Autobusové spoje
budou ve dnech 2. až 4. září přesunuty
do ulic Obránců míru a Nákladní.
Více informací si vyžádejte u Vašich
dopravců. Dbejte tak prosím zvýšené
opatrnosti při průjezdu města Žatec.
Návštěvníkům Dočesné doporučujeme
parkování na odstavných parkovištích
v okrajové části města.

Projekt podpůrná centra přinesl první ovoce
Díky projektu Podpůrná centra, financovanému z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, našli pracovní uplatnění první handicapovaní občané z Lounska. Do zaměstnání se podařilo umístit již 3 účastníky
projektu a dalších 5 jeho účastníků nastoupí na nově vytvořená dotovaná
pracovní místa v průběhu měsíce srpna a září.
Realizátorem projektu je Vzdělávací postižené, základy finanční gramotnosti
centrum Podkrušnohoří a I. cyklus již a péče o životní prostředí. Účastníci také
proběhl v Lounech, kde skončil začát- vypracovali testy pracovní diagnostiky
kem července. Místo původně zamýšle- a zúčastnili se 3 exkurzí u potenciálních
ných 12 osob do něj bylo nakonec pro zaměstnavatelů. Konkrétně ve firmách
velký zájem vybráno 18 účastníků. Ti Zahradníček s. r. o., Louny, Mironet
v průběhu měsíce června absolvovali Louny a elektrárně Počerady.
v rámci Aktivačně-motivačního bloku
Individuální poradenství a specifickou
přednášky v oblastech práce na PC pomoc jim poskytovali a nadále poskytují
a internetu, poradenství pro zdravotně poradce Podpůrného centra, akvizitor

trhu práce a psycholog. V rámci projektu
fungují od 1. června i dvě Podpůrná
centra v Žatci a Lounech. Poskytují zdarma pomoc při vyhledávání zaměstnání
nejen přímým účastníkům projektu, ale
i dalším zdravotně postiženým osobám.
Velkou výhodou projektu je možnost
zaměstnání pro celkem 25 účastníků
na dobu 6 měsíců s úhradou mzdových
nákladů zaměstnavateli.
Výběr do II. cyklu projektu, který proběhne v Žatci, se bude konat v pondělí
5. září 2011 v 8.00 a 10.00 hodin v prostorách Úřadu práce Žatec na adrese:
třída Obránců míru 1830, 438 01 Žatec.
Jakub Kapic

Program Zastupitelstva města Žatce
konaného 8. září od 17 hodin (mimo
stálé body programu):
- majetek města
- rozpočtová změna – daň z příjmu PO
- rozpočtová změna – sesuv svahu
- návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Žatec, nám.28.
října 1019, okres Louny
- rozpočtový výhled Města Žatce
na období 2012 - 2014
- složení minirozpočtových výborů –
rozpočet 2012
- TJ Šroubárna Žatec – vyúčtování

každým Národním zahájením přebírá
osobní záštitu právě sám ministr.
Vzhledem k charakteru akce je místem konání de facto celé město. Hlavní
myšlenkou je návštěvnost a prezentace
žateckých památek, které budou otevřeny v počtu 22 objektů. Centrálním
bodem akce bude náměstí Svobody, kde
v sobotu 10. září v 10 hodin proběhne
slavnostní Národní zahájení Dnů evropského dědictví, kterého se zhostí Ministr
kultury MUDr. Jiří Besser, hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starostka města Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová. Poté bude následovat udělení titulu
Nositel tradice lidových řemesel.
Na akci se organizačně podílí Městská
knihovna Žatec a ZUŠ Žatec.
Generálním sponzorem akce je skupina ČEZ, akci finančně podpořil i Ústecký
kraj.

dotace
- finanční příspěvky pro rok 2011 nad
50.000 Kč – sportovní organizace
- TJ Šroubárna Žatec – Žádost o podporu projektu
- daň z nemovitostí
- plnění podmínek kupní smlouvy č.j.
NZ 248/2006 – č.p. 35 v k.ú. Milčeves
- předkupní právo na pozemek p.p.č.
138/9 k.ú. Milčeves
- předkupní právo na pozemek p.p.č.
4262 k.ú. Žatec

- předkupní právo na pozemek p.p.č.
5890/8 k.ú. Žatec
- předkupní právo na pozemky p.p.č.
3767/8 a st.p.č. 6239, 6240 k.ú.
Žatec
- předkupní právo na pozemky p.p.č.
4598/14-16 k.ú. Žatec
- předkupní právo na pozemek p.p.č.
5890/8 k.ú. Žatec
- návrh na smír ve věci zaplacení
smluvní pokuty s příslušenstvím
- destinační agentura Dolní Poohří,
o.p.s.

