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Humanitární sbírka Snaha překonat rekord ve sběru
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Městským úřadem Žatec
opětovně i v letošním roce vyhlašuje humanitární sbírku ošacení. Humanitární
sbírka proběhne:
30.04.2009
09:00 – 17:00 hod.
na Městském úřadě Žatec, nám. Svobody
1, v přízemí radnice.
Bližší informace o konání sbírky
podá MěÚ Žatec na telefonním čísle:
415 736 300, 311.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Peníze z investičního fondu míří na
zařízení ve školských zařízeních
použitých baterií v Žatci byl překonán sociální
Žatec – Po odsouhlasení v radě města města schválila pořadí na prvních dvou

Město Žatec ve spolupráci s firmou Ecobat , která se zabývá zpětným odběrem
a likvidací baterií, pořádaly ve středu v rámci Dnu Země pokus o překonání rekordu
ve sběru vybitých baterií.
Už od rána se na náměstí scházeli
Ve čtvrtek a v pátek proběhl také sběr
školáci, studenti a občané, kteří přinášeli v Třinci a v Mladé Boleslavy, kde rekord
baterie, a tím tak překonali rekord. To se také nebyl překonán. Město Žatec tak
podařilo. Nasbíralo se celkem 540 kg, což nasbíralo nejvíce baterií v průměru na
znamená na jednoho občana průměrně 28 jednoho občana a bude tak opět zapsáno
g. Překonali jsme tak Ústí nad Labem, kde do Guinessovy knihy rekordů.
se nasbíralo necelých 300 kg. Každý, kdo
přinesl alespoň dvě baterie byl zařazen do
slosování o hodnotné ceny.
Dále se návštěvníci mohli seznámit
s problematikou třídění odpadů a černých
Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou skládek. Shromáždila se i hromada použiposádkou Žatec zvou všechny občany tých elektrospotřebičů, které byli určeny
u příležitosti 64. výročí osvobození Čes- k ekologické likvidaci.
koslovenska od fašismu na slavnostní pietní akt, který se uskuteční dne 7. 5. 2009
v 11.00 hod u památníku na městském
hřbitově v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního aktu
Ministerstvo vnitra vyhovělo ohlasům veřejnosti
11.00 – položení věnců a kytic k památZnovu jsme zvážili čas odstávky, která měla proběhnout v době nejvyššího vytížení
níku na městském hřbitově
11.05 – projev starosty města a ostatních úřadů (pondělí a středa). Díky tomu, že se nám podařilo najít jiný způsob, jak úpravy
systému provést, můžeme občanům vyhovět a od odstávky odstoupit.
řečníků
Zvažovaná odstávka informačních systé- budou tedy ve dnech pondělí 4. května
11.15 – státní hymna
11.25 – přesun účastníků přistaveným mů evidence obyvatel, občanských průka- až čtvrtek 7. května otevřeny v obvyklých
autobusem k památníku na zů, cestovních dokladů a registrů vozidel hodinách. Nadcházející státní svátky bu(plánovaná na 1. až 10. května 2009) by dou využity k přípravám na změnu techKruhovém náměstí
11.40 – položení věnců a kytic k památ- byla omezující. Proto jsme nakonec zvolili nologií a k zahájení čištění dat v evidenci
pro nás sice náročnější a komplikovanější obyvatel.
níku na Kruhovém náměstí
variantu, která se ale občanů nijak nedoPokud změna rozhodnutí Ministerstva
11.45 – projev starosty města
11.55 – ukončení pietního aktu státní tkne, neboť je v našem zájmu, aby lidé, vnitra, která je vedena snahou vyjít lidem
hymnou
Ing. Bc. Petr Vajda kteří si potřebují vyřídit své záležitosti, vstříc, někomu způsobila komplikace,
omlouváme se.
Jana Malíková
Vedoucí odboru vnitřních věcí nebyli nijak omezováni.
Úřady obcí s rozšířenou působností ředitelka odboru a tisková mluvčí MV ČR

bude vyhlášené výběrové řízení na rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské
škole Fügnerova čp. 260. Půjde o stavební
úpravy, konkrétně výměnu rozvodů vody
a kanalizace, zřízení odděleného WC pro
učitelky, osazení nových zařizovacích předmětů a nové obklady stěn a podlah.
Také v Základní škole 28. října se bude
pokračovat v rekonstrukci sociálek. Na
„trojce“ se jedná o druhou etapu. Rada

místech (1. REKOS, 2. Podhola) a doporučila zastupitelstvu, aby schválilo rozpočtovou změnu pro uvolnění potřebných
finančních prostředků.
Stejně tak tomu bylo v případě opravy
krovu a výměny střešní krytiny v Polánkově muzeu. Na 1. místě se ve výběrovém
řízení umístila firma Klemo Bezděkov, na 2.
Building Group Bohemia Postoloprty.
(kas)

Pozvánka

Plánovaná odstávka informačních
systémů je zrušena

Z usnesení rady
města

n rada odsouhlasila vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na pořízení
víceúčelového nosiče nástaveb pro údržbu
komunikací. Za tímto názvem se skrývá
univerzální stroj, který bude používán
během roku na zametání ulic, v zimě se
dá použít díky výměně nástavby na sypač
s radlicí
n rada podpořila start trojice žateckých
sportovců na Mistrovství Evropy v silovém trojboji. Jaromír Šruc, Jiří Olenjuk
a Hana Nachtigalová dostanou od města
3 tisíce korun na startovné ve slovenském
Bardejově. Soutěží se v dřepu s činkou,
benchpressu a mrtvém tahu. Jaromír Šruc
byl loni na ME v trojboji 4., Jiří Olenjuk
loni v juniorské kategorii 1. Hanka Nachtigalová je držitelkou národního rekordu
v mrtvém tahu ve své kategorii.
n rada doporučila zastupitelstvu schválit
poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení
v celkové výši 3,99 milionu korun. Stalo se
tak po projednání v bytové komisi, která
z došlých žádostí vyřadila jedinou; chyběl
v ní požadovaný znalecký posudek. (rm)

