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POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 11. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které
se uskuteční dne 18.12.2008 od 17,00
hodin v zasedacím sále v patře radnice.

Upozorňujeme občany, že úřední
hodiny veškerých pracovišť Městského
úřadu v Žatci budou dne 31.12.2008
do 11,00 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů
zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. obecně závazná vyhláška o pravidlech volného pohybu psů
8. rozpočtová změna - divadlo
9. Rozpočtová změna – Kamarád-LORM
10. Zrušení Pravidel č. P1/95 o financování
školských zařízení
11. Rozpočtová změna – soc.-právní ochrana
dětí
12. Fond pro poskytování příspěvku na ošatné
– úprava
13. ZŠ P. Bezruče Žatec – úprava části účelu
neinvestiční dotace
14. Nemocnice Žatec, o.p.s. - dar
15. Bazén - smlouva na rok 2009
16. Rozpočet Města Žatce na rok 2009
17. Rozpočtový výhled Města Žatce 2009-2011
18. Rozpočtová opatření pro rok 2009
19. Investiční fond Města Žatce pro rok 2009
20. Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce
– č.p. 231 v Žatci
21. Alternativy řešení Městských lesů Žatec
22. Informace právního zástupce
23. Různé
24. Diskuze a podněty
25. Usnesení a závěr

Oznámení

Žatecký týdeník vyjde naposledy
18.12.08, nové vydání 8.1.2009. redakce

Změna dopravního
značení na autobusovém
nádraží v Žatci

Ve dnech od 1.12.08 do 5.12.08 došlo
ke změně vodorovného dopravního
značení v prostoru autobusového nádraží v Žatci, kde na chodníku u budovy
Baťa, mimo vyhrazených parkovišť pro
5 vozidel TAXI na vozovce, je vyznačen
zákaz zastavení a zákaz stání. Značení
je provedeno vodorovnou dopravní
značkou ( plná žlutá čára a přerušovaná
žlutá čára ) zákaz zastavení V12c a zákaz
stání V12d.
MP Žatec žádá řidiče o respektování
této změny v dopravním značení. V opačném případě hrozí postih za spáchaný
přestupek v blokovém řízení.
Štorek Jiří – ŘMP Žatec

Přehled mimořádných
úředních dnů – sobot
v roce 2009

Městský úřad v Žatci můžete navštívit
i při mimořádných úředních dnech - sobotách, které jsou pro Vás zabezpečeny
takto:
Termíny:
10.01.2009, 07.02.2009, 07.03.2009,
04.04.2009, 16.05.2009, 06.06.2009,
11.07.2009, 01.08.2009, 12.09.2009,
03.10.2009, 07.11.2009, 05.12.2009
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.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Vánoční stromky
na radnici

Od 12.prosince do 6.ledna 2009 zdobí
vestibul radnice na nám. Svobody vánoční stromky ozdobené školami a organizacemi ze Žatce i okolí. Soutěžní výstavy se
zúčastnily tyto subjekty: Dětský domov
a ZŠ Žatec, Dům dětí a mládeže Žatec,
Základní škola praktická, speciální a logopedická Dvořákova 24, Základní škola
nám. 28. října, Základní škola Komenského alej, Základní škola a Mateřská
škola Jižní 2777, Základní škola Petra
Bezruče 2000 a Základní škola Lipenec. Soutěž o nejhezčí výzdobu vánočního stromku organizovala Komise pro
kulturu a cestovní ruch. Výsledky byly
vyhlášeny starostou města při rozsvícení
Vánočního stromku 4. prosince a všichni účastníci soutěže si odnesli dárkové
poukázky na nákup školních pomůcek.
Každý ze stromků byl nápaditý a originální, komise nakonec nejlépe hodnotila
stromky těchto škol: Základní škola Petra
Bezruče 2000, Základní škola a Mateřská
škola Jižní 2777 a Základní škola Lipenec. Děkujeme všem dětem za krásnou
vánoční výzdobu na radnici ? (ic)

Ve čtvrtek 4.12. se na náměstí v Žatci za doprovodu moderátů DJ

a starosty města rozsvítil vánoční stromeček a Betlém, následující den
trhy, v sobotu zakončené vepřovými hody.

Klášter možná získá nového majitele
Žatec – Rada města uložila majetkovému odboru zveřejnit záměr prodeje
někdejšího kláštera v ulici Obránců
míru. Objekt v posledních desetiletích
jen chátral. Nyní s případným novým
nabyvatelem kyne naděje, že se památka
oděje do nového hávu a znovu ožije.

V minulých měsících se o objekt zajímaly nejméně dvě organizace s cílem
upravit klášter na výukové a vzdělávací
středisko, nebo pro sociální účely.
Záměr bude zveřejněn 30 dnů. Město
Žatec nabízí klášter za čtyři miliony
korun.
(st)

Zastupitelstvo se vyjádří ke smlouvě
o provozu bazénu v obchodní akademii
Žatec – Smlouva o vzájemném finančním vypořádání běžného a letního provozu bazénu při obchodní akademii bude
jedním z bodů jednání zastupitelstva,
které se sejde na svém letošním posledním jednání příští týden, konkrétně 18.
prosince.
Město se na financování bazénu podílí
od roku 1997, kdy byl provoz zahájen.
Od roku 2007 financuje město Žatec

čtyři pětiny prokazatelných provozních
nákladů, zbylou pětinu pak obchodní
akademie, spadající pod Ústecký kraj.
V letošním roce si město pro bazén
vyčlenilo 2,6 milionu korun. Na příští
rok je to kvůli nárůstu cen za energie
apod. ještě o 200 tisíc korun více. Ceny
vstupného jsou v předloženém návrhu
smlouvy mezi městem a obchodní akademií stejné jako v letošním roce. (st)

Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Co nového v nemocnici
Vzhledem k tomu, že zaznamenáváme
zvyšující se zájem o dění v žatecké nemocnici, rozhodli jsme se, že zavedeme
novou rubriku- Co nového v nemocnici.
Bude se jednat o stručný přehled hlavních událostí v naší nemocnici vždy 1x
za měsíc.
Co nového v nemocnici – říjen, listopad 2008
Dokončeno za přítomnosti primařky
RDG oddělení výběrové řízení na nákup
nového RTG přístroje na rekonstruovanou část chir. oddělení.
Dne 13.10.08 byla zprovozněna nová
JIP na chirurgickém oddělení, nyní je
plně obsazena pacienty.
Je dokončeno stěhování pacientů
na novou chirurgii- je tak připraveno
další moderní oddělení k pobytu našich
pacientů.
V současnosti je připravováno původní
chirurgické oddělení k nastěhování interního oddělení.
Dokončuje se rekonstrukce chirurgických ambulancí a RTG pracoviště.
Proběhla velká kontrola nakládání
s odpadem pracovníky pro ochranu životního prostředí, kontrola dopadla s vel-

mi dobrým výsledkem pro nemocnici.
Na oddělení Následné péče proběhla
hloubková kontrola VZP. Týkala se péče
o pacienty na tomto oddělení - čistota,
cvičení, celková péče, upravenost, prostředí pro pacienty a samozřejmě dokumentace a vykazování. Závěr pojišťovny
konstatuje velmi dobou péči o pacienty
na oddělení Následné péče ve všech
směrech a skončila bez připomínek
k nemocnici od zdravotní pojišťovny.
Po domluvě s personálem gynekol.
porodnického oddělení je zprovozněna
gynekologická ambulance na Poliklinice,
dále se rozšiřuje péče a operativa na gynekologickém oddělení. Jsou připraveny
podmínky na znovuotevření porodnice
v průběhu měsíce ledna 2009.
Jsou navrženy a schváleny smlouvy pro
další odbornost, která se objeví v naší nemocnici – pro obor urologie - operační
výkony. Je to tak další přispění, vedle
znovuobnovení ortopedické operativy,
ke zlepšení pohodlí pro obyvatele žateckého regionu, kteří se tak nemusí
nechat ošetřovat v těchto odbornostech
pro běžné věci v jiném okrese.
Nemocnice Žatec, o.p.s.

Rada Města Žatec schválila záměr nových změn v dopravě Žatci
Jedná se o významný zásah do stávajícího zažitého způsobu jízdy v ulicích
vymezených ulicemi Pražská, Komenského Alej a Volyňských Čechů. V těchto ulicích plánujeme v jarních měsících odstranit dopravní značky upravující
přednost v jízdě a ponechat zde přednost v jízdě na křižovatkách dle pravidla
pravé ruky. Změna se tedy dotkne zejména provozu v ulicích Studentská a Svatopluka Čecha, ale i některých dalších.
Celá tato oblast Žatce je obytnou roztříštěná podle toho, kde který obyvazónou s minimem podnikatelských ak- tel bydlí a jakým směrem potřebuje odjet.
tivit. Ve většině ulic již na křižovatkách Zrušením hlavních silnic se doprava ještě
přednost zprava platí mnoho let a možná více rozmělní, protože už pro řidiče nesi to ani neuvědomujeme. Žádná z ulic bude výhodné přejet si na hlavní, třeba
není významnou sběrnou komunikací, do Studentské, protože po změně i zde
kterou by bylo nutno ponechat jako bude muset u každé křižovatky zpomalit
hlavní silnici. Doprava v těchto ulicích je či zastavit a dát přednost v jízdě vozidlu

přijíždějícímu zprava. Svůj význam tak
pozbudou i zpomalovací prahy.
Cílem tohoto záměru je celkově
ještě více zklidnit dopravu a zvýšit
bezpečnost provozu. Jsme si vědomi,
že většina žateckých řidičů jezdí „po
paměti“ a odstranění dopravní značky
nemusí vůbec zaregistrovat. Aby jsme
tedy co nejvíce předešli kolizním situacím a případným dopravním nehodám,
bude před každým příjezdem ke křižovatce výrazným vodorovným dopravním
značením na vozovce řidič upozorněn,
že si musí dát pozor a že následuje

křižovatka s nerozlišenou předností.
Jak již bylo řečeno, tato změna se
chystá na jarní měsíce příštího roku.
Proto prosím berte tento článek i jako
začátek diskuze nad tímto záměrem,
protože bude jenom dobře, pokud se
o tom dozví co nejvíce řidičů, aby se na
změnu připravili a byli s tím srozuměni.
Příspěvky do diskuze je možno zasílat
poštou na odbor dopravy a silničního
hospodářství či na e.mail doprava@mesto-zatec.cz.
Jiří Dobruský
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství
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Opakovaný záměr
Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu
RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů
je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo základní členění
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé
vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby) do
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek je možné po schválené žádosti
na OŽP z deponie ornice v zadní části lokality Kamenný vršek na vlastní
náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
mělké uložení stávající kanalizace
jsou i hloubky přípojek u některých
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování při
podsklepení RD čerpáním).

- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za připojení
ke každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
U rohových parcel bude stavební čára
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Vzdálenost od hranice sousedního
pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města
tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 09.12.2008 do
07.01.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkla-

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
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
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Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

194 768 Kč

Zveřejněno od 3.12.2008 do 2.1.2009

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Reakce na článek „Výměna vedení Žatecké
teplárenské byla užitečná“ otištěný
v Žateckém týdeníku dne 27.11.2008

Vážení spoluobčané,
na základě dezinformací a hlavně
závažných obvinění ze strany pisatele,
t.č. předsedy dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s., výše uvedeného článku,
považuji za nutné se k dané problematice vyjádřit.
Nebudu se vyjadřovat k personálním
otázkám, o kterých už bylo napsáno
mnohé. Vyjádřím se k věcem technickým, které budou zajímat hlavně občany
odebírající teplo ze soustavy centrálního
zásobování teplem.
V první řadě se jedná o horkovodní napáječe, ve kterých se dle pisatele „doslova neúčelně utápěly finanční prostředky
společnosti“.
S výstavbou a rozsáhlým rozšiřováním soustavy centrálního zásobování
teplem bylo započato již začátkem 90.
let minulého století. Rozvoj soustavy
CZT byl spojen s rušením lokálních a domovních především uhelných, v menší
míře plynových kotelen. Již první horkovodní napáječe se realizovaly z předizolovaných potrubí v bezkanálovém
provedení. Dosud nebyl tento způsob
rozvodu teplonosného média překonán
jak z hlediska jednoduchosti montáže
a spolehlivosti, tak hlavně z hlediska
tepelných ztrát potrubí.
Rozvoj soustavy CZT byl dále cíleně
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 19. 11. do 18. 12. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
8.12.2008
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:
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 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 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 301.088,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 2826/10 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 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 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 291.612,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 10.12.2008 do
9.3.2009

