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Omlouváme se za chybný článek,
který byl uveden v Žateckém
týdeníku minulý týden a který
se týkal plánované odstávky centrálních registrů. Tento článek
byl vytištěn omylem. Současně
Vám sdělujeme, že odstávka
centrálních registrů v období od
01.05. do 10.05.2009 skutečně
nebude provedena. Děkujeme za
pochopení.

Víkend v Žatci ve znamení čarodějnic a Chmelfestu

Humanitární sbírka

Dne 30.04.2009 proběhla v prostorách
radnice humanitární sbírka. Sbírku zorganizoval Městský úřad Žatec ve spolupráci
s Diakonií Broumov. V průběhu sbírky bylo
vybráno značné množství oděvů, obuvi, přikrývek a hraček. Humanitární sbírka bude
použita pro dospělé a děti bez přístřeší.
Za projev solidarity občanům děkujeme.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Informace pro vedení
sportovních klubů

Ústecký kraj vyhlásil dva dotační tituly
na podporu sportu.
1. dotační titul „S.P.O.R.T.“, účelově
určený příspěvek na opravy a údržbu sportovišť neinvestičního charakteru ve výši
30 000,- Kč. Termín uzávěrky přijímání
žádostí 26. května 2009.
2. dodační titul „ Podpora vrcholového
sportu a sportovního zázemí Ústeckého
kraje v roce 2009“. Termín uzávěrky přijímání žádostí 2. června 2009. Na dotační
program je vyčleněno 21.0 mil. Kč.
Informace a formuláře na www.kr-ustecky.cz ( dotační tituly Ústeckého kraje)
JUDr. Karel Krčmárik
zastupitel Ústeckého kraje

Odstávka nadzemního
horkovodu

Vážení odběratelé, od 15. 5. 2009
začínají stavební práce projektu „Rekonstrukce tepelného hospodářství Žatecké
teplárenské, a.s.“ První etapou je uložení
nadzemního horkovodu z výtopny Perč do
země. Z tohoto důvodu dojde k 4 měsíční
odstávce tohoto zdroje a teplo bude dodáváno pouze z mazutové kotelny Podměstí.
Během probíhajících prací může dojít
k potřebě krátkodobých odstávek horkovodu a to zejména v lokalitě JIH. O těchto
odstávkách budeme včas informovat. Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost za
případné obtíže, které mohou vzniknout
během realizace tohoto komplikovaného
projektu.
Miroslav Legutko

Pozvánka

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou
posádkou Žatec zvou všechny občany
u příležitosti 64. výročí osvobození Československa 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
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na městském hřbitově
11.05 – projev starosty města a ostatních
řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – přesun účastníků přistaveným
autobusem k památníku na Kruhovém náměstí
11.40 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.45 – projev starosty města
11.55 – ukončení pietního aktu státní
hymnou
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Ve čtvrtek 30.4.09 se každoročně sešly na náměstí v Žatci v celé své kráse lepé
baby a děvy i se svými košťaty, aby zakroužily nad náměstím. Přivítání a zahájení
proběhlo pod taktovkou starosty města a mažoretek MŠ Alergo a ZUŠ Žatec.
Po té se průvod odebral do vojenského prostoru K 500, kde se čarodějnice
patřičně věnovaly bujarému veselí. Na snímku mažoretky z MŠ Alergo.
Více na straně 3

Rada města schválila nový sazebník úhrad
Žatec – V návaznosti na fakt, že se město Žatec ze zákona stalo plátcem DPH,
schválila rada města nový sazebník úhrad
nákladů za poskytování informací. Protože
se na stránkách jiného místního týdeníku
objevila kritika tohoto kroku („Otravuješ?
Zaplať!“), upozorňujeme, že sazebník
úhrad figuruje v zákoně 106/1999. Podle
tohoto zákona každý povinný subjekt – čili
i město Žatec – je povinen mj. zveřejnit
sazebník úhrad za poskytování informací
a požadovat oprávněnou úhradu. Zákon
přímo říká, že poskytovatel informace je

oprávněn žádat úhradu, stejně tak o tom
hovoří i Nařízení vlády 173/2006. Navíc
v případě města Žatce Sazebník obsahuje
ustanovení, že pokud celková výše nákladů spojených s vyřízením jedné žádosti
nepřesáhne 50 Kč, nebude tato částka
požadována.
A úplně na závěr: Sazebník byl zaveden
v případě města Žatce již v roce 2000, ale
teprve teď se stává předmětem kritiky? Je
jasné, že je to jen další (a nesmyslný) cíleně zamýšlený „úder“, navíc bez znalosti
věci.
(kas, spa)

