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Upozorňujeme
řidiče na následující
dopravní omezení:

Proč turbína?

1. Úplnou uzavírku příjezdových
komunikací do prostoru nám. Prokopa
Malého a Prokopa Velikého v Žatci, (tj.
vjezdy od ul. Komenského alej, Volyňských Čechů) v souvislosti s realizací
stavebních prací v rámci stavby „Chrám
chmele a piva - revitalizace pražského
předměstí v Žatci“. Dopravní omezení
potrvá do 15. 7. 2010.
2. Částečnou uzavírku silnice č. II/227
při výjezdu ze Žatce v úseku k areálu
výtopny „Perč“ (směr Žatec - Holedeč,
Rakovník) pro pokládku horkovodního
potrubí. Provoz je převeden do jednoho
jízdního pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením. Dopravní omezení
potrvá do 10. 9. 2009.
Jitka Stříbrná, odbor dopravy
a silničního hospodářství

Žatec – V souvislosti s jedním výběrovým řízením bylo město Žatec v Žateckých novinách napadeno, že v kontextu
s neposkytnutím jisté informace z výběrového řízení porušilo Ústavu.
Krajský úřad Ústeckého kraje, který
se údajným pochybením města zabýval,
ovšem nic takového neshledal a v tomto
smyslu i v pondělí město Žatec oficiálně
vyrozuměl. Uvidíme, jestli se dočkáme
ve zmíněném periodiku textu, který bude
o této skutečnosti informovat, případně
omluvy.
(st) Na snímku Klub vojenské historie Mitte-Střed, který předvedl ukázku osvobození radnice.

Křížova vila a náměstí Svobody patřilo neziskovkám
ce „Pomocné tlapky“, která tyto psy pro
zdravotně postižené cvičí již dvacet let.
Odpoledne bylo opět vymezeno dvěma
organizacím a to SPCCH Žatec, o. s.
a o.p.s. Zdravý život. Mateřské centrum, které slaví letos první narozeniny
se představilo žateckým maminkám ve
čtvrtek dopoledne a v odpoledních hodinách neziskovka z Liběšic Džbánsko
o.p.s. Poté následovala Roztančená
kolečka s ukázkou, jak tancují vozíčkáři. Páteční besedy o drogové závislosti
prezentované K-Centrem Žatec, se
zúčastnila převážně školní mládež .
DDM Žatec, ZUŠ Žatec a Junák Žatec
měl čas vymezen v podvečer. V sobotu
dopoledne se žatecké náměstí zaplnilo
díky ukázce činnosti Záchranářů Žatec,
Hasičů Žatec a Městské policii Žatec.
Boje z 2. světové války jsou vidět už
jen na archivních snímcích. Kdo ale
přišel odpoledne opět na náměstí byl
svědkem fiktivní ukázky bojů z konce

této války. Klub vojenské historie Mitte-Střed, který předvedl ukázku, tímto tak
přilákal na náměstí stovky lidí. Oproti
tomu malá účast, neboli vůbec žádná,na
prezentaci některých ostatních sdružení byla důkazem možná pohodlnosti,
nebo nezájmu o práci těch, kteří věnují
aktivitám mnohdy několik hodin svého
času. A právě účast je vždy tou nejlepší
odměnou. Po celou dobu konání týdne
neziskovek se také prezentoval průběžně
Kamarád Lorm a v chovatelském areálu
pořádal Český svaz chovatelů Žatec 1
„Týden dětí a zvířat“. Dny neziskového
sektoru tak daly prostor organizacím
prezentovat svou práci, lidem vysvětlit,
jak se mohou zapojit do jejich aktivit
nebo podat pomocnou ruku, tam kde je
jí potřeba. Věřme, že organizátor, kterým
bylo Regionální muzeum K. A. Polánka
Žatec, se při druhém ročníku této akce
setká s větším zájmem veřejnosti.
S. Žitníková