N

ejde o reakci na můj příspěvek,
nicméně cítím potřebu upřesnit některé informace. V úvodu
musím poznamenat, že problematika
hodnocení investic a vedení Žatecké
teplárenské, a.s. za posledních 10 let je
určitě oříšek, do kterého bych se nerad
pouštěl a určitě není na 2 strany A4.
Spousty informací se dá zjednodušit
a ukázat jak jejich kladnou, tak podle
potřeby zápornou stránku. Exkurz do
historie výstavby tepelných napaječů je
v reakci Ing. Sulíka takřka úplný, ale ne
přesný. Kritizovány nejsou všechny napaječe, ale zejména ty z poslední doby,
kdy nebyla hodnocena návratnost investice a nebyl ani technický důvod pro
výstavbu. Chybí nám např. hodnocení
investované koruny k získanému GJ
a to třeba i budoucímu (každý se nepřipojí hned), nebo hodnocená návratnost
investice počítaná ze zisku a nikoliv
tržeb (nevím, jak na takový výpočet
přišli). Jednoduše řečeno, horkovody
se v poslední době realizovali nejspíš
„pocitově“. Vysoce efektivní akce,
jako je zmiňovaný propoj s Podměstím, realizovalo jiné vedení, kterého
nebyl Ing. Sulík členem. Argument
o zokruhování soustavy je taktéž pochybný, protože i v tomto případě je
potřeba zvážit vynaloženou korunu
k dosaženému benefitu. Za investova-

plánován a realizován. Významným
mezníkem bylo propojení městských
částí Jih a Podměstí do jedné soustavy,
kdy bylo zajištěno plné zálohování obou
zdrojů tepla, tedy výtopny Perč a kotelny
Podměstí. Tímto krokem ve městě Žatci v podstatě skončily dlouhodobé letní
odstávky v dodávkách teplé užitkové
vody.
Jedinou slabinou celé soustavy CZT
zůstala v té době možnost zásobovat
lokalitu Podměstí z výtopny Perč pouze
jedním horkovodním propojem. Z tohoto důvodu bylo započato se zokruhováním soustavy CZT přes historický střed
města. To bylo dokončeno v roce 2006.
Tím je nyní dosaženo toho, že v případě
jakékoli poruchy na jedné z větví zásobujících teplem žatecké Podměstí, lze
tuto část města zásobovat zbylou větví
a není nutné ponechat polovinu města
bez tepla. Ve světle rozhodnutí nynějších pracovníků Žatecké teplárenské,
a.s., zlikvidovat kotelnu Podměstí bez
náhrady, má zokruhování soustavy
CZT mnohonásobně větší význam než
dosud. Toť „neúčelně utopené finanční
prostředky společnosti“.
Ruku v ruce s rozšiřováním soustavy CZT bylo prováděno napojování
nových významných odběratelů tepla
(nemocnice, vojenský útvar, školy, supermarkety apod.). Dále bylo přikročeno
k rušení neekonomických sekundárních
čtyřtrubkových soustav. To spočívalo
v připojení objektů přímo na dvoutrubkovou primární soustavu a osazení
výměníkových stanic přímo do objektů
odběratelů tepla. V době, kdy dochází
k významnému šetření tepelnou energií, razantnímu zateplování objektů ze
strany odběratelů, ale i vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám
pro teplárenství v posledních letech, bylo
a nadále je získávání a následné připojování nových odběratelů na soustavu CZT
nezbytnou nutností.
Je zvláštní, že pisatel napadá právě
výstavbu horkovodních napáječů. Pokud
by si totiž přečetl výroční zprávu Žatecké teplárenské, a.s. za rok 2007 píše se
v ní mimo jiné doslova : „Společnost se
ve své strategii zaměřila na realizaci rozvoje sítě napáječů v perspektivních lokalitách města Žatce především z důvodů
napojení co nejvyššího počtu objektů na
soustavu a rozšíření portfolia bonitních
odběratelů“.
Poslední zmínka k horkovodním napáječům se týká pisatelem zmiňovaných
„užitků stavebních firem, dodavatelů potrubí a uzavírání nevýhodných smluv“.
Toto jsou velmi závažná obvinění pohybující se na hraně platných zákonných
norem. Zdůrazňuji, že každá akce týkající se výstavby nových horkovodních
napáječů byla řádně schválena před-

stavenstvem společnosti a podrobena
řádnému výběrovému řízení. Hodnotící
komise na základě posouzení předložených nabídek doporučila představenstvu
společnosti pořadí uchazečů o zakázku
na prvních třech místech. Konečné
slovo k udělení pokynu na uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
mělo představenstvo společnosti.
A nezapomínalo se ani na zdroje
tepla. Výtopna Perč - instalace tkaninových filtrů, která výrazně snížila emise
tuhých znečišťujících látek, generální
opravy tlakových celků včetně vyzdívek
a izolací na kotlích K2 a K3, zahájení
kombinovaného spalování dřevní štěpky a uhlí v návaznosti na zavedení trhu
s emisními povolenkami pro vypouštění
skleníkových plynů apod. Kotelna Podměstí – osazení nových mazutových
hořáků na kotlích K1 a K5, náhrada
dožilých ocelových komínů, úprava
stáčecího místa mazutu apod.
Co se týká právě probíhající celkové
rekonstrukce tepelného hospodářství
ve městě Žatci, byla tato započata právě
za minulého vedení společnosti, včetně
úspěšného získání pravomocného územního rozhodnutí.
Posledním bodem je reakce na „neefektivní hospodaření a špatné spravování majetku společnosti“. V již zmíněné
výroční zprávě Žatecké teplárenské,
a.s. za rok 2007 je jedním z hlavních
bodů navýšení majetku společnosti
o 60 milionů korun. Na tomto navýšení
mají zásluhu především bývalá vedení
akciové společnosti od jejího založení
v roce 1996 až do roku 2007. K tomu je
třeba dodat, že nemalý podíl zásluh na
navýšení jmění společnosti mají rovněž
všichni zaměstnanci, kteří v daných letech u společnosti působili.
Aby nebyla tato má reakce pouze v superlativech, je třeba říci, že i v činnosti
minulého vedení se mohly vyskytovat
chyby. Chyby však jsou a budou produktem každé lidské činnosti. Důležité
je vzít si z každé chyby ponaučení a posunout se ve svém poznání a vzdělání tím
správným směrem.
Očernit kohokoli dokáže dnes každý.
Zásadně odmítám nařčení z prospěchářství stavebních firem, dodavatelů
potrubí, uzavírání nevýhodných smluv,
špatného hospodaření apod. Veškerá
činnost směrem vně společnosti byla
prováděna především k uspokojení
potřeb a zkvalitnění služeb pro občany
města Žatce závislých na dodávkách
tepelné energie ze soustavy CZT.
Chovejme se tedy tak, aby chyby či
nedokonalost druhých nebyla cestou
vzhůru nás samých.
Ing. Jan Sulík
bývalý člen vedení
Žatecké teplárenské, a.s.