XIII. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK V ŽATCI

Pořadatelé: Městské divadlo Žatec, Majoretes NBTA Czech Republic
Název: NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK ČESKÉ REPUBLIKY 2008
Vstupné: 50,- Datum: 16.5.2009
Program:
9,15 - 9,45 hod přijetí vedoucích, kapitánek, poroty a vedení Svazu starostou
města, rozlosování soutěže.
10,15 - 10,45 hod - průvod městem od Letního kina směrem na náměstí Svobody
10,45 hod slavnostní zahájení starostou města panem Mgr. Erichem KNOBLAUCHEM
11,00 - 12,30 hod - 1.část soutěže „Pochodové defilé“ na nám. Svobody
12,00 - 13,30 hod - oběd (po soutěži postupný odchod na oběd)
12,30 – 13,30 hod - prostorové a zvukové zkoušky na podiu Letního kina (dle časového
harmonogramu)
14,00 – 16,00 hod - 2. část soutěže „Pódiové formace na podiu Letního kina“
16,00 – 17,00 hod - Soutěž: Pompony
17,00 - 17,30 hod - doprovodný program – Zdeněk Style Hrubý a Gloria
17,30 - 17,45 hod - vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů v kategoriích a slavnostní
zakončení.
18,00 hod předání hodnotitelských listů vedoucím všech zúčastněných MS,
- předání pokynů a informací vedoucím postupujících skupin.
Šampionátu se účastní:
11. Sněženky ZUŠ Louny
1. Konvalinky ZUŠ Žatec
12. Babetky DDM Hrádek n/N
2. Koťata TJ Sokol Libochovice
13. Mažoretky ZUŠ Vlašim
3. Litvínovské mažoretky
14. Modern Klatovy DS
4. Marionetky Ústí nad Labem
15. Mostecké mažoretky Kamelky
5. Maršálky Plzeň
16. Bambulačky DDM Hrádek n/N
6. Modern Klatovy DM
17. Karamelky ZUŠ Žatec
7. Mostecké mažoretky Kampeličky
18. Modern Klatovy JUN
8. Mostecké mažoretky Konvalinky
19. Mostecké mažoretky Splendix
9. Sluníčka DDM Hrádek n/N
20. Litvínovské mažoretky
10. Sněhurky ZUŠ Žatec

V sobotu se konal svátek jara, piva a dobré nálady Chmelfest.

BOREŠOVA CENA

Ocenění za kulturu a cestovní ruch
rok 2008

POZVÁNKA
na slavnostní předávání cen
úterý 12.5. 2009 od 17.00 hod.
Křížova vila, Zeyerova ulice, Žatec
vstup zdarma

Komise pro kulturu a cestovní ruch při Radě Města Žatce

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 6. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které se
uskuteční dne 14.5.2009 od 17.00 hodin v zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Smlouva o financování povinné školní docházky
8. Smlouva o financování předškolního vzdělávání
9. ZŠ P. Bezruče Žatec – neinvestiční dotace na výměnu oken
10. ZŠ praktická, speciální a logopedická Žatec – úprava části účelu neinvestiční
dotace
11. Obecně závazná vyhláška – školské obvody ZŠ
12. Rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu pro školy
13. Poskytnutí finančního příspěvku
14. Žádost o finanční příspěvek
15. Výstavba multifunkční haly města Žatec (Areál koupaliště – I. etapa) - žádost
o dotaci v ROP NUTS II Severozápad, finanční krytí projektu
16. Příprava podání žádostí o dotace v Operačním programu Životní prostředí
17. Dopravní úpravy ul. Husova – II. etapa a rekonstrukce chodníku před č.p.
2643 – 8
18. Oprava části komunikací v ul. Obránců míru, Žatec
19. Žatec, nám. 28. října 1019 – ZŠ rekonstrukce sociálních zařízení – II.
etapa
20. Regionální muzeum K.A. Polánka, Husova 678, Žatec – oprava krovu
a výměna střešní krytiny
21. Oprava a rekonstrukce fasády domu a výměna oken v č.p. 927, Zeyerova
ul. Žatec
22. Oprava cestní sítě na hřbitově v Žatci – II. etapa
23. Poskytnutí půjček z FRB-Ž na rok 2009
24. Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
25. Městské lesy Žatec
26. Informace k Žatecké teplárenské a.s.
27. Různé
28. Diskuze a podněty
29. Usnesení a závěr
Aleš Kassal v.r., místostarosta města
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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

Žatecký
týdeník

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 6. 4. 2009 do 15. 5. 2009
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 15.4.2009 do 14.5.2009

Žatecký týdeník

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 22. 4. 2009 do
21. 5. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje
města
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. 4. 2009 do 15. 5. 2009

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 27.4.09 - 26.5.09

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 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 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 m2

909.120,-Kč

2823

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

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 m2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m

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-

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č.2816/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti
0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných
částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu 497.930,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře 3560 m2,
p.p.č. 4646/21 o výměře 1221 m2, p.p.č. 4646/
22 o výměře 4508 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,

2

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

zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet
bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní
smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje v
kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod
smluvní pokutou ( případně lze výstavbu
rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno : od 27. 04. 2009 do 26. 05. 2009

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406 na
st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše 21,25 m2
za minimální nájemné 600,-Kč + 19% DPH /
měsíc (tj. celkem 714,- Kč)
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 29.4.2009 do 28.5.2009

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.

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.