Kdo nebude od června pracovat, musí očekávat od
července
snížení dávek pomoci v hmotné nouzi
Novela zákona o pomoci v hmotné nout“ na existenční minimum by měli na měsíc, což představuje až 1/3 dávky

nouzi přináší přísnější podmínky
u příspěvku na živobytí ze systému
pomoci v hmotné nouzi. Příjemci této
dávky, kteří ji pobírají déle než 6 měsíců by měli od června 2009 nastoupit na
veřejnou službu, jinak jim hrozí snížení
dávek na existenční minimum.
Veřejná služba je dobrovolná práce
pro Město Žatec, která je v současné
době realizována u Technických služeb
a v příspěvkové organizaci Kamarád
Lorm. Práce jsou v převážné většině
realizovány jako úklid veřejných prostranství, nebo jednoduché pomocné
práce.
Příjemci dávek, kteří nechtějí „kles-

odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně.
Ti kteří odpracují 30 hodin, mohou počítat i s drobným navýšením sociální
dávky, které stanoví zákon jako tzv.
„bonus“. Ten se pohybuje v rozmezí
tří až pěti set korun.
Odpracované hodiny mají na výši
dávky vliv „pozpátku“, proto by měli
zájemci o veřejnou službu být aktivní
už v červnu, aby v červenci neklesly
jejich příjmy na existenční minimum,
které je zákonem stanoveno na 2020,Kč.
Snížení dávek se u jednotlivých osob,
které na veřejnou službu nenastoupí se
pohybuje v rozmezí 600,- až 1106,- Kč

na živobytí. U osob, které mají dávku
navýšenou z důvodu dietního stravování je to ještě více.
Žatec byl prvním městem v republice,
kde byla veřejná služba zavedena. Možnosti práce pro město zatím vyzkoušely
čtyři desítky osob, z nichž ovšem pouze
dvě desítky pracují pravidelně. V Žatci
se veřejná služba týká potenciálně až
170 osob, v obcích okolo Žatce pak
dalších šedesáti.
Veřejné služby jsou zproštěni například starobní a invalidní důchodci
(pouze osoby plně invalidní), rodiče
pobírající rodičovský příspěvek a nezaopatřené děti.
pan
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V pondělí 18. května v podvečer byly
slavnostně zahájeny v Křížově vile „Dny
neziskového sektoru“. Zástupci jednotlivých sdružení se krátkou prezentací
představili všem přítomným a příjemnou atmosféru navodil vokální soubor
Poutníček. Ta panovala i po celou dobu
diskuze se zástupci města Mgr.Erichem
Knoblauchem, Alešem Kassalem a Mgr.
Petrem Antonim. V úterý v dopoledních
hodinách se na zahradě vily konala ukázka výcviku záchranářských psů. Odpolední hodiny patřily prezentaci Svazu
diabetiků o životě lidí s tímto onemocněním. O možnostech pečovatelské služby měla připravenou prezentaci Arnika
– komplexní domácí péče. Další den
dopoledne opět patřilo těm, o kterých
se říká, že jsou nejlepším přítelem člověka. V tomto případě nešlo jen o lidové
rčení, ale o asistenta, který má vždy na
Vás čas – asistenční pes. Ve spolupráci
s SPCCH Žatec předvedla ukázku nada-
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Město Žatec nepochybilo,
Ústavu neporušilo

Setkávám se s tvrzením, že jsme měli
v rámci rekonstrukce našeho dožitého
tepelného hospodářství vybudovat pouze kotel na biomasu a o turbíně uvažovat
až v případě získání dotace a dostavět jí
později. Mrzí mě, že jsem toto již bezpočetkrát „kompetentním“ lidem vysvětloval, a přesto se znovu toto téma otevírá.
Takže zjednodušeně a krátce. Toto řešení
by významně zvýšilo cenu tepla pro naše
odběratele. Technologie musí být totiž na
tuto turbínu již připravena a postavena
v rámci výstavby kotle. Samotná turbína
stojí pak z celého projektu „pouze“ cca
70 mil. Kč, takže cca 230 mil. Kč by
muselo být stejně prostavěno. Turbína
ovšem přinese za prodej elektrické
energie naší firmě cca 40 mil. Kč ročně.
Prodej tepla v případě samotného kotle
cca 4 mil. Kč (odečten podíl uhlí). Pro
zjednodušení: z 300 mil. Kč mám ročně
40 mil. Kč, z 230 mil. Kč mám ročně 4
mil. Kč. Toto jsou samozřejmě „kupecké“ počty pro zjednodušení, ale odráží
skutečný stav problému. Problému, který je hojně diskutován v odborném tisku
a stačí ho číst. Na projekt byl vypracován
finanční plán s výhledem na 10 let. Problematiku financí a technického řešení
posuzovalo ČVUT, VŠE, energetičtí auditoři, projektové kanceláře, energy týmy
a nezávislí auditoři bank, a výsledkem je
konstatovaná smysluplnost a návratnost
projektu. Ano, tu kotelnu nestaví Legutko, ale odborníci napříč celou republikou! Měřítkem je i to, že byl nakonec
poskytnut úvěr (v době finanční krize!)
Když se ohlédnu a podívám se, jaká velká
skupina lidí a odborníků z různých oborů
lidské činnosti se na posuzování projektu
podílela a stále podílí, tak se sám sebe
ptám: „Kdo je ten, kdo navrhuje tyto
nesmyslná řešení?“. Miroslav Legutko