né náklady na propojení přes náměstí
se mohla např. mazutka rekonstruovat
na plynovou kotelnu a ještě by se třeba
ušetřilo. Účel by byl splněn také. Opět
ale chybí argumentace podložená ekonomickým a technickým hodnocením
alternativ. Co se týká výtopny, tak je
výčet opět takřka kompletní a za těch
10 let se toho opravdu víc neudělalo.
Filtry odprášení se realizovaly za jiného vedení, kterého nebyl Ing. Sulík
členem. Dále bych chtěl upozornit, že
„Rekonstrukce tepelného hospodářství“ je akcí vyvolanou akcionářem,
což lze chronologicky doložit usneseními rady města a kdyby rada města
neurčila a nenařídila koncepci a rozvoj
firmy, tak byly opět naplánované zase
jen „trubkové“ akce. Ing. Sulík nemá
na této koncepci žádnou zásluhu
a v souvislosti s některými prácemi na
projektu pouze plnil zadané úkoly. Poslední nepřesností je tvrzení o navýšení
základního jmění. To se prostě udělat
muselo a nejde o žádnou zásluhu. Společnost měla v účetnictví za 10 let své
existence nerozdělený zisk v této výši,
ale fyzicky všechny tyto prostředky
proinvestovala do trubek v zemi.
Protože se ale jedná o peníze akcionáře (města) a nikoliv společnosti,
bylo potřeba se s tím nějak formálně
vypořádat. K chlubení by ovšem bylo,

kdyby se tyto prostředky vyplatily
tomu, komu patří, čili městu a to by
za ně mohlo např. opravit komunikace. Naposledy se pozastavím u závěru
příspěvku Ing. Sulíka. Naprosto s ním
souhlasím, že každý dělá chyby a i my
budeme jednou souzeni za naši práci
novým zástupcem majitele (majitelem). A pokud mě majitel nebo vedení
řekne, že mě ve firmě nechce, protože
se mu zdá, že jsem pracoval špatně,
tak prostě půjdu jinam. Majitel a vedení na to mají právo. Nebo tu snad
propuštění u jiných firem v našem
městě někdo řeší přes noviny? Na
rozdíl od Ing. Sulíka určitě nebudu
krást z firmy obchodní dokumenty (to
by mě zajímalo jak se na to tváří jeho
nový zaměstnavatel) a vymýšlet umělé
kauzy a falešná obvinění do opozičních
novin. Kdyby se totiž nenechal právě
on zneužívat majitelem Žateckých
novin pro své „exkluzivní kauzy“,
nezatěžovali bychom občany města
těmito zbytečnými řádkami a nemuseli
bychom zbytečně reagovat na zbytečné
reakce vyvolané zbytečnými reakcemi.
A v konečném důsledku, naše odběratele zajímá kvalitní a co nejlevnější
dodávka tepla a to je náš úkol.

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. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Miroslav Legutko
radní města Žatec

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

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

PROSINEC 2008
11.12 Čtvrtek

POJĎME SLAVIT VÁNOCE II.

Vánoční akademie žáků základní školy 28.října.
Mimo předplatné

17:00

15.12. Pondělí MLHAVÉ VYHLÍDKY DIVADELNÍHO SPOLKU “OPERA ŽATEC”

19:30

16.12. Úterý

17,00

Norman Robbins. Černá komedie s detektivní zápletkou.
V režii: Jaroslava Wagnera. Hrají: V. Valeš, D. Štrossová, J.Šmidlová, R. Říhová,
R. Valešová, M. Štross, V. Rampas, H. Zeleňaková, S. Svobodová,
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné 50,-

17.12. Středa

VÁNOČNÍ KONCERT ŽAKŮ ZUŠ

Pestrý program žáků všech oborů Základní umělecké školy
Mimo předplatné. Akce ZUŠ

TO BYL TEDA SILVESTR

19:30

Komedie Z. Pantůčka o společném Silvestru několika generací, který obrátí
všem zúčastněným životy naruby. V celé řadě vtipných situací poznáváme, že
nic nemusí být takové, jaké se to na první pohled jeví, a že když ve vztahu vymizí
prvotní zamilovanost a dostaví se všední stereotyp, stává se tím nejdůležitějším
faktorem tolerance. Trochu šokující závěr napoví, že ta největší překvapení
nám dokáže přichystat pouze jediný autor - náš vlastní život.
Hrají: Ivana Andrlová / Mahulena Bočanová, Olga Želenská / Adéla Gondíková
/ Veronika Jeníková, Lucie Zedníčková / Jana Zenáhlíková, Marcela Nohýnková / Jana Šulcová, Zbyšek Pantůček / Martin Zounar, Hana Kusnjerová, Filip
Tomsa, Jana Birgusová, Michal Hruška a další
Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

18.12. Čtvrtek ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA

19:30

Koncert špičkové Bluegrassové kapely. Od autora zlidovělé ”Panenky”, uslyšíme mimo jiné Letní romanci, Infinelu, Pojďme se napít či Na španělských
schodech.
Předplatné sk. D. Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

„Mlhavé vyhlídky“ žateckého
ochotnického spolku

Městské divadlo Žatec uvede v pondělí 15.12. představení Mlhavé vyhlídky,
které vychází z divadelní hry Normana Robbinse Hrobka s vyhlídkou (Tomb
with a view).
Jedná se o černou komedii, odehráva- boru Opera Žatec. Pod režijním vedením
jící se na jednom zašlém staroanglickém Jaroslava Wagnera uvidíte Romanu
panství, daleko od civilizace. Život po- Valešovou, Hanku Zeleňakovou, Soňu
dezřelé rodiny Tombů, která zde po léta Svobodovou, Jarmilu Šmídovou, Martižije, plyne svým nerušeným tempem až na Štrosse, Dagmar Štrossovou, Renatu
do chvíle, kdy zemře starý pan Tomb Říhovou, Václava Rampase a Vladimíra
a věci se dají do pohybu. Ve vzduchu Valeše.
totiž visí choulostivá otázka: Kdo kolik
Začátek představení je jíž tradičně
zdědí? Hrají členové ochotnického sou- naplánován na 19:30 hod.