Do třetiny silnice vyčnívá kufr modrého osobního auta, o tři metry dál je
ve vysoké trávě rozeznat tělo sraženého chodce.
Zkrvavené miminko bezvládně leží V něm pasažéři nabízejí svou pomoc.
na palubní desce. Airbagy nevystřelily, Dobrovolní záchranáři s díky odmítají,
kolem vozu zmateně pobíhá řidič s te- protože se jedná pouze o jeden z dílčích
lefonem, vyděšený patnáctiletý hoch zásahů jejich víkendového cvičení.
na prostředním zadním sedadle stále drží
Ani nepočítám, kolik aut projelo kov rukách plínku, v níž ještě před chvilkou lem. Ráda bych proto poděkovala těm
choval malého bratříčka.
dvěma všímavým neznámým lidem
Maminka na předním sedadle byla za jejich ochotu, protože nabídka pomoci
připoutaná. Visí v bezpečnostních pá- lidem v nouzi při dopravních nehodách
sech, chrčí, téměř už nedýchá…
je dnes téměř vzácností. Klobouk dolů
Mírná zatáčka se stává nepřehled- před Vámi, děkujeme, že jste nezůstali
nou a tudíž nebezpečnou, je třeba řídit lhostejní! Vždyť mnohá z projíždějících
dopravu. Auta kolem projíždějí, během vozidel ani nepřibrzdila!
20 minut však zastavuje pouze jedno!
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

Spolupráce Žatce a Litoměřic s prověrkou na kolech
V návaznosti na to, že v Žatci i Litoměřicích začaly naplno fungovat nové
největší atraktivity, Chrám Chmele
a Piva a Svatostánek českého vinařství,
obě města začínají směřovat aktivity
do společné propagace, která je podložena již memorandem o spolupráci
z roku 2010.
O víkendu proběhl propagační cyklovýlet z Chrámu do Svatostánku a zpět.

Cílem bylo jednak zmapovaní připravenosti spojení pro cykloturisty, dále
také dohoda o vzájemné prezentaci
na obou místech a příprava společné
nabídky pro návštěvníky Ústeckého
kraje. Ta má připomenout, že kraj
rozhodně není jen o průmyslové tradici, ale také o historických městech
a úrodné oblasti s tradicí chmelařství
a vinařství.

Rada města Žatce informuje
Z jednání rady 22. srpna 2011:
- Schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč sdružení
Záchranáři Žatec, o.s. na financování
nákupu sanitního vozidla od Ústeckého kraje v roce 2011.
- Schválila rozpočtovou změnu ve výši
154.000,00 Kč, a to zapojení účelové
dotace do rozpočtu města na projekty
prevence kriminality: bezpečnostní
systém FOD v Žatci a víkendové pobyty dětí ohrožené sociálním vyloučením.
- Projednala a doporučila Zastupitelstvu
města schválit poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Města Žatce TJ
Šroubárna Žatec ve výši 800.000,- Kč,
a to na výstavbu sociálního zázemí
u hřiště na národní a mezinárodní
házenou a tenis v areálu TJ Šroubárna
Žatec.
- Doporučila zastupitelstvu města
schválit rozpočtovou změnu na zajištění sesuvu svahu na fotbalovém
hřišti Slavoj Žatec dle projektové
dokumentace v předpokládané výši
550.000,- Kč.
- Schválila poskytnutí finančního
příspěvku společnosti Chmelařský
institut, s.r.o. na financování části nákladů spojených s pořádáním soutěžní

-

-

-

-

degustace konané při 54. Dočesné
v Žatci ve výši 10.000,- Kč.
Opakovaně projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Žatce
o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města a doporučila
Zastupitelstvu města Žatce schválit
variantu č. 1 s místním koeficientem
2.
Jmenovala členem správní rady Nemocnice Žatec o.p.s. MUDr. Irenu
Wilferovou a MUDr. Romana Sýkoru,
PhDr.
Projednala informaci o záměru založit
obecně prospěšnou společnost Destinanční agentura Dolní Poohří, o.p.s.
se vstupem Města Žatce v pozici jednoho ze zakladatelů o.p.s.. Doporučila
Zastupitelstvu města schválit zakladatelskou smlouvu této společnosti
a jmenovat zástupce Města Žatce jako
členy správní a dozorčí rady o.p.s..
Projednala žádost ředitele Městského
divadla Žatec a souhlasila s čerpáním
investičního fondu organizace v celkové výši 406.000,- Kč na financování
druhé etapy instalace 3D technologie
digitálního kina v budově Městského
divadla Žatec.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
609/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu … 657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2553/14 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
357/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu … 459.920,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

779.084,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …
500.650,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …
497.930,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …
802.519,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …
801.278,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/42456 vzhledem k celku za kupní
cenu … 740.370,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/42456 vzhledem k celku za kupní
n č. 2828/6 ul. Dr. Václava Kůrcenu … 791.783,-Kč a poplatky spo- ky v Žatci o velikosti 1+3, plocha
jené s provedením smlouvy.
bytu 71,00 m2 s podílem společných
částí budovy č.p.2828, 2829 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
710/28844 vzhledem k celku za kupní
cenu … 803.862,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

o velikosti 1+2, plocha bytu 64,40
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2726 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 3579 o výměře 239 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 644/14263 vzhledem
k celku za kupní cenu … 758.770,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy,

n č. 2824/20 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2823, 2824 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5051 o výměře 690
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/30476
vzhledem k celku za kupní cenu …
461.460,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2 Stroupeč
o velikosti 717/8536 vzhledem k celku
za kupní cenu … 220.773,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 1678 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 1861 o výměře 949 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 483/5636 vzhledem
k celku za kupní cenu … 574.170,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.