2

Žatec s projektovou dokumentací pro zřízení
samostatné vodovodní přípojky.
Kupní cena : 1.100.000,- Kč
Zveřejněno : od 27.04. do 26.05.2009

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
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

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

7. května 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
11.5. Pondělí

KUBULA A KUBA KUBIKULA

13.5. Středa

KANCELÁŘSKÝ KRYSY - INGRID LAUSSUND

17.5. Neděle

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,-

19:30

Pět různých osobností v jedné firmě, v jedné kanceláři. Soutěživost, podlézání,
vychytralost, podrazy, agresivita. To jsou zbraně nejen některých současných
manažerů firem, ale i … Najde se tedy v některém z nich osobní odvaha vzepřít se zajetým kolejím, krutým šéfům, pracovnímu stresu a kolotoči? Najde
se odvaha chovat se lidsky?
Hrají: Čestmír Řanda, Markéta Tannerová, Gustav Hašek, Veronika Petrová,
Petr Stach. Uvádí: Divadlo Lávka
Vstupné: I.místa 150,- II.místa 140,- III.místa 130,-

„LO STUPENDO“ aneb Tenor na roztrhání

19:30

Agentura Harlekýn Praha uvede hru od Kena Ludwiga v překladu
Iva T. Havlů a v režii Jana Nováka. Příběh je zasazen do prostředí amerického
Clevelandu 30. let minulého století. Ředitel místní opery netrpělivě očekává
příjezd slavné hvězdy, který má vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat.
Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní i situační komiky.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka,
Zlata Adamovská, Jana Boušková, Jana malá, Eva Janoušková, Gabriela
Vránová, Michal Novotný a Ladislav Hampl.
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,Předplatné skupiny A i mimo předplatné

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
9.5. Sobota
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Gioacchino Rossini - LA CENERENTOLA (Popelka)

18:15

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.
n V Žatci přenechám za úhradu
zahradu o výměře 4,3 aru v hezkém
klidném prostředí s podsklepenou
chatkou, studánkou, skleníkem, pitnou
vodou z řádu a ovocnými stromy. Tel.
724 605 291.
n Daniela Vlčková - nehtová modeláž opět zahajuje činnost ve Studiu
K- Style, Alešova 829, Žatec, vchod
z rohu – místo prodejny koberců . Tel.
731 604 404.
n Pronajmu byt 1+1 na Jihu, nájem
+ inkaso 6800,-Kč – 2.os., dále byt 1+2
v Podměstí, nájem + inkaso 7230,-Kč
– 2.os., volné od 1.5.2009, u obou
kauce 9000,-Kč + 1 nájem při podpisu
smlouvy. Tel. 605 924 519.
n Pronajmu byt 1+1, Jabloňová ul.
Byt po rekonstrukci koupelny a kuchyně. Volný od 1. 6. 09, popř. dle dohody.
Nájem 7000,- Kč včetně poplatků +
kauce. Telefon: 603 850 510
n Pronajmu byt 3+1 64m2 (cihlový)
se zahradou u domu. Jedná se o byt
v klidné lokalitě ul. K Perči ŽATEC.
Součástí bytu sklep, plastová okna,
kuchyňská linka, vytápění plynové,
možnost parkování před domem.
K nastěhování okamžitě. Cena 7.000,Kč/měs+poplatky za služby. Telefon605757624
n Do restaurace U medvěda
přijmeme brigádnici servírku na
pá. a so. Info na tel. 777 776 666

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,-

n Prodám OV zděný, slunný, výborně
členěný 2+1+prosklená lodžie+sklepní
kóje, cca 76 m2, 2. patro, Žatec, Svatovácl. ul., WAW, výhled do zeleně. Dům
je čistý, klidný pod uzamčením, poblíž
nákupní centrum, škola, školka, parkování před domem. Cena: 1.000.000,- Kč
včetně práv. servisu. Kontakt: bytzatec@seznam.cz, 602206618.
n Pronajmu byt 1 KK Podbořany,
cena 6 500,- Kč vč. záloh, 1 KK Žatec
11.5. Pondělí 96 HODIN
19:30
cena 6 500,- Kč vč.záloh, na obou nutná
Akční / Krimi / Drama / Thriller. Francie, 2008, 93 min
Bryan nepatří k tatínkům, kteří by byli přísní, ale rozhodně patří k zastáncům kauce 10 000,- Kč, tel. 777 295 000
hesla, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Proto taky není moc nadšený z toho, že
má jeho dcera Kim jet s kamarádkou na pár týdnů do Paříže. Bryan je nejdříve
proti, ale Kim ví co na tatínka platí. Takže jí to nakonec dovolí s podmínkou,
že se bude pravidelně hlásit. Při jednom rutinním hlášení Kim vidí jak její kamarádku unáší banda obchodníků s bílým masem a těsně před tím než vezmou
i ji celou situaci vylíčí tatínkovi, kterého má právě na telefonu . Což je dobře,
protože Bryan není jen tak obyčejný tatínek.
Režie: Pierre Morel. Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Leland Orser, Jon Gries, Radivoje Bukvic, Holly Valance, Anatole
Taubman, Katie Cassidy
Vstupné: 50,-

16.5.