60. výročí Obchodní akademie v Žatci

n Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci v Žatci, cena 9000,- Kč + poplatky
+ kauce. Volný od ledna 2009. Tel.
607 240 174.
n Čistírna oděvů, kožešin, kůží +
opravy, šití oděvů a byt. doplňků, Hájkova ulice (u 3. ZŠ), Podměstí v Žatci,
Po – Pá 13. 30 – 16. 30 hod.
n Prodám byt 1+3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Pronajmu byt 1+2 v nově zrekonstruované vile s parkovacím místem,
vč. kompletního vybavení. Vhodné pro
manažerský byt. Tel. 606 284 839.
n Prodám štěňata Bišonek, bílá, hravá. Odběr mezi 20.12.-24.12.08. Nutno
zamluvit. Cena 3000,-Kč.+ očkování.
Radičeves. Tel. 721 507 884.
n Prodám za traktor pluh dvoják
(cena 5000,- Kč), brány těžké 3+1
(5000,- Kč), kultivátor (5000,- Kč),
čerta (2000,- Kč), dvojřádkový sazeč
brambor (18000,- Kč). Radičeves. Tel.
721 507 884.
n Prodám stavební parcelu ve Velemyšlevsi 964 m2, Tel. 604 465 653.
n Prodám použitý mobil Nokia 6510A
za 400,- Kč. + SIM kartu , akce je 4
měs., pá, so, ne, volání zdarma, přednabitá 50,- Kč, za 100,- Kč, celkem
500,- Kč. Tel. 602 724 652.
n Bankovní i nebankovní půjčky
pro každého, peníze rychle a hned. Tel.
606 431 599.
n Pronajmu velmi pěkný zrekonstruovaný byt 1+1 v klidné části Žatce. Kauce
nutná. Telefon 774 240 723

FOTO (IC)

Žatecký týdeník

Radek Vincík, Jan Novotný, Erich Knoblauch a Hana Fenclová křtí žateckým
a krušovickým pivem novou výpravnou knihu Žatce.

Nová kniha o Žatci
V pátek 5. prosince se v zasedacím
sále radnice konal slavnostní křest nové
výpravné knihy Chmelařství a pivovarnictví na Žatecku. Publikace obsahuje
zajímavé fotografie a texty o historii
města, pěstování chmele na Žatecku,
pivovarnictví v Žatecké chmelařské oblasti, dále jsou zde cizojazyčná resumé
v angličtině, němčině, francouzštině,
ruštině, japonštině a čínštině. Knihu

pro Královské město Žatec a Královský
pivovar Krušovice vydalo nakladatelství Digon ve spolupráci s Turistickým
infocentrem MěÚ Žatec. Na knize se
dále podílelo Regionální muzeum K. A.
Polánka, Chmelařské muzeum a více než
10 autorů fotografií a textů. Publikaci
můžete již nyní zakoupit v infocentru
za předvánoční cenu 250,- Kč.
(Jan Novotný)

OZNÁMENÍ
n Oznamujeme, že dne 28.11.
2008 zemřel po dlouhé nemoci
pan Jiří Polcar ve věku nedožitých
65 let. Děkujeme všem známým
za tichou vzpomínku. Sourozenci
Zdena, Robert a Petr s rodinami.

ROZLOUČENÍ
1.12.
4.12.
5.12.
8.12.

Zdeněk Panský
Kristina Weigová
Miloš Piňos
Rudolf Tichý

24 let
99 let
54 let
83 let

Dne 4.12.2008 proběhl Den otevřených dveří v K-centru
občanského sdružení „Schody“. Toto centrum poskytuje pora-

denství a terapie nejen drogově závislým. Umožňuje také výměnu injekčních
stříkaček. Návštěvy jsou bezplatné a můžou býti i anonymní. Nyní centrum
eviduje zhruba 800 kontaktů v Žatci, 450 v Lounech, 300 v Podbořanech
a 170 kontaktů v Postoloprtech. Jako první dotaci na provoz dostalo centrum
od Města Žatec.“ Město má evidentní zájem o tento provoz a příspěvky
se nezmenší „sdělil starosta města Erich Knoblauch, který si přišel centrum prohlédnout a seznámit se z jeho pracovníky. Na snímku pracovnice
K-centra Aneta Lávičková v rozhovoru se starostou Erichem Knoblauchem.

V pátek 12. 12. 2008 si studenti a pedagogové Obchodní akademie v Žatci ve
Studentské ulici (bývalé Leninově) připomenou 60. výročí vzniku ekonomického školství v našem městě.
Ve 13 hodin začne malá vzpomínková členy naleznete i bývalé absolventy
slavnost v tělocvičně OA, která bude a přátele školy. Vy všichni buďte co nejspojena s vyhlášením vítězů literární srdečněji zváni a přijďte si zavzpomínat
soutěže „Má škola, mé mládí“. V ná- na svá (ne)dávná studentská léta.
sledujícím kulturním programu, který
Připomínáme, že v tento den uvítáme
připravila Mgr. Marie Šťastná, vystoupí od 14.00 hodin v rámci Dne otevřených
vedle současných studentů také hudební dveří i všechny nové zájemce o studium
skupina Sophie´s CHAIR, mezi jejímiž na naší škole.

Otevření bazénu během vánočních prázdnin!
Pondělí 22. 12 2008
Úterý 23. 12. 2008

HLEDÁ SE
POHÁDKOVÁ BABIČKA,
POHÁDKOVÝ DĚDEČEK…

otevřeno od 16 hodin.
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Středa 24.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
Čtvrtek 25.12. 2008 otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Pátek 26.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Pondělí 29.12. 2008 otevřeno od 16 hodin.
Úterý 30.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Středa 31.12. 2008
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
Čtvrtek 1.1. 2009
otevřeno od 16 hodin.
Pátek 2.1. 2009
otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Přejeme klidné svátky a děkujeme za přízeň - Zaměstnanci a správa bazénu

Více informací v kterémkoliv oddělení
Městské knihovny Žatec nebo na
telefonu 415 710 203.

Městské lesy

OD 2. 12. 08 PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ

ZA HURVÍNKEM S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽATEC!