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:
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 5.8.2011 do 5.9.2011

Žatecký
týdeník

Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
Kč bude uhrazena před podpisem
nemovitosti jsou k dispozici na www.
kupní smlouvy
mesto-zatec.cz nebo na informacích - část kupní ceny ve výši 2.000.000,Měú Žatec. Bližší informace získáte
Kč bude zaplacena do 2 let od podna tel. 415736224.
pisu kupní smlouvy, její úhrada
Zveřejněno: od 5.8.2011 do 5.9.2011
bude zajištěna prostřednictvím
přímé vykonatelnosti, v případě doZáměr Města Žatec
končení rekonstrukce střechy do 2
prodat ze svého majetku let od podpisu kupní smlouvy bude
Záměr projednán RM dne
tato část kupní ceny prominuta
27.06.2011
- zřízení věcného práva předkupního
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
pro Město Žatec po dobu 2 let ode
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
dne vkladu do katastru nemovitostí
památka bývalý Kapucínský klášter se
za zaplacenou část kupní ceny
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
- zřízení věcného břemene přístupu
K nemovitosti bude zřízeno věcné
do objektu na st.p.č. 413 přes st.p.č.
břemeno přístupu a příjezdu přes
412
p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní - kupní smlouva musí být podepsána
právo pro Město Žatec.
do 2 měsíců ode dne schválení ZM
K nemovitosti je zpracován:
formou notářského zápisu.
- Stavebně historický průzkum
K žádosti o je nutno doložit pod- vydáno stavební povolení na „ nikatelský záměr a návrh časového
Opravu střechy včetně kanalizační harmonogramu rekonstrukce
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Kupní cena: 2.700.000,- Kč
Zveřejněno: od 05.08.2011
Podmínky kupní smlouvy:
- část kupní ceny ve výši 700.000,- do 05.09.2011

Kdo byl Božej, dětský patron muzea

n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2825, 2826 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 761/30476
vzhledem k celku za kupní cenu …
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
772.752,-Kč a poplatky spojené s pro- v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
vedením smlouvy.
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žat310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 379.100,- Kč a poplatky spo- ci o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10
m2 s podílem společných částí budovy
jené s provedením smlouvy.
č.p. 2652 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 4110 o výměře 174 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 661/3940 vzhledem
k celku za kupní cenu … 396.822,Kč a poplatky spojené s provedením
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci
smlouvy.
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
2
m s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …
n č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci

č.p.

Žatecký týdeník

Žádost o koupi je nutno podat
na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města

Pozorní návštěvníci si mohli všimnout, že u Regionálního muzea K. A.
Polánka se objevil nový netradiční
poutač. Postava v předklonu ukazuje
na program muzea, čímž zve
kolemjdoucí k návštěvě muzea.
Někdo si nejspíše řekne, že toho
pána už někde viděl, ale nemůže si vzpomenout kde. Pro ně,
ale nejen pro ně následuje
vysvětlení.
Postava či postavička
je patronem dětských
návštěvníků. Jeho úkolem
je identifikovat muzeum
s určitou postavou, aby
pro ně muzeum neznamenalo velkou divnou
budovu, ale určité místo,
kam se nemusejí bát zajít
na návštěvu.
Při hledání jména pro tohoto patrona jsme oslovili veřejnost. Návrhů přišlo hodně.
Například Vítáček, Muzejníček, Pižďuch nezněl špatně,
ovšem nebylo to pravé ořechové, jak
se říká. Proto se pracovníci muzea
zahloubali do historie města. A slavili

úspěch.
Božej byl jednou z nejstarších známých postav, jejichž jméno je spojeno
se Žatcem. Jednalo se o královského
správce Žatce z přelomu 10. a 11.
století z rodu Vršovců, kteř í
tradičně zastávali
v Žatci tento úřad.
Vršovci byli silným rodem, který se v důsledky tehdejší české politiky
dostal do sporu s Přemyslovci,
na což doplatili. Na počátku 12.
století byl celý rod vyvražděn.
Jednalo se o mstu za jejich
podíl na smrti knížete Břetislava. Krutý osud dostihl
i Božeje, který byl zabit v říjnu
roku 1108.
I přes tuto krvavou historii muzeum věří, že Božej na Žatec nezanevřel a stane se dobrým patronem
muzea. Koneckonců v Žatci se mu
zajisté líbilo a ve své době měl významný podíl na jeho slavné historii.
Jiří Kopica, RMŽ

Divoké šelmy v zahradě Křížovy vily
Potěšit se pohledem na medvídě
a ocelota v péči známého chovatele
Jaroslava Kani z Veletic mohli malí
i velcí návštěvníci v úterý 9. srpna
v zahradě Křížovy vily. Divákům, kteří
se dozvěděli řadu zajímavostí, se líbilo
především rozjařené medvídě, které
svou neposedností bavilo malé i velké.
Po medvídkovi se představil ocelot
velký, kočkovitá šelma ze Střední
a Jižní Ameriky. Toto elegantní zvíře
rovněž sklidilo úspěch, avšak jako
většina koček zjevně nemělo chuť se

právě předvádět, což dávalo najevo
stálým vrčením. Proto musela být jeho
ukázka zkrácena.
Po představení odcházeli zejména
menší diváci domů plni dojmů. Velká
účast v době dovolených a prázdnin
(téměř 200 návštěvníků) mluví za vše,
můžeme proto slíbit, že se návštěvníci
mohou těšit na zvířátka zase někdy
příště.
Za pomoc při organizaci akce patří poděkování Městskému divadlu
a Technickým službám města Žatce. kv