Důležitá informace
pro občany

Tímto oznamujeme občanům, že z důvodu centralizace bude v termínu od
01.05. – 10.05.2009 celostátní výluka
informačních systémů správních evidencí
a evidence motorových vozidel. Celostátní
výluku těchto systémů zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR.
V této době nebudou možné žádné zápisy
do evidence obyvatel, evidence občanských
průkazů, evidence cestovních dokladů a registru silničních vozidel. Registr řidičů
bude i nadále funkční.
Po výše uvedenou dobu nebudou v úředních dnech přepážky úřadu uzavřeny
a v případě potřeby Vám úředníci na těchto
přepážkách podají bližší informace.
Ing. Bc. Petr Vajda
vedoucí odboru vnitřních věcí

MěÚ zvyšuje kvalitu poskytovaných
služeb pro podnikatele
Od 1.7.2008 mají obecní živnostenské
úřady k dispozici elektronický formulář
Jednotného registračního formuláře
(JRF) , který je dalším krokem ke snížení
administrativní zátěže podnikatelů a vede
ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Pracovník úřadu ve spolupráci
s podnikatelem vytvoří podání na počítači
a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje
v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše a tím odpadává pro někoho stresující
situace z vyplňování formulářů.
Na základě vyhodnocení elektronických
podání do 02/2009 v Ústeckém kraji Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo zjištěno,
že Obecní živnostenský úřad při Městském

úřadu v Žatci se umístil na druhém místě,
kdy z celkového počtu založených podnětů
bylo zpracováno přes elektronický formulář 84% podání. Obecní živnostenský úřad
v Žatci se tímto snaží o další vstřícný krok
k podnikatelům, vedle již zavedených služeb - možnosti platby správních poplatků
přes platební terminál; možnosti zaslání
SMS zprávy, že požadovaný dokument
je připraven k vyzvednutí; možnosti využití Czechpointu přímo na živnostenském
úřadě; možnosti odnést si požadovaný
dokument v den ohlášení .
Pavlína Bednárová,
vedoucí Obecního živnostenského
úřadu v Žatci

Žatec – Čtenářům jsme v minulém týdnu
slíbili zveřejnit příspěvky organizacím
a fyzickým osobám, které nepřesáhly
50 tisíc korun. Tady jsou.
Sportovní organizace: Sport box čtyřka o.s. 6125 Kč, Vlastimil Šmíd 37 929 Kč,
ZKO Žatec v Ráji 44 400 Kč, Duha-Sysifos
17 480 Kč, Club Aikido Žatec 27 340 Kč,
Sportovně střelecký klub Žatec 14 700 Kč,
Atletický klub Žatec 22 765 Kč, Klub
sportovního potápění 30 385 Kč, Český
rybářský svaz 17 480 Kč.
Kultura a cestovní ruch: Stř. odb.
škola a Stř. odb. učiliště (na akci Žatecké pivo 2009) 9 000 Kč, Dětské pěvecké
sbory Čmeláček a Permoníček 5 000 Kč,
Žatecký příležitostní sbor 12 500 Kč,
František Folk (celostátní setkání sběratelů pivních etiket) 5 000 Kč, Sdružení
rodáků a přátel města Žatce 2x 17 500 Kč
(na provoz webových stráne a na festival
dechovek), Dům dětí a mládeže 8 000 Kč
(na Dívku roku), Dětský domov 7 000 Kč
(na benefiční koncert), Ondřej Zámečník
10 000 Kč (na Pospolifest), Karel Kelner
10 000 Kč (na benefiční koncert), Loutkoherecké sdružení Jitřenka 5 000 Kč (na
technické vybavení), Chmelobrana Žatec

35 000 Kč (na Chmelfest), Kamarád Lorm
4 200 Kč (na festival Patříme k sobě)
a 20 000 Kč (na festival Náš svět), Ota
Blail 12 000 Kč (na koncert reggae for
Žatec), AX – Amatérská kulturní scéna
12 500 Kč (na majáles).
Sociální oblast a zdravotnictví: Klub
seniorů 5 000 Kč, OV SPCCH Louny
26 000 Kč (na aktivní život pro osoby
s roztroušenou sklerozou), Nemocnice
Žatec 30 000 Kč (na zvýšení kvality péče
o klienty na sociálních lůžkách), Svaz
postižených civilizačními chorobami
24 000 Kč (na provoz kanceláře, zájezdy a kulturní činnost), Centrum služeb
pro zdravotně postižené 10 000 Kč (na
odhlečovací služby pro zdravotně postižené) a 15 000 Kč (osobní asistence pro
zdravotně postižené), Fond ohrožených
dětí 20 000 Kč (obnova vybavení azylového
domu), Handicap Žatec 20 000 Kč (informační centrum), Občanské sdružení schody 10 000 Kč (na terénní program), Svaz
tělesně postižených 20 000 Kč (rehabilitační pobyt pro děti z MŠ speciální ve Studentské ulici), Kamarád Lorm 12 000 Kč
(na projekt I prostředí léčí) a 3 500 Kč (na
sportovní hry).

Novináři z celého světa v Žatci
V pořadí již třetí dubnová propagační
akce Turistického infocentra MěÚ a České centrály cestovního ruchu proběhla
24. a 25. dubna v Žatci. Třicítka novinářů z celého světa, namátkou z Izraele,
Maroka, Jižní Koreje, Kanady a USA si
vyzkoušela nabídku našeho města. Nechyběla projížďka městskou památkovou
rezervací na unikátním vozidle Šlapohyb,
výšlap na radniční věž, návštěva Chrámu

Nanebevzetí Panny Marie, lidové jídelny
a Chmelařského muzea s promítáním
ukázky z filmu Starci na chmelu. Novináři
si také prohlédli náměstí Prokopa Velkého, kde právě probíhají stavební práce na
projektu Chrám Chmele a Piva. Účelem
návštěvy je propagace České republiky,
regionu Severozápadních Čech a především města Žatce.
(ic)