RUDÝ BARON

19:30

Válečný / Akční / Dobrodružný / Historický / Německo / Velká Británie /
Česko, 2008,
Film vypráví o životě slavného německého stíhacího letce za 1. světové války,
Manfreda von Richthofena, známého též jako Rudý baron a Eso všech es. Jeho
rudý trojplošník se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdívali
Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu vypsali odměnu... Během války sestřelil
nejméně 80 letounů, nejvíce ze všech pilotů na obou stranách. Prý si z každého
sestřeleného letadla odnášel kousek domů do své „sbírky“.
Režie: Nikolai Müllerschön. Hrají: Matthias Schweighöfer, Lena Headey, Til
Schweiger, Josef Vinklář, Ladislav Frej st., Joseph Fiennes, Jan Vlasák, Axel
Prahl, Tino Mewes, Brian Caspe, Jan Unger,
Vstupné: 50,-

Revoluční novinka
v tvarování postavy
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Informace a objednávky
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U Flory 2991, Žatec
tel.: 721 134 384

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Příběh o Popelce v operní verzi
na filmovém pláně

Drtí vás finanční krize ???

Ušetřete až 25% nákladů

na Vašem současném nájmu kancelářských, obchodních nebo skladových
Od října loňského roku mohli návštěvníci žateckého Digitálního kina pravidelprostor a přesuňte své podnikání do
ně navštěvovat přenosy z Metropolitní opery. Ke zhlédnutí zde byly například
objektu na Komenského alej v Žatci.
opery Salome, Doktor Atomic, Orfeo a Euridika, Madam Butterfly a mnoho
dalších.
Tel: 775 394 522
V sobotu 9. května nabídne žatecké belli a basbarytonista John Relyea.
kino zatím poslední přenos v letoš- Přenos opery z New Yorku začne v Diní sezoně. Tentokrát to bude operní gitálním kině v Žatci již od 18:15 hod.
PŘIŠLI NA SVĚT
verze slavného příběhu o Popelce, který I v příští sezoně, která začne již v říjnu
29.4.
Ivana Trefancová
3,6kg 49cm
znáte i s filmové verze s Evou Hruško- tohoto roku se můžete těšit na mnoho
Matěj
Fabián
2,5kg 49cm
vou nebo později Libuší Šafránkovou. operních zážitků. V programu se objeví
30.4. Zachariáš Zuzanek 3,2kg 51cm
V operní verzi od Gioacchina Rossiniho například opery Tosca, Aida, Turandot,
Lucie Nováčková
3,9kg 52cm
uvidíte uhrančivou severskou krásku Hofmanovy povídky, Růžový kavalír,
Irena Karolína Gugala 3,7kg 50cm
El?nu Garanču (která před rokem při Carmen, Simone Boccanegra, Hamlet 1.5. Lucie Kučerová
2,9kg 48cm
svém recitálu v Praze nadchla i české a Armida. Kompletní informace o možŠtěpán Mikeš
3,7kg 52cm
publikum). Popelčiným princem bude ném předprodeji abonentních vstupenek 3.5. Daniel Holbus
2,7kg 46cm
tentokrát Lawrence Brownlee. Děj si můžete najít na www.divadlozatec.cz,
Tereza Dušková
3,1kg 49cm
skvěle na jevišti Metropolitní Opery, kde jsou i podrobnější popisky k jednot- 4.5.
ĀĀĀ Patrik Grundza
3,2kg 49cm
doplňují barytonista Alessandro Cor- livým přenosům.
5.5. Viktor Holý
3,7kg 53cm

Májové dny oslavte s námi
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, o. s.
v Žatci pořádá v neděli 17. 5. 2009 od
14 hodin ve Chmelařském Institutu
„Májovou zábavu“.
K tanci a poslechu hraje „Duo TŘÍS-

KA“. Program: humor a veselá nálada
ve skvělé společnosti, přijďte mezi nás.
Jste srdečně zváni!
Vstupenky v prodeji ve středu 13. 5.
od 10 – 12 hod. v kanceláři SPCCH ve
Dvořákové ulici.

ROZLOUČENÍ
23.4.
30.4.
1.5.
2.5.

Jindřich Šlisík
Josef Franěk
Věra Slavíková
Hildegarda Vejvodová
Bedřich Malecký
4.5. Evženie Votrubová
5.5. Emília Tužinská

90 let
88 let
64 let
90 let
62 let
79 let
73 let

Fotografie zachycuje R. Sádovského z SDH Libočany při vyhlašování výsledků a předávání diplomů všem účastníkům.

Mladí hasiči závodili v Libočanech
V sobotu 18. dubna se v Libočanech konal již pátý ročník závodu požárnické
všestrannosti.
Soutěže se zúčastnily kolektivy mlaPrvní místo vybojovali mladí hasiči
dých hasičů Libočany, Doumoušice, z Domoušic, druzí skončily děti z TouTouchovice, Koštice, Počedělice, Sla- chovic a třetí místo získali závodníci
větín, Citoliby, Kryry a Veltěže. Kromě z Koštic.
vědomostí z oblasti požární ochrany
Pořádajícím dobrovolným hasičům
pětičlenné hlídky předvedly své znalosti z SDH Libočany pomohli stanoviště
z oblasti topografie, poskytování první první pomoci zajistit žatečtí dobrovolní
pomoci i střelbu ze vzduchovky.
záchranáři.