Na koupaliště dohlíží kamera
Po pětileté absenci městského koupaliště v Žatci se od jara pilně pracuje
na výstavbě nového areálu a bazénů.
Že nejde jen o plané sliby, se mohou
Žatečané přesvědčit prakticky každý
den. Od 2. srpna je totiž v areálu budoucího koupaliště v Žatci zprovozněna
webkamera, prostřednictvím které mohou návštěvníci oficiálního webu města http://www.mesto-zatec.cz/ sledovat
průběh výstavby.
Koupaliště, které vyrostlo počátkem
šedesátých let minulého století v Akci

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 v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Z, do které se zapojily všechny podniky,
nejrůznější složky až po základní školy,
patřilo od svého vzniku k nejpopulárnějším areálům v regionu. Vzhledem
k technické zastaralosti a nedostatečným investicím v předešlých letech,
přistoupilo město k výstavbě nového
moderního areálu otevřeného letního
koupaliště nákladem 149,5 milionu korun, jak jsme podrobněji psali v minulém čísle ŽT. To by mělo být připraveno
k provozu nejpozději o letní prázdniny
roku 2012.

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

25. srpna 2011

strana 3

LETNÍ KINO – srpen - HRAJE se OD 21.00 HOD.

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM

25.8.	Rekvalifikace

70-,

26.8.	Tři dny ke svobodě

70-,

27.8.

Ženy sobě

80-,

Barbar Conan

75-,

Muži v naději

100,-

Pegasfilm / Brutální komedie / ČR 2011/ 80 min / přístupný /
Film mapuje situaci člověka, která je mnoha lidem v dnešní době bohužel
důvěrně známá. Jste věkově po padesátce, přijdete ne vlastní vinou o práci
a vzhledem k zralému věku ji nemůžete najít. Poněkud absurdní dobrodružství pana Zrzavého se ovšem prolíná s příběhem dvou mafiánů, kteří
si života užívají plnými doušky.Mají na to.Neexistuje nic, co by si nemohli
dovolit.Film je plný absurdit, paradoxů a humoru.
Režie: Vlado Štancel. Hrají: Vlado Štancel, Ernesto Čekan, S. Vojvodová, M.
Kačmárik, M.Kňažko, L.Kožinová, P.Vondruška, R.Štolpa….

O Dočesné (2.- 3. září 2011):

Infocentrum naleznete ve stánku
před hlavním podiem.
pátek 2.9. 2011 14.00 – 19.00 hod.
sobota 3.9. 2011 10.00 – 20.00 hod.

pohlednice
turistické známky
mapy, letáky
suvenýry

Bioscop / Krimi – Drama - Romantický – Thriller/ USA, 2010/ 122 min/ do 12 let nevhodný
Život se zdá být pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je jeho
žena Lara zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. Usilovně pátrá
po každém dostupném důkazu, aby dokázal, že je jeho žena nevinná.
Režie: Paul Haggis. Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, RZA, Brian
Dennehy, Olivia Wilde, Jonathan Tucker, Liam Neeson, Daniel Stern, Moran
Atias, Aisha Hinds, Ty Simpkins, Nazanin Boniadi, Kevin Corrigan

www.mesto-zatec.cz
www.docesna.cz • www.infozatec.cz

řádková inzerce
n Prodám RD, 2x 2+1 v Želči, velký
pozemek, k tomu náleží 2 zemědělská
stavení. Cena 1.400.000,-Kč. Tel.:
732 762 729.
n Pronajmu garáž v Roosweltově ulici. Cena dohodou. Telefon 415 710 283,
606 492 360.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, dlouhodobě, seriózní smlouva. Kontakt
na majitele 603 802 776, 777 818 144.
n Pronajmu kompletně zařízený
byt 1+1, samostatný vchod, byt v RD,
vhodný pro jednu osobu. Volný ihned!
Tel.: 723 464 899, 728 995 973
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci na Pražské ulici, 51 m2. Nájem 4.100 Kč/měsíc
+ služby. Vratná kauce 9.000,- Kč. Vlastní plynové vytápění, se zahradou. Řádná
nájemní smlouva. Telefon 608 978 992.
n Pronajmu garáž v Žatci v Podměstí. Informace na tel. 723 577 134.
n Prodám stavební buňku, 6,2 x
3,5 m, dvě zamřížovaná okna, rozvod
elektro. Celkově v dobrém stavu. Cena
22 000 Kč. Kontakt 728 240 990.
n Prodám rodinný domek v obci
Velichov u Žatce k trvalému bydlení
nebo rekreaci. U domu zahrada 315
m2, garáž, chlívky, sklep, vlastní studna, 380/220 V, autobusová zastávka,
klidná část. Rekonstrukce nutná. Cena
750.000,-. Telefon 725 703 772.
n Hledáme zemědělskou půdu do nájmu nebo na prodej – okolí Žatce, Podbořan, Sýrovic. Tel. kontakt: 725 068 086
n Prodej slepiček - Drůbež Červený
Hrádek- firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček
18-20 týdnů – cena 138-148 Kč/ks,
starší 20. týdnů – 155 Kč/ks. Prodej
se uskuteční v pondělí 5. září 2011 –
Žatec u západního nádraží ve 14.30
hod. Případné bližší informace na tel.
728 605 840; 728 165 166; 415 740 719
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky. Maturita, bezúhonnost a dobrý
zdravotní stav podmínkou. Bližší
informace na tel.: 415 779 108 (106)
nebo na www.vscr.cz
n Svářečská škola. Žatec, nám.
Prokopa Velkého 741 zahajuje 3.
10. 2011 kurzy svařování obloukem,
plamenem, CO2 případně úřední
zkoušky v uvedených metodách.
Informace na tel. 732 772 694 – J.
Honomichl