Kraj rozděloval peníze, na své si přišel i Žatec

Ústí n.Labem, Žatec – Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém posledním zasedání
odsouhlasilo rozdělení prostředků v několika dotačních titulech. Do Žatce a jedné
místní části jde z těchto prostředků více než 1,8 milionu korun.
V rámci neinvestiční účelové dotace na osoby ohrožené drogou.
hospodaření v lesích přiřkli zastupitelé
Vůbec nejvíce financí jde do Žatce na záměstu Žatci 418 360 korun. Dalších 32 tisíc kladě doporučení komise kultury při radě
korun jde na Prodloužený víkendový pobyt Ústeckého kraje – na opravu havarijního
dětí ohrožených sociálně nežádoucími jevy, stavu krovu Polánkova muzea je to 800 tisíc
který pořádá městská policie a spolupracuje korun, na dočesnou 200 tisíc korun, Sdruna něm odbor sociálních věcí Městského žení rodáků a přátel města Žatec získalo 50
úřadu v Žatci.
tisíc korun na další ročník dechovkového
Občanské sdružení Schody-Žatec má Hopfestu. Půl milionu korun dostala římodsouhlasenou z programu Podpory so- skokatolická církev na opravu zchátralé
ciálně-zdravotních služeb částku 245 tisíc ohradní zdi kostela v Radíčevsi.Aleš Kassal,
korun; jedná se o nízkoprahové zařízení pro místostarosta a krajský zastupitel

Přehled přidělených příspěvků pod 50 tisíc korun
Výchova a vzdělávání: státní Obchodní akademie Žatec 10 000 Kč (na veletrh
fiktivních firem), OV KSČM 5 000 Kč (na
letní tábor) a 2 000 Kč (na mezinárodní
den dětí), Mateřské centrum Sedmikráska 50 000 Kč (na cvičení rodičů s dětmi),
Dům dětí a mládeže 2x 5 000 Kč (na akce
dětí a studentů, na letní příměstský tábor),
SRPŠ při MŠ speciální 15 000 Kč (na pomoc handicapovaným), SRPŠ při ZUŠ
Žatec (na nákup výtvarného materiálu),
Učitelé pro Žatec 12 000 Kč (na dětský
maškarní karneval, halloweeen, jarní
pochod ad.), Dětský domov 4 000 Kč (na
úhrady sportovních příspěvků), Kamarád
Lorm 20 800 Kč (na prázdninový pobyt pro
uživatele), Junák – svaz skautů a skautek
6 000 Kč (na akci Kolobrnda), 20 000 Kč
(na provozní náklady) a 14 000 Kč (na obnovu vybavení). MŠ Bří Čapků 5 000 Kč
(na festival Lounská mateřinka).
Dotační titul na podporu cílů a opatření Komunitního plánu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří 25 000 Kč (na projekt
S úsměvem do školy) a 45 000 Kč (na klub
aktivních seniorů), SRPŠ při MŠ speciální
15 000 č (na podporu imunity dětí předškolního věku), SPCHCH Žatec 15 000 Kč

na lepší kvalitu života ve stáří), Nemocnice
Žatec 45 000 Kč na rozšíření služeb poskytovaných na sociálních lůžkách, Občanské
sdružení Roztančená kolečka 40 000 Kč
(na výuku tance osob trvale poutaných
na vozík), Kamarád Lorm 15 000 Kč na
rekondiční plavání pro osoby se zdravotním postižením), obč. sdružení Mosty
40 000 Kč (na volnočasový klub mládeže)
a 30 000 Kč (na podporu pracovní integrace ohrožené mládeže).
Ostatní organizace: Sbor dobrovolných hasičů 40 000 Kč (na činnost sboru), Vodní záchranná služba 10 000 Kč
(činnost na Nechranicích), Klub českých
turistů 8 000 Kč (diplomy, značení tras
ad.), Československá obec legionářská
10 000 Kč (na činnost, věnce ad.), Konfederace politických vězňů 10 000 Kč (na
společenskou činnost), Český červený kříž
3 000 Kč (společenské akce), Záchranáři
Žatec 50 000 Kč (na činnost), Okresní
myslivecký svaz 1 000 Kč (na výstavu
trofejí), Houbařský spolek Žatec 2 000 Kč
(na jarní a podzimní výstavu), Ekodomov
43 000 Kč (na spoluúčast na krajském
dotačním titulu), Český svaz chovatelů
10 000 Kč (na týden dětí a zvířat).
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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. 5,56,5m 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

Žatecký
týdeník

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 6.04 - 15.05.09
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze ty
zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá
zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99 schválila podmínku nájemních smluv a to: měsíční
nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději
do pátého dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 15.04 - 14.05.09

2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let od vydání stavebního
povolení pod smluvní pokutou 2,000.000,Kč
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Zveřejněno: od 27. 04.2009 do 26. 05. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře
2143 m 2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 m 2 ul.
Husova v Žatci k výstavbě bytového domu za
podmínek stanovených odborem rozvoje města
(1.NP občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že
realizaci stavby lze odsouhlasit až po schválení
nového územního plánu, s upozorněním na vedení inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 16.04.2009 do 15.05.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
Opakovaný záměr Města
majetku
bytové jednotky:
Žatec prodat ze svého Volné
n č.2816/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti
majetku
0+2, plocha bytu 40,20 m s podílem společných
2

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje
města
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,- Kč/m2.
Zveřejněno: od 6.04.- 15.05.09

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1935
m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního
plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru
veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana
obyvatelstva, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále významné objekty církevní,
administrativní a finanční (banky, spořitelny
a pojišťovny, pozšta), ubytování a obchodu
(hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).
Zveřejněno od 27.04. - 26.05.09

Žatecký týdeník
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.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku
Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici
na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 27.4.2009 do 26.5.2009

slušného rozhodnutí stavebního úřadu pod
smluvní pokutou ( případně lze výstavbu
rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno : od 27. 04. 2009 do 26. 05. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 22.1.2007, dne 16.4.2007
a dne 13.10.2008
n EČ 2490 ul. B. V. Kunětické v Žatci se st.p.č.
2802 o výměře 28m2. Jedná se o samostatně
stojící objekt původně autobusová zastávka.
Kupní cena :27.910,-Kč

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města
Projednáno RM dne 12.11.2007
Žatec prodat ze svého
Pozemky za účelem bytové výstavby
ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře 3560 m ,
majetku
p.p.č. 4646/21 o výměře 1221 m , p.p.č. 4646/
2
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22 o výměře 4508 m2, p.p.č. 4646/26 o výměře
10160 m2 a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2
v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze strany
žadatele bude k žádosti přiložen návrh zástavby
v souladu s územním plánem města k zastavění
stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy,
zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet
bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní
smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje v
kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání pří-

Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře
3933 m2, zahradou p.p.č. 492 o výměře 1979
m2 a zahradou p.p.č. 1009 o výměře 459 m2
v k.ú. Trnovany. Kupní cena : 913.250,- Kč