Pestrobarevné
defilé

Dne 12.5.09 v 17 hod. se uskuteční
další ročník tradičního Pestrobarevného defilé.
V letním kině se divákům představí
všechny mažoretkové soubory ZUŠ
Žatec. Těšit se můžete na soubory
Princezničky, Princezny, Pomněnky
a Sedmikrásky p.uč. Ivany Fábryové
a Sněhurky a Karamelky p.uč. Lenky
Turkové. K vidění budou skladby nejen
klasických pochodových mažoretek, ale
i pódiové twirlingové sestavy, skladby
s pompony a sóla a dua.
Mažoretky a mažoreti budou mít tento den svoji velkou generálku, protože
v následujících dnech a měsících je čeká
pohárová soutěž a národní a celorepublikový šampionát.
Přejeme všem hodně štěstí a „zlomte vaz“.

Tradiční slet čarodějnic

Ve čtvrtek 30.dubna se od 17:00 hodin před městskou radnicí konal tradiční
slet čarodějnic, který se po slavnostním zahájení přesunul ke svému reji do
areálu za budovu K-500. V čele průvodu, hned za katy a hlavní čarodějnicí,
pochodovaly minimažoretky MŠ Alergo a mažoretky ZUŠ Žatec.
Zde na všechny účastníky čekaly stán- kulturního programu vystoupili čleky s občerstvením a bohatý doprovodný nové kick boxerského oddílu G - Titan
program.
pana Greisigera. S velkým ohlasem
Hlavním bodem programu bylo se setkala možnost vedení loutek pod
vyhodnocení třech nejhezčích ča- dohledem loutkohereckého sdružení
rodějniček, které byly odměněny Jitřenka Žatec a prezentace oddílu Jukeramickými soškami svých vzorů nák Žatec. Nejmenší návštěvníky zaupřipravených Základní školou praktic- jala možnost zaskákat si na nafukovací
kou a speciální v Žatci a hodnotnými žirafě, či se svézt na nafukovací kloudary v podobě mobilních telefonů či začce. Celá akce se i díky vydařenému
digitálních fotoaparátů od společnosti počasí a bezchybné organizaci všech
O2 pana Dongrese. Na pódiu vyhrávaly spolupořadatelů setkala s obrovským
skupiny Lochness a Jukebox. Moderá- zájmem veřejnosti.
torskou dvojici tvořila Radka Mašková,
Závěrem bych rád poděkoval Všem
které sekundoval Karel Fiala. Vrcholem zúčastněným složkám, spolupořadatecelé akce byl efektní obřad s upálením lům a veřejnosti za příjemně strávený
slaměné čarodějnice na hranici za
podvečer a především sponzorům za
asistence pěti katů. Během celého
jejich finanční či materiální pomoc,
podvečera probíhaly různé soutěže,
které si pro návštěvníky připravil Dům jmenovitě O2 Prodejně pana Dondětí a mládeže v Žatci. Obdivovaným grese a drogerii Lindner. Zvláštní dík
vystoupením byla jízda na monokole patří Dobrovolným hasičům a záchraa žonglérské umění Kašpara Klepala, nářům Žatec, Lesům Žatec, Techniczajímavou atrakcí byla možnost povo- kým službám Žatec, firmě LIKOR CZ,
zit se na konících od paní Talaváňové, Základní škole praktické a speciální,
shlédnout expozici dobrovolných loutkohercům Jitřenka, Městskému dihasičů a záchranářů v Žatci. V rámci vadlu, Základní umělecké škole Žatec,
mateřské školce Alergo, Městu Žatec,
Domu dětí a mládeže Žatec, armádě
a posádce Žatec, Městské policii Žatec,
Policii ČR a fotografům 1.DFK Žatec.
Poděkování patří také společnosti Toi
Toi, která dodala mobilní WC.
Fotografie z akce naleznete na
www.divadlozatec.cz.

POZVÁNKA
13.5.09 – 17.5.09 Malínská ulice
Žatec - Cirkus Sultán, všední dny
od 17h, sobota 14h a 17h, neděle
14h,
Lovec krokodýlů poprvé v Čechách,
www.cirkus.cz
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Bohatý prodloužený víkend přinesl
týmům FK Slavoj Žatec aktivní bodovou bilanci. Celkem čtyři výhry
a dvě remízy. A tým mužů bodoval
nerozhodným výsledkem proti týmu
ze spodku tabulky Litoměřicím. Tým
mužů B přivezl všechny body výhrou
v Meziboří. Bodovaly mládežnické
týmy. Především družstvo dorostu
deklasovalo Baník Modlany vysokou
výhrou, mladší zvítězil nad Spořicemi.
Starší žáci vynikajícím závěrem získali
bod nad Chomutovem a mladší žáci se
radovali z vítězství nad Postoloprty
a jsou v čele společného přeboru Louny-Chomutov.

n FK Baník Meziboří - FK Slavoj
Žatec B 0 - 3 / pol.0 - 1 /

Sestava: Haštaba - Bešík - Heinc - Laibl
- Bodnár - Schmied - Macháček M. - Podroužek - Havelka - Jarolím M. - Bezstarosti.
Střídali: Vrábík, Paul A.
Utkání naší rezervy mužů bylo v jejich
režii a konečné skóre mohlo být i s větším
rozdílem. Zkušená obrana, kde se objevil již Heinc (končil mu trest v sobotu)
a v záloze Podroužek spolu s Macháčkem M., od počátku nedávala domácím
příliš prostoru. Nejprve pěknou střelou
dostalSlavojdovedeníHavelka,poněmBešík /jak jinak než z tr.kopu/ a nakonec fotbalovým driblinkem mezi hráči. V brance
spolehlivě zachytal Haštaba a ostatní hráči
předvedli spolehlivý výkon.
n FK Slavoj Žatec A dorost - Baník
Modlany 7 - 0 / pol. 4 - 0 /