Paintball

v Žatci ZDARMA
kulička 1 Kč

Eurosystem Žatec
Prodej paintballového
vybavení.
Lidická 811
info@eurosystemy.eu
tel.: +420 725 573 707

Pokračovala recese na Ohři

Počátkem srpna je už 27 let tradiční Neckyáda, startující pod jezem v Žatci.
Také minulou sobotu se vydalo na Ohře více než dvacet samodělaných speciálů se svými posádkami, obklopené doprovodnými plavidly.
Na rozdíl od první dvacítky plaveb,
Také letos byla k vidění řada vtipných
které končívaly po obcí Dolejší Hůrky, plavidel i jejich osazenstev. Prim sklidije v posledních letech cíl u Zálužic. la jako téměř pokaždé posádka z obce
Iniciátoři tradice a současně hlavní po- Místo s pečlivě vyvedeným plavidlem
řadatelé Ježek a Pepíček (Milan Maso- se saněmi Santa Klause taženými sopust a Josef Fryč) nechyběli ani letos, bem. Mezi lodí chráněných zvířat a pokdy si zavzpomínali na první nenápad- hádkovými bytostmi (např. Křemílek
né ročníky Neckyády. Mnozí účastníci a Vochomůrka) se vyjímala důstojnost
mají za sebou více než dvacítku plaveb římského senátu. Ohlas u publika pak
a mezi plavci jsou často už jejich do- měla posádka „důchodců“, oslavujících
spělí potomci.
plavbou důchodovou reformu.

Co čeká Sedmikrásku v září
Rodinné centrum Sedmikráska se
po prázdninovém provozu otevře 5. září.
Již od června probíhají zápisy do zájmových kurzů, které jsou rozděleny do několika kategorií - cvičení a pohybové
hry, hudební kurzy, výtvarné kurzy, jazykové kurzy a taneční klub Freedance.
Kurzy jsou rozděleny podle věku
od 3měsíců – 7 let. Dále probíhají předporodní kurzy a cvičení pro těhotné
ve Velké Sedmikrásce na Nám.Svobody.

laktační poradna a hlídání dětí probíhá v Malé Sedmikrásce na Hošťálkově
náměstí.
Na měsíc září je vyhlášena akce
„Staň se členem RC Sedmikráska
a choď celý měsíc od zaplacení do Herničky zdrama!
Na 10. září je připraven pohádkový
les v Holedeči.
Více info na www.sedmikraskazatec.
cz – mateřské centrum

28.8.

29.8.

Bontonfilm / Komedie/ USA, 2011/ 125 min
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Jediný světlý bod v jejím životě
představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat,
a Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slíbila, že jí se svatebními
přípravami pomůže. A tak Annie pomáhá a plánuje jako o život a jak už
to v její tragické realitě bývá, na co sáhne, to přinejlepším selže, případně
skončí zatčením, otravou jídlem, ohavnou scénou, v níž hraje hlavní roli
čokoládová fontána, nebo sexem s dopravákem. Režie: Paul Feig. Hrají: Rose
Byrne, Maya Rudolph, Kristen Wiig, Jon Hamm, Matt Lucas, Ellie Kemper,
Wendi McLendon-Covey, Kali Hawk, Chris O’Dowd, Melissa McCarthy,
Johnny Yong Bosch, Jill Clayburgh, Michael Hitchcock, Garrett Hunter
H.C.E. / Akční-Dobrodružný-Fantasy/ USA 2011
Remake dnes již kultovního fantasy filmu pojednává o bojovníku Conanovi,
kterému v mládí barbaři zavraždili otce a matku. Conan je vržen do otroctví,
ale po nějaké době uprchne a nemyslí na nic jiného než na pomstu.
Režie: Marcus Nispel. Hrají: Jason Momoa, Bob Sapp, Rachel Nichols, Stephen
Lang, Ron Perlman, Saïd Taghmaoui, Rose McGowan, Nonso Anozie
Falcon / Komedie/ Česko, 2011
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii
Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední
otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem
šťastného manželství. Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jiří Macháček, Boleslav
Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová

Výlet s knihovnou na zámek Chyše

Na výlet s knihovnou na zámek Chyše se v rámci letního programu Městské
knihovny Žatec Léto pro děti s knihovnou vypravilo koncem července 14 dětí
a 4 dospělí.
Po ranní cestě autobusem do Lubence
Před cestou k autobusu jsme se prošli
a motoráčkem do Chyše, jsme od kolejí nádhernou zámeckou zahradou s jezírky
došli na náměstíčko, odkud nás již z dál- a čekání na autobus si zpříjemnili zmrzky svou věží vítal zámek. Po prohlídce linou. Slunečný den a výbornou náladu
zámecké expozice přístupné veřejnosti. nám nepřekazil jediný mráček.
jsme navštívili výstavu kostýmů z teleDalší vydařenou akcí Léta pro děti
V prvním pololetí letošního roku proběhla řada společenských událostí žatec- vizního seriálu Arabela. Děti si vyzkou- s knihovnou byl 2. srpna výlet do Prahy
šely některé šaty a pláště, i královskou na největší českou modelovou železnikého Klubu seniorů U hřiště.
ci.
(pe, fr)
Kromě pravidelných čtvrtečních schů- Buvaličová. Je škoda, že máme plný stav korunu a další kulisy.
zek se členové (převážně ženy) zúčastňu- skalních členů a malý prostor!
jí dalších aktivit, jako zájezdy do divadel,
První čtvrtek v srpnu se klub opět oteo které je tradičně velký zájem. Většinu vřel. O dva dny později .6.srpna dovršila
organizuje MěV SPCCH (Městský výbor dlouholetá členka paní Maruška Fousová V rámci Žateckého kulturního léta proběhne 27. srpna další Hudební večer
Svazu postižených civilizačními choro- v dobré psychické kondici 98.narozeniny v Pivovarské zahradě Restaurantu U Orloje od 18 do 22 hodin. Přijďte si
Skupinka žen se těší, že opět po 1. poslechnout příjemnou muziku a zatančit pod širým nebem. Vstup zdarma.
bami. V jarní a podzimní sezóně jsou
žádané rekondiční pobyty připravené září se sejde každou středu v tělocvičspoluprací s okresním výborem v Če- ně v ZŠ Komenského aleji. Spolupráce
chách, ale i na Slovensku a Maďarsku. s partnerským klubem v Lounech, vedeOblíbené jsou hudební produkce ným Vilmou Svobodovou, pokračuje již
u harmoniky a donedávna venkovní 3.ročníkem literární tvorby. Ta je otevřeposezení s programem i pohoštěním na nejen pro kluby, ale může i seniorská
na pozvání ředitele Domova pro senio- veřejnost. Na malé dílko máme do 10.září
přišli na svět
ry. Právě on pod záštitou radnice pořádá dost času. Info na www.senior klub@
jednodenní naučné zájezdy s kvalitním louny. Vyhodnocení s pestrým progra- 19.7. Grossmannová Marie
8.8. Bischov Adam Jakub
mem bylo dvakrát začátkem října vždy 20.7. Macko Ján
průvodcem dr.Vladimírem Theuerem.
		 Kozubová Viktoria
Každoročně v červenci je klub uzavřen. ve Vrchlického divadle v Lounech, odkud 		 Szamková Karina Karolína
9.8. Fric Štěpán
Jediná pomlka, kdy po 11 měsících nad- si Žatečtí pokaždé přivezli pěkná ocenění. 		 Zimmermann Marek
		 Muchová Martina
standardní péče o početnou skupinu si Druhé pololetí našeho klubu se rozjelo 		 Fafejta David
		 Fiedlerová Karolina
Jelena Zýková 21.7. Blažek Štěpán
může vybrat dovolenou vedoucí Miluška pracovně i zvesela.
		 Fišer Jiří
		 Grabowski Jan
10.8. Součková Tereza
22.7. Repka Václav
		 Hrušovská Eliška
		 Burda Jan
11.8. Kolárovský Adam
12.8. Vrábík Šimon
Československá obec legionářská nabídla koncem června studentům Obchod- 23.7 Batbaatar Nandin Khusel
		 Grundzová Nella Sofie
ní akademie v Žatci možnost zúčastnit se zájezdu do Krakovce a Lán, kde 		 Firstlová Adriana
14.8. Vajc Čeněk
jsme položením věnce k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše 		 Géczyová Sofie
25.7. Uher Daniel
		 Kučerová Nikol
Garrigue Masaryka uctili jeho památku.
16.8. Patkoló Daniel
Navštívili jsme také muzeum T.G. Ma- lycea a Obchodní akademie v Žatci pod 		 Baranková Leona
18.8. Křížová Taereza
saryka s poutavou expozicí k období 1. vedením dr. Štogerové. Chtěli bychom 26.7. Polívka Tomáš
		 Jandl Vítězslav
světové války. Všichni si exkurze velmi poděkovat především panu J. Holcovi 		 Grundza Tomáš
		 Slávová Kati
užili a studenti si prohloubili znalosti za dlouholetou spolupráci a nabídku 28.7. Beňáková Diana
19.8. Sýbková Vendula
o osobnosti T. G. Masaryka. Zájezdu tohoto zájezdu, který nám opět umož- 		 Neumannová Monika
		 Grundzová Michaela
se zúčastnilo celkem 19 vybraných stu- nil nahlédnout do historie našeho státu. 		 Fialová Miluše
		 Kotrc Vojtěch
dentů z druhých ročníků Ekonomického
Pavla Beranová, studentka 2. E1 		 Dinh Ha Trang
30.7. Vajnertová Nikol
		 Procházka Matyáš
31.7. Kováčová Sofie
20.8. Florián David
		 Votava Oliver
21.8. Moutelíková Lenka
		 Kailová Lily
		 Koutecká Natáie
1.8. Vokurka Jan
22.8. Tarant Matěj
5.8. Mižigar Miroslav
		 Dolejšová Michaela
		 Kalčík Lukáš
		 Skupil Daniel
Výběr uchazečů do II. cyklu projektu Podpůrná centra
		 Oubrechtová Eliška
		 Holbička David
6.8. Grundzová Sofie
		 Doležalová Hana
		 Hanová Miriam
23.8. Bartko Petr
Výběr je určen zdravotně postiženým a handicapovaným osobám.
		 Růžičková Ella
		 Žigrai Jiří

Klub seniorů se opět rozjel

Chrám Chmela a Piva informuje

Legionáři pozvali studenty

Projekt nabízí :
Přípravu pro začlenění na trhu práce
Základy PC a Internetu
Poradenství pro zdravotně postižené
Základy finanční gramotnosti
Intenzivní pomoc při hledání zaměstnání - v projektu bude vytvořeno 25 dotovaných
pracovních míst.
Výběr do II. cyklu: pondělí 5. 9. 2011 od 8.00 a 10.00 hodin na Úřadu práce v Žatci: třída
Obránců míru 1830, 438 01 Žatec. Bližší informace: p. Jakub Kapic, mob.: 733 358 188
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Rozloučení
6.7.
18.7.
19.7.
20.7.
27.7.
28.7.
30.7.
1.8.
2.8.
		