V sobotu 6.12. jsme všichni - děti, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové
vyrazili do pražského divadla za „HURVÍNKEM“. Děti dostaly krásný dárek
k Mikuláši, divadelní představení „HURVÍNKŮV MIKULÁŠ“. Děti společně
s dospělými sledovali napjatě a se zaujetím celou pohádku. Na našem výletě
nemohly chybět žáci ze 3. ZŠ se svou paní vychovatelkou Z. Mlčochovou. Celý
výlet se všem velmi líbil a už nyní se všichni těší na další akci DDM.
Pedagogové DDM - M. Kačenáková, L. Mašková

Prodej proběhne v Holedeči
v objektu Městských lesů dne
13. 12. 2008
od 9:00 hod. do 12:00 hod.
ostatní dny u paní Solarové,
v Holedeči č.p. 124
informace na tel. č.
777 767 749

jednotná cena Kč 100,-

Já už nebudu zlobit

„Už nebudu zlobit a budu poslouchat“, slibovali v pátek 5. 12. žáci ZŠ nám.
28. října Mikuláši a čertovi, kteří je přišli navštívit. Děti si pro Mikuláše připravily písničky a básničky, dokonce si Mikuláš s dětmi zatančil. Nakonec jim
andílek rozdal bohaté balíčky, které škole věnoval pan Libor Svoboda.
Silvie Svobodová, ZŠ nám. 28. října
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ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

Klub českých
turistů Žatec

Dva dny vrcholného volejbalu
dívek v Žatci

Vás zve na VII. ročník

Novoročního
pochodu
v délce 10 km.

Kdy: 1.1.2009 ve 13.00 hod.
Kde: lávka u koupaliště
Trasa po modré TZ do Stroupče, kde si
můžeme opéci donesené uzeniny.
Návrat stejnou cestou

Jak na Nový rok, tak po celý rok
K hojné účasti zve výbor klubu českýc
turistů Žatec
Kontakt: p. Hanušová Eva
tel: 728 837 040

Program AKCÍ
V SEDMIKRÁSCE

prosinec 2008
11.12. dopoledne (9:00- 11:30): cvičení
maminek s dětmi – JITKA (9.00 – 9.45)
odpoledne (15:00 - 17:30): kdo si hraje
nezlobí cvičení –JITKA (16-15.45)
12.12. dopoledne (9:00- 11:30): hernička - ANGLIČTINA S RADKOU (10
– 10.45)
15.12. dopoledne (9:00- 11:30): už se
blíží vánoce, přijďte si odpočinout
odpoledne (15:00 - 17:30):: ZDOBÍME
VÁNOČNÍ STROMEČEK !!!!!
16.12. dopoledne (9:00- 11:30): volná
herna
odpoledne (15:00 - 17:30): cvičení maminek s dětmi – JANA (16.00 – 16.45)
17.12. dopoledne (9.00 – 11.30): cvičení maminek s dětmi – JANA (9.00
– 9.45)
odpoledne (15.00 – 17.30): VÁNOČNÍ
BESÍDKA !!!!!!
18.12. dopoledne (9:00- 11:30): cvičení
maminek s dětmi – JITKA (9.00 – 9.45)
odpoledne (15:00 - 17:30): volná herna
- cvičení maminek s dětmi – JITKA (16
- 16.45)

Stroukalova
nová kniha

Kniha se jmenuje Stolicování a je již
mojí sedmou, která mi od roku 1994
vyšla. Jedná se o 30 povídek na jedno
společné téma, a to jak člověk nestačil
doběhnout na toaletu a musel to řešit
určitou improvizací.
Jako vždy mi s vydáním knihy pomohlo
hodně mých kamarádů, přátel a známých,
bez nichž by se to nepodařilo v takovéto
podobě vydat a kterým v knížce děkuji.
Ke spolupráci se mi podařilo tentokráte
získat Petra Urbana, známého kreslíře ze
Smržovky (minulou knížku skvěle ilustrovala žatecká Miluška Heryšerová), který
nakreslil obrázek na obálku, patitul a 11
obrázků k 11 vybraným povídkám.

Krajské kvalifikační plavecké závody
na MČR naši zvládli na jedničku!

O víkendu 29.-30.11.2008 jsme se zúčastnili Oblastního přeboru plavců ročníků
1996 a starších v Litoměřicích. Zúčastnilo se ho celkem 8 našich plavců, pro něž
byl tento závod nominací na Mistrovství ČR. Motivace byla veliká a výkony tomu
nakonec i odpovídaly.
Jan Polončík (1992) plaval na hranici na MČR do nejrychlejších rozplaveb! Katsvých osobních rekordů. nejlépe se mu ka Iblová (1994) dokázala 4x zvítězit a jen
vedlo na 100m znak, kde obsadil 10.místo jednou skončila na druhém místě. Svými
za čas 1:16.50. Kateřina Zumrová (1995) vynikajícími časy na znakových a krausi 3x zlepšila osobní rekord a 2x se umístila lových tratích se přiblížila k nominaci do
na stupních vítězů. V disciplínách 100m juniorské reprezentace. Zlepšené osobní
znak a 100m volným způsobem obsadila rekordy ji katapultovali do nejrychlejších
shodně 3.místa. Adriana Chamrádová rozplaveb na MČR a pokud tam naváže
(1995) si vedla podobně a její dvě umís- stejnými výkony má velikou šanci přivézt
tění byla ještě o stupínek lepší. Skončila i medaili. David Urban (1995) si od počát2x druhá na 100m znak a 200m prsa. ku zlepšoval jeden osobák za druhým. Na
Díky zlepšenému osobnímu rekordu na 400m volným způsobem to bylo o 11.60s
prsařské dvoustovce se může i poprvé a na 200m znak dokonce o 15.80s. Přenominovat na MČR. Záleží jen na jejích kvapil na znakových tratích, kde získal
soupeřkách jak si povedou na Oblastních dvě 3.místa. Na kraulových tratích byl
přeborech v jiných krajích.
suverénní a dokázal 4x zvítězit. V kažKristýna Štrancová (1996) sice na me- dém svém startu dokázal stlačit čas pod
daili nedosáhla, ale svými časy na hrani- osobní rekord a vše gradovalo v jeho poci osobních rekordů by jí účast na MČR sledním závodě 100m volným způsobem.
neměla uniknout. Hanka Eichelmanová David stovku ještě nikdy neplaval pod 1
(1994) dosáhla na medaili na 100m prsa minutu a tak před ním stála velká výzva.
za čas 1:27.30 a všechna ostatní umístě- Po prvních 50 metrech, když obracel za
ní vtěsnala do první pětky a bezpečně se 27.70 vypadalo vše velmi nadějně. David
kvalifikovala na nejprestižnější závod i nadále stupňoval tempo a za křiku fansezóny.
dících plavců i z jiných oddílů dohmátl po
Zbývající trio plavců - Katka Iblová, mohutném finišem v čase 0:57.50! Stal se
Lucie Urbanová a David Urban před- tak druhým plavcem našeho oddílu, který
vedli v Litoměřicích fantastické výkony. zaplaval 100m kraul pod minutu a to hned
Ve svých startech překonávali jeden o 2.50s.
osobní rekord za druhým a všechny své
Celkem jsme z Litoměřic přivezli 22
závody přetavili v medaile. Lucie Ur- medailí - 11 zlatých, 7 stříbrných a 4
banová (1996) dokázala 3x vyhrát a 3x bronzové. Naši plavci zvládli kvalifikačskončila na 2.místě. Na 100m motýlek ní závod na výbornou, předvedli skvělé
zaplavala skvělý čas 1:15.90, který je ze výkony a nezbývá než doufat, že své
všech Oblastních přeborů v ČR nejrych- vynikající výkony zopakují o víkendu
lejší. Ve všech startech si posunula osobní 13.-14.12.2008 na Mistrovstvích České
rekordy a tím se jí podařilo kvalifikovat se republiky.