Sestava: Kočárek - Zavadil - Majoros
- Pelikán - Hynek - Fedoriška - Smékal
- Baran - Schmied - Holan - Ječmen.
Střídali: Mocek, Franc , Chromý
Neurovnaný začátek, zklidnění a nakonec brankostroj a některé ligové
góly byly k vidění při utkání staršího
dorostu Slavoje. V týmu není vyloučený
Wiesinger, který si nezahraje delší dobu
a pro kterého zřejmě sezóna skončila za
vyloučení v Košťanech v předešlém kole.
Dorost Slavoje, který stíhá vedoucí Ervěnice, vycítil šanci po jejich zaváhání a jde
za svým cílem, který si určil na začátku
soutěže. Branky: Holan 3, Smekal, Baran,
Fedoriška, Zavadil z penalty.
Z dalších výsledků:
FK Slavoj Žatec B dorost - Spořice 3
- 1. Branky: Ječmen 2, Liška
FK Slavoj Žatec st.žáci - FC Chomutov
4 - 4. Branky: Minařík 2, Sitár, Krabec
FK Slavoj Žatec ml.žáci - FK Postoloprty 3 - 1. Branky: Ondo Š. 3
Příští program FK Slavoj Žatec:
muži A: sobota 9. 5. 09 od 17.00 hod.
- Souš
muži B v Libočanech v neděli od 17.00
hod. soupeřem budou FK Lenešice
dorost A zajíždí v sobotu 9.5.09 od
11.00 hod. do Kopist
dorost B: Tuchořice, NE - 15.00 hod.
st. žáci: sobota - 10.30 hod. - Krupka
ml. žáci zajíždí v sobotu do Údlic
Pavel Maňák

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 5. - 7. - 8. - 12. - 14. - 16.5.09
se konají na fotbalovém stadionu FK
Slavoj Žatec nábory talentované mládeže od ročníků 1997 - 2004.
Možné informace: tel. 604 60 98 96
nebo přímo na hřišti.

Úspěch nebo neúspěch?
O tom po skončení soutěže Lokomotiva přemýšlí

Minulý víkend skončil další ročník KP A. Žatecká Lokomotiva důstojně reprezentovala své město a ve stávajících podmínkách a prostorách, které má k dispozici
nakonec obsadila konečné třetí místo.
Je to úspěch nebo zklamání? Těžko se a pak 10 kuželek), na dalších kuželnách se
to hodnotí. Po skvělém podzimu, když drží v náhozech v popředí. V jednotlivcích
v 11 kolech prohrála pouze jedinkrát, se skončil A. Čaboun 5, Hofmann s Basákem
začalo pomalu šuškat o možném postupu těsně za TOP 10 a zbylá trojice je do 25
do divize. Ani jaro nezačala Lokomotiva místa. Škoda, že z důvodu nemoci nezle. První domácí prohra přišla až ve 14 mohl více pomoci Bešík. V zápasech,
kole po velice dobrém výkonu, který kdy nastoupil zahrál dobře. Několikrát
však na soupeře nestačil. Klíčový zápas vypomohl úspěšně i Zd. Ptáček z C týmu.
v okresním derby proti KK Louny však
Z tohoto výčtu je vidět, jak úzký kádr to
nevyšel a jak se ukázalo, rozhodlo to dotáhl až na bronz.
celou sezónu.
Snad se někdy Žatečtí také dočkají
Přesto Žatečtí nemusí být smutní. trochu důstojnějších podmínek pro svůj
Překonali letitý rekord kuželny, který sport, vždyť oddíl kuželek zde funguje už
ještě dvakrát atakovali ( jednou chyběli 4 neuvěřitelných 53 let!

n FK Slavoj Žatec A - FK Litoměřice
1 - 1 / pol. 1 - 1 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Jindra - Vlk Dykas - Paul M. - Beránek - Macháček M.
- Zlatohlávek - Macháček Zd. - Baierl
Střídali: Jarolím, Podroužek, Baran,
připraven Voigt.
Travnatý pažit na Slavoji přivítal družstvo ze spodní části tabulky a domácí
hráče čekal velice nepříjemný houževnatý tým, který bojuje o každý bod potřebný k záchraně. Netrvalo dlouho od
úvodního hvizdu rozhodčího a brankář
hostí nezvládl dlouhý centr domácích
a na blízku přítomný M.Paul jej posunul
do sítě a domácí se radovali z vedoucí
branky. To nijak nepoložilo hosty, kteří
se odvážněji od počátku utkání snažili
o aktivní hru. Když domácí hráči, bratři
Macháčkové a po nich střelec Baierl,
neproměnili vyložené šance, přišla se
závěrem poločasu pohroma pro domácí
branku a hosté z nevinné akce srovnali
gólem do šatny. Do druhého poločasu
překvapili hosté ještě aktivnější hrou.
Místy zatlačili domácí k jejich brance
a nechybělo mnoho a skóre se mohlo měnit v jejich neprospěch. Domácí si žádné
velké příležitosti nevytvořili, ale za zmínku
stojí s určitostí dvě situace. Nejprve perfektně zahraný trestný kop, který vyškrábl
hostující brankář domácímu Baierlemu,
a pak situace, kterou podtrhl svůj výkon
hlavní rozhodčí. Neuznal velice pěkný gól,
který vstřelil chvíli po střídání Jarolím J. To
byla opravdová kaňka na výkonu hlavního
sudího. Nakonec tak oba týmy byly rády
za dělbu bodů.