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 15.10.2007
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická v
Žatci se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2 a ostatní
plochou p.p.č. 6041/6 o výměře 785 m2 v k.ú.
Žatec s projektovou dokumentací pro zřízení
samostatné vodovodní přípojky.
Kupní cena : 1.100.000,- Kč
Zveřejněno : od 27.04. do 26.05.2009

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 19. 3. 2009 do
17. 4. 2009

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 vkladu kupní
smlouvy, a to za kupní cenu rovnající se ceně
kupní.
Zveřejněno: od 16. 04. 2009 do 15. 05. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda) o
výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci k výstavbě halových garáží za podmínek stanovených
odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby již
v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra)
a byla zachována možnost zvýšení jejich
kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena
výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená
zastavovací studie architektem města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že
garáže budou minimálně dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho roku od podpisu
kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení
od smlouvy a smluvní pokutou ve výši

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

podlah. plocha

kupní cena

1065

6

2834

30

Purkyněho v Žatci

1+3

128,20 m

1.037.410,-Kč

Dr. Václava Kůrky

0+1

31,00 m2

463.320,-Kč

2

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

2832

379.100,-Kč

2819

13

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m

2

931.510,-Kč

2825

12

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

2823

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

2

945.720,-Kč

2828

8

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

40,20 m

2

507.030,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m2

315.390,-Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru
prodat. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici
na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Více infor-

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.
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mací získáte na majetkovém odboru MěÚ Žatec tel. 415736224, email
jelinek@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno od 22.4.2009 do 21.5.2009

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

30. dubna 2009

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.

KVĚTEN 2009
6.5. Středa

KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

10:00, 14:00

Jevištní podoba atraktivního titulu ve kterém se setkáme s dvěma známými
králíky z klobouku. V muzikálové podobě můžete vidět příběh o Bobu i Bobkovi. Osm nových písniček k nim vytvořila renomovaná dvojice tvůrců Petr
Skoumal a Pavel Šrůt. Uvede divadlo Špílberk.
Účinkují: Vanda Drozdová, Ludvík Faruga a Vladimír Salčák
Předplatné skupiny E a M. mimo předplatné
Vstupné: 35,-Kč

11.5. Pondělí

KUBULA A KUBA KUBIKULA

8:30 10:00

VLADISLAV VANČURA A MIRISLAV POKORNÝ
Mrzne až praští a medvědář Kuba Kubikula se s medvídkem Kubulou vydávají
na dobrodružné putování světem. Koho a co na své cestě potkají a jak jim
z bryndy pomůže strašidlo, které si sami vymysleli, se dozvíte v pohádce plné
písniček, legrace, napětí a fantazie.
Uvede Divadlo Aha.
Vstupné: 40,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
2.5. Sobota
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MATRIX: NOVÁ NÁVŠTĚVA

19:30

Dokumentární USA, 2001, 123 min
Vyzkoušejte si stavební kameny a kreativní bouři tohoto kyber-thrilleru, který
posouvá kinematografii do překvapivých, nových dimenzí, díky doposud nevídané úrovni původního filmu a díky exluzivním úvahám těch, kteří Matrix
zažili. Ponořte se hlouběji do současných skutečností, které se odvíjejí v reálném čase a do možných následků, prodírajících se nenápadně do života všude
ve světě. Strhující pohled do Matrixu přináší nové rozměry, , které prozradí
jeho další taje a hrozby. Nové návštěva Matrixu přináší nové otázky jevu, který
právě vzniká. Přiměje vás snít bleskovou rychlostí.
Režie: Josh Oreck. Hrají: Carrie-Anne Moss, Woo-ping Yuen, Hugo Weaving,
Larry Wachowski, Andy Wachowski, Keanu Reeves, Laurence Fishburne
Vstupné: 40,-

4.5. Pondělí

ZABITÍ JESSEHO JAMESE

19:30

9.5. Sobota

Gioacchino Rossini - LA CENERENTOLA (Popelka)

18:15

Western / Drama / Akční /USA / Kanada, 2007, 160 min
Snímek Andrewa Dominika se ponořuje do soukromého života Jesseho Jamese
, jednoho z nejproslulejších desperátů v Americe. Nepředvídatelný a charismatický Jesse právě plánuje další velkou loupež, ale zároveň musí vést válku proti
svým nepřátelům, kteří si od jeho dopadení slibují nejen hromadu peněz, ale
také věčnou slávu.
Režie: Andrew Dominik. Hrají: Brad Pitt, Casey Affleck, Zooey Deschanel, Sam
Rockwell, Mary-Louise Parker, Michael Parks, Jeremy Renner, Ted Levine, Paul
Schneider, Sam Shepard, Pat Healy,
Vstupné: 50,Nastudováno ve italském jazyce, Anglické a české titulky
Ještě nevychladl její triumfální debut v MET v sezóně 2007/2008 - Rosina
v Lazebníku sevillském - a uhrančivá severská kráska Eli-na Garanča (která
před rokem při svém recitálu v Praze nadchla i české publikum) vystoupí v dalším Rossinim. Tento koloraturní kouzelník zhudebnil známý Popelčin příběh
v duchu italského bel canta. Popelčiným princem je Lawrence Brownlee. Skvěle
se na jevišti doplňují barytonista Alessandro Corbelli a basbarytonista John
Relyea.
Účinkují: Eli-na Garanča (Angelina), Lawrence Brownlee (Don Ramiro), Simone Alberghini (Dandini), Alessandro Corbelli (Don Magnifico), John Relyea
(Alidoro)a další.
Vstupné: 250,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Obchodní akademie v zemi
prince Hamleta

n Pronajmu pěkný byt 2+1 v Husově
ulici naproti Normě (plastové okna, žaluzie, nová lina). Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmu byt 1+2 (59m2)v RD –
nájem+inkaso 6.620,- Kč – kauce 10 tis.
Kč a byt 1+2 (70m2) v RD - nájem+inkaso 8.200,- Kč – kauce 10 tis. Kč, Žatec.
Tel.: 737 762 764, 415 210 135
n Prodám byt v OV, 31 m2, 1+ kk,
Dr. Kůrky 2833 v Žatci. Možno ihned
nastěhovat! Cena 350 000,- Kč.Tel.
604 937 931.
n Najdu sympaťačku do 35 let, která
nemá ráda samotu? Já 34/180, nekuřák.
Tel. 606 494 319.
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 2+kk, cena 5800,-Kč
+ energie, 2x vratná kauce. Tel.
603 873 590.