Birčák Michal64
Hubka Miroslav
Hüttlová Ingeborg
Čutka Václav
Hauzner Jiří
Beran Stanislav
Škarýd Josef
Procházka Václav
Panýrková Alžběta
Blažková Nina

5.8. Matějovic Václav
60 		 Šoufková Marie
80
6.8. Hlaváčová Drahoslava
71 13.8. Bizík František
69 15.8. Štafová Božena
69 16.8. Kňapová Věra
74 		 Ing. Žatecký Pavel
75 		 Kejla Jiří
77 19.8. Jarolímková Růžena
82 21.8. Mühlfait Pavel

70
80
81
60
65
85
39
75
96
70
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Žatecký týdeník

Nováček v žateckém dresu Fiřt (ve výskoku vlevo)
bojuje s karlovarským Bendou, který v poslední
minutě svým gólem vyřadil Žatec z dalšího účinkování v poháru. Zcela vlevo je další nováček,
zkušený Aleš Pikl.
Foto Karel Vávra

V poháru už
na Plzeň nedošlo

Před zahájením mistrovských soutěží se fotbalisté Slavoje Žatec představili v Českém poháru
Ondrášovka Cup.
n Nejdek - Žatec 3:6 (1:4)

V pohárovém předkole si zajistili favorizovaní
hosté zaslouženě postup v ofenzivně vedeném zápase. Střelecky vynikl 20letý Alexandr Jakubov,
který oslavil přestup ze Sparty do Žatce pěti góly,
zbývající branku přidal Krejčík.

n Žatec – Karlovy Vary 1:2 (1:1)

Výborný a vyrovnaný fotbal se hrál v utkání
o postup do II. pohárového kola, kde na vítěze
čeká mistrovská Viktoria Plzeň. Domácí, kteří
hráli na jaře o dvě patra nižší soutěž, nastoupili s
několika posilami, ale stále ještě bez Z. Svobody,
jehož přehled ve hře chyběl.
Slavoj šel zaslouženě do vedení v 16. minutě
po centru Krejčíka a nahrávce Jakubova, kterou
využil Baierl a lobem otevřel skóre. O vyrovnání
se v 38. postaral exblšanský ligista Karel Tichota
z přímého kopu.
Do největší šance zápasu se dostal v 54. minutě Jakubov, neboť vystihl zaváhání obrany hostů,
ale když byl sám před brankářem sražen zezadu,
Houdkova píšťalka zůstala němá! Další šance měl
v 68. dvěma dělovkami Pikl, v 88. podobně střílel
Paul, jehož první střelu Dvořák vyrazil a dorážka
šla nad. Když už se diváci těšili na penalty, využili hosté chyby obrany k poslednímu protiútoku,
který zakončil karlovarský Benda vítězným gólem.
Branky: 16. Baierl – 38. Tichota, 90. (+1) Benda.
Rozhodčí Houdek, ŽK 2:1, 450 diváků.

Derby se hraje už
v pátek

Na jaře ještě oba týmy z našeho regionu hrály
v krajském přeboru, nyní se utkají o divizní body.
Domácí Chmel Blšany tam postoupil až ze 3.
místa v KP, Slavoj Žatec skončil druhý.
Proti jaru oba celky pozměnily kádr. O Slavoji informujeme pravidelně, o Blšanech však neví
podrobnosti ani jejich nejvěrnější fandové. V každém případě zůstává hrajícím trenérem televizní
spolukomentátor Josef Němec, hrajícím asistentem
je Horst Singl, jimž zůstalo v týmu několik exligových spoluhráčů.
Jeden z předních divizních celků, Vilémov, prověřil v úvodních dvou kolech na svém hřišti oba
páteční soupeře. Žatec tam prohrál po výborném
výkonu 0:1, Blšany tamtéž podlehly rovněž o jedinou branku 1:2. Nyní se utkají v derby v pátek
26. září od 19 hodin.
„Po velmi cenných nedělních bodech s Neratovicemi bude důležité bodovat v Blšanech,“ říká
sponzor žateckého áčka Pavel Aschenbrenner .
„I když jsme doplnili mužstvo, zatím nejsem spokojen s hrou středové řady, neboť její složení doplácí
na několik zranění našich hráčů.“
K dalším ztrátám Slavoje A je třeba počítat již
tento týden odlet 22letého Martina Vlka do Kanady
ke tříměsíčnímu studijnímu pobytu.
Jeho místo v týmu by měl obsadit rovněž žatecký
ochovanec Jan Klasna, později hráč ligového kádru Blšan, který byl nyní uvolněn z Mostu. Střelec
jedné ligové branky se právě vrací z Universiády
v Číně, kde reprezentoval akademiky ČR ve fotbalovém turnaji a měl by být už v pátek k dispozici.