Žatecký týdeník

V sobotu se Blšanská přípravka zůčastnila turnaje ABC Braník v Praze.
První dva zápasy turnaje sice nebyly podle představ trenérů a příznivců ale
v zápase s pozdějším vítězem Slávií Praha (podle všech přítomných bylo
toto utkání nejlepší v celém turnaji) podali Blšanští hráči vynikající výkon
a až do konce turnaje nepoznali hořkost porážky. Bohužel jim o 1.bod unikl
postup do semifinále, takže skončili po závěrečném suveréním vítěství na
7. místě. Jedno vítěství však získali, a to cenu pro nejlepšího střelce, kterou
si po zásluze odnesl Blšanský kapitán Tomáš Tvrz.
Sestava: Stránský, Klocperk Dan, Klepáček, Minařík, Klocperk Aleš, Suchan,
Tvrz, Dvorský, Lehar.

Blšanské přípravky uspěly na
turnaji v Postoloprtech

První květnový den se blšanské přípravky (ročníky 98 a 00) zúčastnily kvalitně
obsazeného 6. ročníku turnaje O pohár ředitele Elektrárny Počerady pořádaného
FK Postoloprty.
Oba týmy prošli svými skupinami poradila s mužstvem LoKo Chomutov
prakticky bez problémů, když starší 1:0. Mladší bohužel stejným výsledkem
ztratili pouze 2 body za bezbrankovou podlehli Tatranu Kadaň.
remízu s Bílinou. Mladší neztratili ani
Blšanský úspěch navíc zvýraznila
bod a navíc nedostali žádný gól. Finálo- korunovace nejlepšího střelce kategová část se hrála dle umístění v základních rie mladších přípravek, kterým se stal
skupinách a přinesla pro Blšany rozdílné Petr Schovanec.
výsledky. Starší přípravka si ve finále
Jaroslav Jenček

Meziokresní plavecký přebor

V neděli 26.dubna 2009 se dvacetipětičlenná výprava plavců SK Žatec zúčastnila meziokresních přeborů v Lovosicích, kterého se také zúčastnily oddíly PK
Lovosice, TJ Chemička Ústí a PO Rumburk.
Pro některé plavce byl tento závod vůbec še přípravou pro nadcházející oblastní
prvním závodem, kterého se zúčastnili. přebory. Antonín Svěcený, Jakub DvoNejmladšími plavci našeho oddílu byli řák a Marek Koutník dokázali proměnit
Jan Kozák (2001), kterému se nejvíce ve vítězství všechny svoje starty. Další
dařilo na prsařských tratích, kde shodně výhry přidali také Dominik Červenka,
obsadil 2.místa a Ella Pohoriljak (2001), Filip Urban, Lucka Svěcená, Ilona
která obsadila také 2.místo na 100m Nováková, Bára Červenková, Štěpán
volným způsobem, v ostatních startech Henrych, Ondra Pohoriljak, Pavla
skončila vždy na bronzové příčce. Janě Barochová, Katka Zumrová a Kamila
Haišmanově (2000) se podařilo ve Sochorovská.
všech svých čtyřech startech umístit na
Plavci našeho oddílu se ze 133 startů
1.místě.
dokázali 95x umístit, z toho 50x na
Pro starší plavce byly tyto závody spí- 1.místě.
Martin Dvořák