Drtí vás finanční krize ???

Ušetřete až 25% nákladů
na Vašem současném nájmu kancelářských, obchodních nebo skladových
prostor a přesuňte své podnikání do
objektu na Komenského alej v Žatci.

Tel: 775 394 522

3,1kg 48cm
1,9kg
3,3kg 51cm
3,1kg 49cm
3,3kg 50cm
3,2kg 50cm
3,6kg 52cm
2,1kg 46cm
3,9kg 51cm
3,5kg 53cm
3,1kg 49cm
3,1kg 49cm
2,8kg 49cm
3,5kg 52cm
3,1kg 48cm

21.4.
22.4.
23.4.
24.4.

Anna Saunders
Karel Vestfal
Bohuslav Urbánek
Františka Dvorská
Václav Matějovský
26.4. Ladislava Neugebauerová
Marie Bukovská

29 let
57 let
87 let
84 let
83 let
63 let
83 let

POZVÁNKY

Žatecké stavění Májky

na 1.5. pořádá hotel Vila Hop Kellner (Chelčického nám. 918) na rekonstruovaných hradebních terasách
nad Hrázděnkou.V doprovodném
programu bude připravována a dětmi samotnými stavěna také dětská
Májka.Proběhnou dětské soutěže,ale
i dospělácké a celodenní grilování.O hudební doprovod se postará mistr harmonikář a dále vystoupí Duo Reflex.
Celé zábavné odpoledne bude zahájeno
ve 13:00 hod.

Otevření bunkru
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Rozvoz obědů po Žatci a okolí
Výběr denně ze 7 jídel, 1 polévky a 3 salátů.
Restaurace „U Horejse“ (Mrtvolka) Žatec
Pražská ulice 2893. Kontakt: 775 167 881

Netradiční vyučování proběhlo při oslavě Dne Země na Základní škole v Měcholupech.
Ve středu 22.4 si žáci naší školy při- problémů, s kterými se naše planeta
pomněli sváteční den naší planety Země potýká a snad si i uvědomili, že záleží
v zábavně naučném projektovém dni na každém z nich, jak se nám zde na
environmentální výchovy zaměřeném Zemi bude žít. Poděkování za hezké
na ochranu přírody, ekologii… Žáci dopoledne patří všem dětem a jejich
s chutí pracovali a se zaujetím plnili třídním učitelkám.
zadané úkoly. Připomněli si jen hrstku Bc. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

ROZLOUČENÍ

Z pětidenního výletu do Dánska se 4. dubna vrátila téměř sedmdesátičlenná
expedice žáků a učitelů Obchodní akademie v Žatci.
V rámci pravidelného výměnného milé přijetí i našim dánským hostitelům
programu, který mezi oběma školami a pánům řidičům za šťastné a bezpečné
probíhá již patnáct let, oplatili dánské návraty,“ poděkoval jménem všech za
straně jejich říjnovou návštěvu v Žatci. krásný výlet Ing. Ondřej Baštýř, jeden
Naši žáci byli ubytováni dva dny v ro- z členů výpravy. Ta navštívila také hlavní
dinách svých hostitelů, zbytek pobytu město Kodaň, prošla se po větrném postrávili na internátní škole v dánském břeží Baltu a prohlédla si i další střední
Nykøbingvej na ostrově Falster.
školy v kraji. Většina účastníků by se do
„Velké poděkování patří zejména pohádkové země, kde panují přátelská
paní kolegyni Stanislavě Váňové, která atmosféra a pohostinnost, ráda podístojí u zrodu tohoto programu a je duší vala znovu.
Letošní zahájení provozu bunkru
celé akce. Stejně velký dík posíláme za
Na shledanou za dva roky v Žatci.
– řopíku v obci Holedeček, kde se nachází muzeum vojenského opevnění,
se koná ve dnech 2.5. a 9.5.09 od 10h
do 16h. Toto muzeum nabízí prohlídku
zrekonstruovaného bunkru ve stavu,
ĀȀ̀ЀԀЀ
v jakém se nacházely v 60 letech. OteĀȀ̀ЀԀЀࠀ܀Ѐऀ
vřeno je každou první sobotu od května
až do října, pro školy a větší skupiny po
ఀ܀ഀༀက
domluvě na tel.č. 777 856 407 p.Vonka,
e-mail ondrej.vonky@seznam.cz. Vstup
dobrovolný.
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Den Země na Střední škole zemědělské a ekologické v Žatci v pátek 24.4.2009
opět otevřel dveře dokořán všem dětem ze školek a škol Žatce a okolí.
V celém areálu bylo nebývale rušno, byla volná chvilka v zábavném koutku
protože se zde během celého dopoledne a zasazená kytička, kterou si odnášeli
vystřídalo 640 dětí. Studenti 3.ročníku do svých školek a škol.
oboru Ekologie a ochrany krajiny spoDospělí hosté zase obdivovali krásně
lečně s učiteli pro ně připravili sedm osázená a upravená zákoutí mezi pavistanovišť, na kterých se děti seznámily lony školy.
se sázením a pěstováním rostlin, se
Na žateckém náměstí další studenti
stromy a plody, chovem zvířat, tříděním obdarovávali zájemce stromky k výodpadů a alternativními zdroji energie. sadbě. Studentky zorganizovaly anketu
Největší atrakcí bylo kování koně s od- týkající se povědomí veřejnosti o Dni
borným výkladem podkováře. Ukázka Země.
se odehrávala v rámci podkovářského
Přálo i počasí, a tak se akce vydařila
semináře určeného studentům oboru a již dnes zveme všechny na příští.
Agropodnikání.
Ing. Jana Kaňovská, Střední škola
Odměnou nejmenším účastníkům
zemědělská a ekologická, Žatec

Den Země v Měcholupech

PŘIŠLI NA SVĚT
21.4. Hana Nožinová
22.4. Petr Kovárna
David Kulhánek
Adam Ochab
23.4. Adam Kondrát
Johana Kováčová
David Seifert
24.4. Dominik Vocílka
Natálie Lipšanská
26.4. Jiří Zach
Nikola Zemanová
Daniel Drvota
27.4. Eliška Kárászová
28.4. Andrea Karasová
Ema Městecká