O mikulášském víkendu se v obou
halách Severu hrálo 4. kolo „Poháru
nadějí“ ČVS, což je turnaj pro 8 týmů,
kde se hraje každý s každým, což představuje celkem 28 utkání a náročné požadavky na družstva i jednotlivé hráčky.
Žatecké hráčky podávaly po celý víkend
velmi dobré výkony, ale jedinou slabší
chvilku si bohužel vybraly v přímém
boji o 5. místo v zápase s Habartovem,
když srovnatelnému soupeři podlehly

1:2. V ostatních zápasech pak odvedla
děvčata dobré výkony.
Sestava : Břízová, Hanušová, Lučanová, Šebková, Zlatinská, Kundratová,
Hradcová, Voláková, Hejdová, Haladová,
Kuželová.
Tabulka po 4.kole: 1.PVK Olymp Praha, 2.VSK Spartak Děčín, 3.VK Tachov,
4.TJ Lokomotiva Plzeň, 5.ŠVK Habartov,
6.VK Sever Žatec, 7. VSK Baník Sokolov,
8.VK Teplice Šanov.

V neděli kadetky zamířily do Čížkovic,
kde s velmi slabým soupeřem odehrály
dobře ranní utkání a vyhrály 3:0. Odpoledne bohužel některé herně odpadly

a podlehly soupeřkám 2:3. Obě utkánívelmi dobře odehrály Piglová a Weissová,
ale na vítězství ve druhém zápase samy
nestačily.

Ženy VK Sever v sobotu 6.12. sehrály
mistrovská utkání v Rumburku a obě vítězně. První utkání vyhrály 3:0 (19,18,14)
a druhé rovněž 3:0 (17,19,17). Takže po
polovině soutěže se jako nováček usadily
na 3. místě a v druhé polovině jistě zaútočí
na místo druhé.
V prvním setu ještě chvilku hledaly
svoji ztracenou herní jistotu, a tu našly
až v koncovce setu. Od této chvíle již začaly
hrát svůj volejbal a soupeřky nenašly proti
našim ženám žádnou protihru.
V celé sezóně hrály v sestavě – Reitspiiesová (nahravačka- záčíná získávát
jistotu a organizuje dobře hru družstva),
Tycová (blokařka - velmi dobrá v útočné
fázi, ale musí získat větší jistotu při bloku),
Korbelová (smečařka - v útočné fázi velmi
platná pro tým, minimálně kazí a organizaci zvolené hry začala chápat a ztotožňuje
se s ní), Jaholčíková (univerzálka - síla
útoku již není stěžejní pro jeji hru, ale je
platná především na bloku a hře v poli),
Čučvarová (smečařka - jistá v útoku po-

kud má obranu soupeře v pohybu, velmi
dobrá při hře v poli), Vávrová (blokařka
- v útoku si nachází své místo, velmi dobře začíná pracovat v obraně), Matoušková
(smečařka-při její tréninkové píli si najde
místo v družstvu), Chotová (nahravačka
- při nasazení do hry velmi dobře zúročuje
zkušenosti při organizaci hry), Lukášová
K.(blokařka - odvádí dobrou hru pro tým
ať je postavena na jakýkoli post), Želinská (univerzákal - ve svých 14-ti letech
zodpovědná, při útoku velmi jistá),
Frýbová (smečařka - zatím toho mnoho
neodehrála).
Juniorky zvládly obě utkání na výbornou, především v útoku a v obou zvítězily.
S Kláštercem 3:0 (14,17,10) s Osekem 3:
1(-24,21,22,9).
Po pěti kolech jsou druhé ale již jen jedno
vítězství s družstvem s Oseka, je dělí od
prvního místa a postupu do ligy.
Sestava: Chotová, Lukášová K.,Frýbová, Želinská, Luknárová, Fraňková, Lukášová L., Henrychová, a Škramlíková.

Poloviční úspěch kadetek Severu

Ženy i juniorky vítězně

Digitální kino

DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415

13.12. SOBOTA ČESKÁ RAPUBLIKA

19:30

14.12. NEDÉLE

15:00

Dokumentární / Hudební / Česko, 2008, 90 min
Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale především mimo něj. Tři přední
čeští rappeři, deset skladeb, deset živých – někdy i živelných – filmových situací.
A v nich výřečná profesorka lingvistiky, oprsklé děti z romského ghetta v Karviné,
přísná matriční úřednice, žáci základní školy na pražském Jižním městě, sám
zachránce českého jazyka Josef Jungmann či „všehoschopná“ Hana Hegerová.
Hip hop opouští úzké subkulturní ghetto a vydává se do světa. Orion vysvětluje
lingvistce, co je to „charáč“, trojice DJů jamuje s komorním triem, James Cole
se před matrikářkou vyznává z lásky k filmu Dvanáct opic a Hugo Toxxx sděluje
posluchačům rádia Express, že Češi jsou vlastně v jádru metalisti. Obyvatelé
České RAPubliky a republiky se ocitají pohromadě a pokoušejí se o společný
„freestyle“. A protože „Hana Hegerová miluje hyphy“, vše spěje ke společné
hymně.
Dále účinkují: Indy, DJ Wich, LA4, Vladimír 518, ředitelka Blanka Janečková,
češtinářka Milena Šimůnková, lingvistka Radoslava Kvapilová Brabcová, matrikářka Marie Soukupová, grafik Michal Škapa, fotograf Tomáš Třeštík, klavírista
Milan Langer, violoncellista Miroslav Petráš, houstlistka Dana Vlachová, Dj Mike
Trafik, Dj Five, Dj Arsen, předseda sdružení Slovo a hlas Vladimír Justl, Josef
Jungmann a další.
Přístupné od 12 - 60 ,-.
Magic Box