Naši plavci a Austria meeting

V termínu 24.-26.4.2009 se konal ve Vídni závod Austria meeting. Náš oddíl zde
zastupovali tři naši plavci - Tomáš Plevko, Kateřina Iblová a David Urban. První
dva jmenovaní startovali v Rakousku pod hlavičkou české juniorské reprezentace
a David reprezentoval přímo náš oddíl.
Katka Iblová poprvé změřila síly s s ev- naprosto předčil všechna očekávání.
ropskými plavci a velice se jí dařilo. Ve David hned v první disciplíně 200m
všech znakových tratích si zlepšila osobní VZ zaplaval čas 2:05.32, zvítězil a svým
rekordy. Na 50m znak skončila ve své kate- časem splnil limit pro vstup do juniorské
gorii na skvělém 5.místě v čase 31.84s. Na reprezentace ČR. To samé pak zopako100Z obsadila 7.místo a na 200Z přidala val i na 100VZ. V nejkratším sprintu
ještě pěkné 10.místo. Ve svých startech na 50m volným způsobem již potřetí
na 50 a 100Vz obsadila 14. resp. 30.mís- zvítězil a to v čase 26.79. V posledním
to. Na nejkratší znakové trati postoupila závodě 400VZ zakončil své fantastické
svým časem do B-finále Open class a tam vystoupení 2.místem. David se svými
obsadila 15.místo.
výkony stal ve své kategorii nejúspěšTomáš Plevko všechna svá umístění nějším plavcem celého závodu.
vtěsnal do první desítky. Na motýlkářNaši tři plavci předvedli Austria meeských tratích 50m a 100m postoupil ting, že mohou konkurovat i plavcům
dvakrát do B-finále. Na kratší trati pak z jiných evropských států. Vynikajícími
obsadil v otevřené kategorii 10.místo výkony se povětšinou umístili mezi prvnía na stovce skončil na 13.místě. V ka- mi deseti a přivezli i medailová umístění.
tegorii 1991-1992 pak Tomáš vytěžil ze David splnil hned dva limity do juniorské
skvělého času 25.10 na 50m motýlkem reprezentace a stal se i nejúspěšnějším
stříbrnou medaili.
plavcem celého závodu kategorie 1995/
David Urban odjížděl do Vídně s na- 1996. Naše první zahraniční mise tedy
dějí na přední umístění. Výsledek pak dopadla nad očekávání dobře.

Otevření bazénu během státních svátků!
Pátek 8. 5. 2009

otevřeno dopoledne od 10 do 12 hodin
odpoledne od 16 do 22 hodin

Sobota a neděle

normální provoz

Akce a zábava v plném proudu

Květen – MÁJ v stodole ráj - praví české přísloví. Tak trochu „ráj“ v nabídce
kulturního vyžití měli od začátku roku lidé s civilizačními chorobami.
V lednu měli možnost shlédnout velikonočním jarmarku. Melodie Karla
v mosteckém divadle představení „Paní Hašlera se staly oblíbeným pořadem
ministrová“ a v restauraci „Na Cha- a v žateckém divadle zakončily dubnovou
loupce“ zhodnotit činnost za rok 2008 nabídku organizace. Jako každým rokem
na členské schůzi. Březnová přednáška i letos bude květen ve znamení „májové“
cestovatele Vojtěcha Hlásného byla prv- taneční zábavy. Na „Dny neziskovek“ se
ní z pravidelných „Večerů ve vile“a všemi organizace důkladně připravila a předstazúčastněnými byla velmi kladně hodno- ví zajímavý program, o kterém přineseme
cena. Pěkné slunečné počasí doprovázelo informaci v příštím čísle. První polovinu
ty, kteří se zúčastnili zájezdu do divadla roku uzavřou lidé SPCCH společným
„U Hasičů“ na oblíbený pořad Českého „výšlapem“ na Červených vrch u Loun
rozhlasu „Tobogán“. V měsíci dubnu byly se Senior klubem Louny a doufejme, že
na programu hned tři nabídky, spojené bude opět doprovázen pěkným počasím
i s pracovní aktivitou. A že právě slunečné Pokud máte zájem se podobných akcí
počasí doprovází akce SPCCH, byla i ta zúčastnit, přijďte každou středu od 10 do
skutečnost, že „Žatecká šlápota“ přilákala 12 hodin do kanceláře ve Dvořákové ulici
okolo padesátky lidí, kteří měli zájem se a rozšiřte řady naší organizace. A pokud
dozvědět zajímavosti z historie města . chcete dobrovolně „přiložit ruku k dílu“,
Získat recept na pečení jidášů, nebyl pro jste ještě více vítáni. Naše heslo – „dobženy z organizace problém a tak mohly rovolníků není nikdy dost“.
svoje „výrobky“ nabídnout ve stánku při
S. Žitníková
Kamarád – Lorm za finančního přispění města Žatce pořádá pravidelné

REKONDIČÍ PLAVÁNÍ

pro osoby se zdravotním postižením

KDY? Od 12.5.2009 od 15:00 – 16:00h, v úterý, každý sudý týden
KDE? V plavecké hale OA v Žatci
Plavcům se bude věnovat trenér. Podle charakteru handicapu je nutné zajistit si
doprovod či asistenci. Vstup: 20,-Kč (asistent zdarma)
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace,
Pražská 808, 438 01 Žatec.
Telefon, fax: 415710795, 731583308
e-mail: ddzatec@seznam.cz

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
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Kombinace aikido-karate
semináře již po třetí v Žatci

Již po třetí se v Žatci odehrál víkendový seminář aikido-karate pod vedením dvou
zkušených učitelů Michala Baňase (3.DAN Aikido) a Myro Konevyche (3.DAN
Shinkyokushin karate). Oba učitelé cvičí již delší dobu bok po boku v jedné
z pražských škol, takže se navzájem dobře znají.
Aikido je založeno na myšlence vyu- umění byla pro zúčastněné tedy velkým
žít energie soupeře ve svůj prospěch. přínosem, každý si ze semináře odnesl
Shinkyokushin karate je zas považováno jinou myšlenku, princip nebo pohyb.
za jedno z nejtvrdších bojových umění Další z podobných seminářů plánují žavůbec. Kombinace těchto dvou bojových tečtí aikidisté na konec roku 2009.
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