Úspěšný Den Země v Žatci

Kapela Hypnotix v Žatci

V pátek 1. května od 18.00 hodin
vystoupí na Zkušebně v Žatci také
hudební skupina Hypnotix, a to
v rámci koncertního turné ke 20 letům existence.
Hypnotix budou hrát především na vel-

kých festivalech, koncert na Zkušebně je
jedno z mála klubových vystoupení. Záznam pořadu ČT ,,Noc s Andělem”, kde
se o Hypnotix můžete dozvědět mnohem
víc, najdete na internetovém archivu vysílání ze dne 24.dubna 2009. (pc)

V sobotu 18.4. uspořádal Dům dětí
a mládeže Žatec výlet pro děti i dospělé
za Hurvínkem do Prahy. Na divadelní
představení jsme vyrazili v hojném
počtu. Opět se svými dětmi jela i paní
vychovatelka Z. Mlčochová ze 3.ZŠ
Žatec, která neváhá objetovat svů volný

čas ve prospěch dětí. Hurvínek si tentokrát pro nás připravil pohádku s názvem
„Hurvínek a zrcadlo“. Pohádka se nám
všem velmi líbila a odnesli jsme mnohá
ponaučení a rady, které využijeme i v životě.
Pedagogové DDM
M.Kačenáková, L.Mašková

Hurvínek nezklamal !

Městská policie učila děti
separovat odpad

V pondělí 20. dubna 2009 navštívila Městská policie Žatec Základní školu
praktickou a Praktickou školu v ulici Svatopluka Čecha.
Paní Kobelčuková, DiS. manažerka Vymahatelnost řádného nakládání
prevence kriminality i obě strážnice s komunálním odpadem je pak vymaIvana Kusáková a Simona Petriková hatelná dle Zákona č.200/1990 Sb.,
vysvětlovaly dětem základní pravidla o přestupcích.
a principy separování komunálního
Žáci velice aktivně odpovídali na
odpadu. Vyložily žákům význam třídění kladené otázky a nakonec si mohli
použitých a dosloužilých věcí, které už i zasoutěžit. Vylosované „odpadky“
nechceme mít doma. Zdůraznily, jaký museli správně umisťovat do barevných
odpad se ukládá do modrého, zeleného, zmenšenin kontejnérů. Za bezchybnou
žlutého, černého či červeného kontej- odpověď se dočkali nejen pochvaly ale
neru. Žáci se během besedy dozvěděli, i drobné odměny. Beseda byla pro žáky
že správné nakládání s komunálním velmi poučná. Všem třem pracovnicím
odpadem je povinností každého obča- Městské policie Žatec děkujeme za jena. Zjistili, že se všichni musíme řídit jich poučný výklad a milou atmosféru.
Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech Těšíme se na další spolupráci.
a o změně některých dalších zákonů.
Žáci a učitelé DD, ZŠ a SŠ Žatec
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace,
Pražská 808, 438 01 Žatec.
Telefon, fax: 415710795, 731583308
e-mail: ddzatec@seznam.cz

Žatec - Pokračovaly mistrovské boje
fotbalových soutěží. Muži A žateckého
Slavoje zajížděli za soupeřem, se kterým nemají příliš lichotivou bilanci - do
Modré. Navíc domácí tvrdě bojují o další
body se snahou se vzdalovat od pásma sestupu. Rezerva mužů zvládla
dramatické utkání v podobě neproměňování vyložených šancí až gólem
Bodnára v samotném závěru utkání.
Na dorostence čekalo těžké utkání
v Košťanech.

Praktická škola v Žatci
přijímá přihlášky ke studiu

2. kolo přijímacího řízení proběhne 19.05.2009
Kritériem přijetí ke studiu je: splnění povinné školní docházky

Praktická škola v Žatci

n FK Slavoj Žatec B - SK Černovice
3:2 (1:1)

Sestava: Paul A. - Bešík - Bodnár - Vořechovský - Zlatohlávek - Jarolím M. - Laibl
- Havelka - Majoros - Beránek - Holan
Střídání: Haštaba, Vrábík, Bezstarosti
Od počátku utkání vše nasvědčovalo
možnému brankostroji v podobě aktivity
domácího týmu. Zejména gólovky - 2 x
Beránek, Holan, Zlatohlávek - by se měly
proměňovat. Skóre otevřel mladý Holan,
který proměnil přihrávku Beránka, hrajícího od počátku utkání velice aktivně. Po
dalších neproměněných šancích přišla
ale přesná střela do šibenice domácího
Paula ze strany hostí, a utkání dostalo
jinou podobu. Hostům se „povedlo“
rovněž neproměnit řadu šancí. Po nerozhodném poločase se podařilo Zlatohlávkovi proměnit hlavou přesný centr
Bešíka na 2 - 1.
Z vedení se ale neradovali domácí
dlouhou. Po vyrovnání na 2:2 v neurovnaném závěru strhli vedení na svoji stranu
v těsném závěru. Bešík rozehrál nacvičený
signál na Bezstarostu a ten nezištně našel
Bodnára, jenž se nemýlil.
n Příští program FK Slavoj Žatec:

muži A - FK Litoměřice 2.5.09 sobota
- 17.00 hod. hřiště Slavoj u Ohře
muži B - FK Meziboří 3.5.09 neděl
- 10.30 hod. v Meziboří
dorost B - Baník Modlany 2.5.09 sobota
- 10.00 hod. hřiště Slavoj u Ohře
dorost B - FK Spořice 3.5.09 neděle
- 10.30 hod. hřiště v Libočanech
žáci A - FC Chomutov 3.5.09 neděle
- 10.30 hod. hřiště Slavoj u Ohře
n TJ Modrá - FK Slavoj Žatec A 3:
3 (2: 2)

Sestava: Voigt - Jindra - Vlk - Baran
- Dykas - Vávra - Paul M. - Macháček M.
- Podroužek - Macháček Zd. - Baierl
Střídání: Jarolím, Poborský, Beránek,
připraven Zaťko
Zachraňujicí domácí potřebovali
získat body, neboť se stále pohybují
v pásmu sestupu. Utkání bylo od počátku vyrovnané a o šance nebyla nouze
na obou stranách. Po poločase 2: 2 měli
žatečtí hráči mírnou převahu, což se podařilo zužitkovat opět ve vedoucí branku
zásluhou Baierleho, který tím dosáhl
hattrick. Domácí vsadili vše na útok
a ačkoliv rozhodčí signalizoval nastavení
3 minuty, nakonec v 95.minutě se podařilo
hráčům Modré zachránit alespoň jeden
bod, po remíze 3:3.
Po druhé žluté kartě byl vyloučen
M.Paul.
n Sokol Košťany - FK Slavoj Žatec
dorost A 0:2 (0:0)