Pohár ČR 10-letého žactva

Na Pohár České republiky 10-letých plavců, který se konal v Domažlicích 6.7.12.2008, se z našeho oddílu nominovali 2 nadějní plavci Kateřina Kozáková
a Filip Urban.
Během dvoudenních mistrovských závodů se Katce Kozákové nejvíce dařilo na
50m prsa, když se časem 0:47.20 umístila
na pěkném 10.místě. Povedl se jí i závod na
50m volný způsobem, kde časem 0:36.50
obsadila 11.místo.
Filipu Urbanovi se ze šesti startů nejvíce
vydařil závod na 50m motýlek. Startoval
sice až v druhé nejpomalejší rozplavbě,
ale skvělým časem 0:42.40 se pomalu
s každou další rozplavbou posouval na ale umístění našich mladých plavců v prvpřední příčky, aby nakonec skončil na ní desítce na Poháru České republiky jsou
skvělém 8. místě. Svým časem si i vý- pro ně i náš oddíl velkým úspěchem. Oba
razně vylepšil svůj osobní rekord o více naší reprezentanti získali další cenné zkunež 5 vteřin.
šenosti a celkem v 8 svých startech z 10 si
Medaile jsme tentokrát sice nepřivezli, zlepšili osobní rekordy.

Vánoční plavecké závody
Kniha je k sehnání v místních knihkupectvích, na internetu a v Praze (zatím
na Národní třídě - Knihkupectví Daniel).
Vydala ji Vědecká knihovna v Ústí nad
Labem ve spolupráci se Severočeským
klubem spisovatelů a vytiskla příbramská
tiskárna Periskop.
Kdybych měl utrousit pár slov o mě, tak
jsem ročník 1959, narozený a stále bydlící
v Žatci (mimo studií v Kadani, Českých
Budějovicích a Praze). Léta jsem dělal
na statku v Žatci a nyní již delší dobu
pracuji pro makléřskou společnost NBG
a.s. jako specialista pro životní pojištění
ING životní pojišťovna (dřívější Nationale-Nederlanden). Mám dvě dospělé
děti a jednu manželku, dva psy (potrpím
si především na perské chrty) a jednu
kočku. Chutná mi kvalitní pivo a rád si
poslechnu rockovou muziku.

Žatecký týdeník

Dne 6.12.2008 proběhly v Mostě Vánoční plavecké závody, kterých se také zúčastnili zástupci plaveckého oddílu SK Jazzmani Žatec. Náš oddíl reprezentovalo
celkem 9 plavců – Tomáš Plevko, Kateřina Iblová, Jan Polončík, Jakub Dvořák,
Tomáš Urban, Dominik Červenka, Tomáš Zugar, Štěpán Henrych a Marek
Mezi staršími plavci se dařilo Kateřině
Koutník.
Největší zastoupení jsme měli mezi nej- Iblové, která si ve všech svých startech
mladšími plavci ročníků 1999 a mladších. zlepšila své osobní rekordy a 2x se umístila
V silné konkurenci se na stupně vítězů po- na nejvyšším stupni. Jan Polončík si svá
dařilo dosáhnout Jakubu Dvořákovi, a to osobní maxima také zlepšil, i když v silné
třetím místem na 50m motýlkem v čase 0: konkurenci to na umístění mezi nejlepšími
45.90 a dále pak Dominiku Červenkovi, plavci nestačilo. Svou výbornou formu na
který také obsadil 3.místo, a to v disciplí- závodech potvrdil juniorský reprezentant
ně 50m prsa. Tomáš Urban se ve svých Tomáš Plevko, když ve svých 4 startech
disciplínách umístil do 6.místa a výraz- s přehledem zvítězil a v disciplíně na
ně si zlepšil své osobní rekordy na 50m 100m polohový závod se mu podařilo
motýlek a 100m polohový závod. Tomáš zaplavat čas pod 1 minutu a to 0:59.70.
Zugar, Štěpán Henrych a Marek Koutník Tímto si přidal do své sbírky již třetí čas zapodali také velmi dobré výkony a ve svých plavaný pod 1 minutu na stometrové trati
startech se alespoň jednou umístili v první spolu s disciplínami na 100VZ a 100M.
Celkem jsme z Mostu přivezli 9 medailí
desítce závodníků.

HAPPY FEET

Dobrodružný / Animovaný / Rodinný / Muzikál / USA, 108 min
Komediální animované dobrodružství se odehrává na ledové a zasněžené Antarktidě. Ve zdejší Zemi tučňáků musí každý tučňák umět krásně zpívat, aby skrz píseň
nalezl duši svého nejbližšího. Jednou se ale narodí mladému páru Memphisu a
Normě Jean mládě Mumble, který je nejhorší zpěvák na celé Antarktidě. Ačkoliv
zpívat neumí, je nejlepším stepařem na světě...
Režie: George Miller. Hrají: Robin Williams, Hugh Jackman, Elijah Wood, Nicole
Kidman,
Přístupné. DVD.
Vstupné: 40 ,Warner Bros

20.12 SOBOTA Jules Massenet / THA´S

17:45

Nastudováno ve francouzském jazyce. Anglické + české titulky
Massenetovo smyslné dílo o pohanské egyptské kurtizáně Thas, která nakonec
najde cestu ke křesťanství a věčnému životu za pomoci asketického mnicha
Athanaëla, ožívá s hvězdným obsazením ústřední dvojice – fenomenální sopranistkou Renée Fleming a vynikajícím barytonistou Thomasem Hampsonem.
Příběh vrcholí Athanaëlovým přiznáním, že přece jen podlehl dlouho potlačované fatální přitažlivosti k Tha?s , že posedlost jí byla vedena chtíčem a sám se
zříká nebes. Opona za tímto dramatem padá po jeho zoufalém zvolání: „Pitié!“
- „Slitování!“.
Hrají: Renée Fleming (Tha?s), Michale Schade (Nicias), Thomas Hampson
(Athanaël)
Přístupné od 15 let . SATELITNÍ PŘENOS
vstupné: 250,METROPOLITNÍ OPERA

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Prosinec v Městské knihovně Žatec

(Žatec) - Na měsíc prosinec připravila Městská knihovna Žatec
pro dětské čtenáře knihovny (i jejich
rodiče) akce doprovázené vánoční
atmosférou.
V noci z pátku 19. prosince na sobotu
20. prosince mohou děti ve věku od 6 do

10 let strávit příjemnou „vánoční“ noc
v knihovně (náměstí Svobody). Každou
středu od 17 do 18 hodin čeká na děti
v dětském oddělení centrální knihovny
Pohádková babička, která má pro ně
připraveno čtení ze zajímavých knih,
povídání a vyprávění. (fr)