Déšť je vyhnal do haly

Jubilejní 5. ročník tenisového turnaje čtyřher
Márdza Kap 2011, který 30. července pořádal TK
Šroubárna Žatec, ovlivnilo počasí tak, že se musel odehrát v kryté tenisové hale. Startovalo v něm
jedenáct deblových párů, které svedly přes 40 jednosetových tenisových bitev. Nakonec první místo
vybojovala dvojice Petr Tamler - Ludvík Svoboda,
která ve finálovém souboji zvítězila nad loňským
vítězem Jan Gregorik – Tomáš Kail. Třetí místo
obsadil pár Jan Vachel – Martin Dvořák.

Dlouhé čekání na první divizní gól

Plných 180 minut trvalo, než fotbalisté Slavoje Žatec vstřelili svůj první divizní gól po dlouhých
devíti letech. Divizní nováček odehrál v srpnu utkání prvních dvou kol a ziskem tří bodů je na 6.
místě před pátečním derby v Blšanech.
n Vilémov – Žatec 1:0 (1:0)
Prokeše nepřekonali. Hosté ztráceli ostych a ve 28.
V obnovené premiéře podali žatečtí fotbalisté vý- po chybě Vávry mohl skórovat Lovíšek, jenže nováborný výkon, přestože prohráli gólem Dvořáka už ček Švarc v brance ukázal, že bude oporou. Za pět
ze 7. minuty zápasu. V průběhu hry pak nastřelil minut měli hosté další šanci, míč po akci Kozáka
Krejčík brankáře, od nějž se míč odrazil na tyč, směřující z úhlu do branky však vypíchl na roh
v závěru pak Vlk hlavičkou rozezvučel břevno do- skluzem Heinc, kterého zastavila až tyčka.
mácí branky. Jelikož další šance nevyužili MacháDo druhé části nahradil zraněného Pikla další
ček, Vávra ani Pikl, a většinu likvidoval výborný nováček Milan Horna, získaný z Chomutova tři dny
domácí brankář Vaňát, zůstaly první body na se- před utkáním, aby naznačil své možnosti. Vývoj
veru. Čtyři stovky diváků doprovázely potleskem hry ale patřil překvapivě hostům, ovšem domácí
hráče obou týmů do kabin
obrana držela čisté konto.
Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen žatecký
Hosté v poslední čtvrthodině chtěli uhájit blížící
Zdeněk Svoboda, vynikající výkon podal mladý se bod, a to se jim nevyplatilo. Slavoj si vytvořil
Bešík, ale i celé mužstvo.
velký tlak, aktivitou hýřili hlavně Krejčík, Vávra,
n Slavoj Žatec - Neratovice-Byškovice 1:0 (0:0) Vlk, kteří střelecky prověřili kvality Prokeše, ale
Po devíti letech se hrálo na stadionu U Ohře di- i někteří další.
vizní utkání, ve kterém se představili dva nováčRozhodnutí padlo v poslední minutě zápasu, kdy
kové, kteří v I. kole neskórovali. Nikdo nečekal, důrazný Martin Vlk vybojoval míč v pokutovém
že na jediný gól se bude čekat dalších 90 minut. území hostů, narazil proti střelci a Josef Baierl
Slavoj nastupoval za drobného deště oslaben nechytatelnou bombou pod břevno zajistil první
o nejlepší hráče minulého zápasu, omluveného letošní body.
Svobodu a nemocného Bešíka, dále opět chyběl
Branka: 90. Baierl. Rozhodčí Pešek, ŽK 2:3,
útočník Jakubov (zranění), a na lavičce zůstal Fiřt, 360 diváků.
který nedohrál ve Vilémově.
Sestava: Švarc – Vávra, Heinc, Macháček, Krejčík
Přesto začal Slavoj aktivně, šance stát se prvním - Janáček, Paul, Vlk, Lesniak – Pikl (46. Horna),
střelcem měli Baierl a Vávra, ovšem vynikajícího Baierl (91. Fiřt). Trenér Pavel Koutenský (jak)

Lucie sbírala
zkušenosti v Turecku

Evropská olympiáda mládeže (EYOF) se konala
25.-29. 7. v tureckém Trabzonu, kam ze probojovala splněným limitem také žatecká plavkyně
Lucie Svěcená.
Samotná účast mezi nejlepšími plavci Evropy
je pro Lucii a náš oddíl obrovským úspěchem.
Na kratší trati 100 m motýlek, kde měla Lucka
splněn limit, se ji podařilo postoupit do finále „B“
ze 14.místa. Škoda, že ji při obrátce podklouzla
noha, neboť obracela celkově na 5.místě a mohla
tak atakovat i finále „A“. Ve finále „B“ obsadila
Lucka 4.místo a v celkovém pořadí tak skončila
na 12.místě! Vzhledem k tomu, že plavala s nejlepšími plavci Evropy jejího ročníku, je toto umístění
přímo úžasné.
Druhou disciplínou Lucky bylo 200 m motýlek. Hned od startu nasadila velice rychlé
tempo a v cíli to znamenalo zlepšení osobního
rekordu o 2.5s a časem 2.26.84 opět postup
do finále „B“. V něm se jí povedlo stlačit svůj
čas z rozplaveb o další 4 setiny a obsadila celkově 14. místo.
Třetím startem žatecké závodnice byla štafeta
na 4x100 m polohový závod. Český reprezentační
výběr zaplaval skvěle a postoupil do finále. V konečném pořadí pak naše štafeta obsadila v konkurenci 22 zemí vynikající 8. místo.