Sestava: Kočárek - Majoros - Mocek Zavadil - Franc - Smékal - Hynek - Schmied
- Fedoriška - Holan - Wiesinger
Střídání: Chromý, Ječmen
Utkání se odehrávalo na hřišti týmu,
kde se tradičně nedaří získávat body.
Navíc byl smůlovatý začáte, kdy v jeho
úvodu došlo k tvrdému střetu jednoho
z domácích hráčů se Smékalem, který
utrpěl otřes mozku a musel být převezen
do nemocnice.
Po bezbrankovém poločase, kdy bylo
trochu více rušno v kabině hráčů Slavoje,
nastalo mírné zlepšení, ale domácí stále
odráželi nájezdy hostů. První zlom nastal
ve chvíli, kdy faulovaný Wiesinger neudržel s domácím hráčem nervy a museli
oba předčasně pod sprchy. Oživením byl
příchod Ječmena. Nakonec došlo na proměněné šance a Holan dvěma góly zajistil
důležité body.
Pavel Maňák

UPOZORNĚNÍ

FK SLAVOJ ŽATEC pořádáme
nábor pro zájemce a fotbalové
naděje pro malé fotbalisty narozené ročníky: 2001 - 2004 , dále pro
ročníky 97 - 00
Vše na hřišti Slavoje u Ohře ve
dnech 5 - 7 - 8 - 12 - 14 - 16.5.09
vždy od 16.00 hodin další informace
na tel. 604 60 98 96, nebo přímo na
hřišti FK.

Žatecký týdeník

nabízí dvouleté a jednoleté studium pro dívky a chlapce

Na snímku Antonín Svěcený.

Mezinárodní závody mládeže

O víkendu 18.-19.4.2009 proběhly v Ústí nad Labem Mezinárodní plavecké
závody. Náš oddíl zde reprezentovalo celkem 16 plavců, kteří předvedli nadprůměrné výkony.
Mezi nejmladšími ročníky 1999 jsme vybojovala jedno 3.místo na 50m motýměli celkem 5 zástupců. Všichni pře- lek a jedno 2.místo na 50m znak. Navíc
konávali svá osobní maxima a zároveň ještě v disciplíně 200m volným způsobem
se i umísťovali mezi nejlepšími. Pavla dokázala Lucka zvítězit výborným časem
Barochová dokázala jednou vyhrát 2:22.82. David, Katka a Tomáš ve svých
a jednou skončila druhá na prsařských závodech naprosto deklasovali své soupetratích. Dominik Červenka ve stejném ře. Tomáš ve všech startech zvítězil takže
stylu nedal nikomu šanci a 2x zvítězil. z toho bylo 5x zlato a jeden vynikající čas
Jakub Dvořák se hned 5x umístil na na 100m motýlek 58.57. David sice skončil
stupních vítězů. Vyhrál 100m motýlek, jednou druhý, ale pět dalších závodů vykde překonal oddílový rekord a navíc hrál rozdílem třídy. Cenné jsou jeho osobní
ještě 4x skončil na 2.místě.
rekordy na 50 a 200m volným způsobem,
V kategorii plavců dvojročníku 1997 kde se jen na pár desetin přiblížil k limia 1998 jsme měli také 5 zástupců. Mladší tům do juniorské reprezentace. Katka si
plavci Filip Urban a Kateřina Kozáková vedla naprosto stejně - 5x první a jednou
si zaplavali pěkné časy a Katka se navíc druhá. Na znakových tratích byla bezkondokázala na 50P probojovat až na 6.místo. kurenční a navíc přidala i první místa na
Sourozenci Lucie a Antonín Svěcení jsou 50 a 100m volným způsobem.
již zkušenými závodníky a oba dokázali
Pro tři posledně zmíněné plavce byly
shodně vybojovat jedno první, jedno druhé tyto závody velice zdařilou přípravou
a jedno třetí místo. Zlato získala Lucie na na Austria meeting, což je mezinárodní
50m znak a Tonda na 100m prsa. Ilona závod konaný v termínu 24.-26.4.2009
Nováková se dostává do formy a tomu ve Vídni. Tomáš i Katka tam odjíždějí pod
odpovídali i její umístění. Ve všech svých hlavičkou české juniorské reprezentace,
6 startech brala medaili. Získala tři zlaté, což je pro Katku premiéra a David tam
dvě stříbrné a jednu bronzovou.
bude hájit barvy našeho klubu. Tak jim
V Ústí jsme ovšem měli i čtveřici elitních držme palce
plavců. Tomáše Plevka, Katku Iblovou,
Celkové hodnocení závodu v Ústí vyzníDavida Urban a Lucii Urbanovou. Posled- vá naprosto jednoznačně. 42x umístění na
ně jmenovaná Lucie sice plavala s o rok stupních vítězů a mnoho osobních rekorstaršími soupeřkami, ale nic jí nebránilo dů není nutno nijak více komentovat.
v tom, aby postoupila 3x do finále a tam
Karel Urban

Plavecká škola vyhlašuje pro všechny děti

výtvarnou soutěž o hodnotné ceny
(první cena batoh Plavání Žatec)

Téma: Veselá rybka (na formát A3, A4)
Výtvarná technika: neomezená
Kategorie: A) Do 10 let B) nad 10 let
Termín a místo odevzdání: do 4.5. 2009 (pokladna bazénu)
Vyhlášení výsledků: 11.5. 2009 v 16 hodin.
Poznámka: Na druhé straně práce prosíme o adresu, věk a telefon na rodiče.
Více na www.plavanizatec.com

Lokomotiva zakončila sezónu
výhrou, ta se však rodila těžko

K poslednímu kolu KP A odjížděli hráči Žatecké Lokomotivy do Spořic v roli
jasného favorita. Málem však narazili a to i přes to, že domácí Sokol hrál v silně
improvizované sestavě. Přitom úvod tomu nenasvědčoval. Lokomotiva se lehce
dostala do vedení, to však v dalším průběhu ztratila a vše doháněla až v poslední
dvojici. Domácí dokonce uhráli více pomocných bodů.
A. Čaboun zahájil trápením v plných hra mu nešla podle jeho představ. Přestože
a po půlce prohrával, vše dohnal výbornou v závěru i on stahoval, prohře o 23 a vededruhou půlkou a dorážkou. Vyhrál o 21. ní domácích 3 : 2 nezabránil.
Vše se tedy muselo rozhodnout v poJ. Čaboun měl snadnější pozici. Mladý
domácí hráč neunesl zápas především sledním duelu. Jarolím naštěstí od prvpsychicky a tak Lokomotiva navýšila ních hodů neponechal nic náhodě, už po
polovině jasně vedl a výhru už nepustil.
vedení o dalších 49 kuželek.
Vše se zdálo být jednoduché. Hofmann Svým nejlepším náhozem venku a výhrou
se přetahoval se soupeřem o každou kužel- o 28 pečetil konečné body.
Lokomotiva tak po výborném podzimu
ku, ale nepodařenou dorážkou prohrál jen
a tak trochu smolném jaře skončila na třeo 14 což prakticky nic neznamenalo.
Basák v dalším duelu začal špatně, tím místě. Pro někoho možná úspěch, pro
naštěstí včas zapnul, ale ztrátu už celou někoho zklamání, ale takový je sport.
nesmazal a prohrál o 6. Bylo tak srovnáno, n Sokol Spořice A -- Lokomotiva
Lokomotiva stále vedla na kuželky o 50. Žatec A 3 : 5 ( 2443 : 2498 )
Vyrovnání domácí doslova vyhecovalo,
A. Čaboun 424, J. Čaboun 415,
Hofmann 410, Basák 415, Tajbl 394,
což se ukázalo hned v další dvojici.
Tajbl se necítil v pohodě a ať dělal co dělal Jarolím 440.

Otevření bazénu během státních svátků!
Pátek 1.5. 2009

Pátek 8.5. 2009

Jednoletá a dvouletá praktická škola je vhodná pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Přijímáme i žáky z nižšího ročníku základní školy.
Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení
povinné školní docházky. Dívky jsou připravovány pro rodinný život i pro výkon
jednoduchých činností v budoucím zaměstnání.
Ve škole se učí převážně předměty odborně praktické, například rodinná a zdravotní výchova, ruční práce, příprava pokrmů. Je dbáno, aby výuka probíhala
v klidu, volným tempem, aby studenti nebyli přetěžováni.
Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivní
tabulí a odbornými učebnami.
Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk.
Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Po odchodu ze školy jsou absolventi velmi dobře připraveni na vedení vlastní domácnosti. Mohou se ucházet
o zaměstnání jako pomocné pracovnice ve zdravotnických zařízeních, ústavech
sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech soukromého
i státního sektoru.
Po úspěšném absolvování dvouleté praktické školy mohou dívky nebo chlapci
pokračovat ve studiu na odborném učilišti ve vyšším ročníku. Škola zajišťuje
i stravování.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Žáci získávají střední vzdělání.
Praktická škola je státní školou bez placení školného.
Podrobnější informace o studiu je možné získat přímo ve škole nebo telefonicky na tel. č. 415 710 795, 731 583 308. Návštěva školy je možná kdykoliv po
telefonické domluvě.
Škola je součástí Dětského domova, Základní školy a Střední školy v Žatci.

Beseda na téma vězeňství v ČR

V úterý 7. dubna 2009 navštívila DD, ZŠ a SŠ v Žatci paní Mgr. Nováková z Věznice
Nové Sedlo. Paní magistra vyprávěla dětem, co je příčinou toho, že se občan ČR
nebo cizí státní příslušník ocitne ve vazební věznici.
Děti se dozvěděly, podle jakých kritérií lidmi se pracuje ve zcela oddělené části
jsou odsouzení umístěni do příslušného věznice. Jejich pokoje i denní režim je
typu věznice. Dále paní Mgr. Nováková odlišný od ostatních odsouzených. Tito
hovořila o denním režimu odsouzených, muži se během dne věnují i takovým
o pracovních příležitostech, kterých aktivitám jako je akvaristika, práce na
je v dnešní době velmi málo. Někteří zahradě, výuka na PC, příprava pokrmů
odsouzení v době výkonu trestu pomá- a mnohým dalším.
hají našim dětem výrobou zajímavých
V neposlední řadě Věznice Nové Sedlo
učebních pomůcek – šijí hadrové míčky disponuje i celami určenými pro odsouzea panenky, vyrábějí boty, na kterých si žáci né, jejichž výkon trestu se blíží konci. Tady
trénují zavazovaní tkaniček, aj..
se připravují na vstup do „civilního“ živoNa fotografiích si děti mohly prohléd- ta – perou, věší a žehlí si prádlo, uklízejí
nout, jak vypadají současné cely, kolik od- pokoje, ale například chodí i v „civilním“
souzených obývá společné prostory, jaká oděvu… . Veškeré tyto činnosti mají za úkol
je jídelna a kde a kdo připravuje stravu pro připravit co možná nejlépe odsouzené na
odsouzené. Dále jsme se dověděli, kolik návrat do naší společnosti.
finančních prostředků musí náš stát denPaní Mgr. Nováková hovořila velice
ně vynakládat na jednoho odsouzeného, poutavě a zajímavě. Dověděli jsme se
kolik peněz se investuje do zkvalitnění mnoho nových věcí spojených s věubytovacích i vzdělávacích oblastí tak, zeňstvím v ČR. Byli bychom však rádi,
aby úroveň našeho vězeňství dosáhla kdyby i nadále naše vzájemné setkávání
vysoké kvality.
probíhalo vždy a pouze na úrovni besed
Byli jsme paní magistrou informováni, a nikoli v podobě klientů věznice.
že Věznice Nové Sedlo má specializovaDěkujeme paní magistře za velmi kvané oddělení pro odsouzené s poruchami lifikovanou přednášku. Těšíme se na další
osobnosti a chování, které jsou způsobeny spolupráci s Věznicí Nové Sedlo.
užíváním psychotropních látek. S těmito
Žáci a učitelé DD, ZŠ a SŠ Žatec
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