J. Novotný z infocentra s oceněním za knihu o Žatci

Ocenění za knihu o Žatci

Významné ocenění za výpravnou
knihu Chmelařství a pivovarnictví na
Žatecku získalo Turistické infocentrum
MěÚ v Žatci na národní přehlídce propagačních materiálů v Písku. Na 13.
ročníku soutěžní přehlídky Tourpropag
byla 19. května v kategorii reprezentační
publikace nejvýše hodnocena odbornou
veřejností právě tato kniha.
Publikace obsahuje zajímavé fotografie a texty o historii města, pěstování
chmele na Žatecku, pivovarnictví v Ža-

tecké chmelařské oblasti, dále jsou zde
cizojazyčná resumé v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, japonštině
a čínštině. Knihu pro Královské město
Žatec vydalo nakladatelství Digon ve
spolupráci s Turistickým infocentrem
MěÚ Žatec. Na knize se dále podílelo
Regionální muzeum K.A. Polánka,
Chmelařské muzeum a více než 10 autorů fotografií a textů. Publikaci můžete
zakoupit v infocentru za atraktivní cenu
250,- Kč.
(ic)
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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
1m 2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního
úřadu o povolení užívání stavby) do
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí
(KN) za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
Kamenný vršek na vlastní náklady
majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
pozemku) přerušovaný zatravněním
a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro pojezd je
nutné provést úpravu vybetonováním
přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky
přípojek u některých parcel minimální
– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
odkanalizování při podsklepení RD
čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové
vody bude možné napojit pouze přes
bezpečnostní přepadovou jímku – nelze
napojit přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke
stavebnímu povolení (dále jen „SP“)
na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD (ke
SP nutné vyjádření ŽT a.s.).

Žatecký
týdeník

- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení
RD a elektroměr (cena za připojení ke
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební čára 5,5 m
dodržena z obou stran od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku
bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží nebude řešeno
jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby se bude vyjadřovat architekt města
individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
odbor tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 18.05. - 16.06.09
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden celek
k výstavbě RD za podmínek stanovených
odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 18.05. - 16.06.09

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

Aktivity pro seniory

Vážení senioři, v rámci Aktivního klubu seniorů bude zahájen dne 2.6. ve 13:
30 kurz Německého jazyka v rozsahu 70
hodin (pravidelná setkání každé úterý,
o prázdninách pouze 1x za měsíc).
Aktivní klub seniorů je spolufinancoOpakovaný záměr Města ván v rámci Komunitního plánu města
Žatce. Neváhejte se přihlásit – volných
Žatec pronajmout ze
posledních 5 míst.
svého majetku
Dne 5.6.2009 v 16:00 proběhne 1.
Projednáno RM dne 17.03.2008
setkání
seniorů s přednáškou na téma
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 „Komunikace pro seniory“. Obsahem
m2 za minimální nájemné ve výši 1.000,- přednášky bude verbální a neverbálKč/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 18.5 - 16.6.2009

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

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

projednáno Radou Města Žatec dne
4.5.2009
Volné bytové jednotky:
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných
n č. 2818/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2817, 2818,
2819 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5040 o výměře 1043 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/42456 vzhledem k celku
za kupní cenu 922.230,- 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 7.5. - 5.6.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

projednáno RM 09.03.2009
n Byt č. 2 o vel. 0+3 (110,96 m2) v domě
čp. 150 nám. Svobody v Žatci za nájemné 58,08 Kč / m 2 na dobu určitou do
31.12.2010.
Projednáno RM dne 16.06.2008
Zveřejněno: od 18.5.- 16.6.2009
Pozemky určené k výstavbě RD:
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
za podmínek stanovených odborem roz- žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
voje města
který je k vyzvednutí na informacích
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2, MěÚ Žatec
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m2 Opakovaný záměr Města
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Žatec pronajmout ze
Kč/m2.
svého majetku
Zveřejněno: od 18.05. - 16.06.09
Projednáno Radou Města Žatce
Opakovaný záměr Města 19.1.2009
Žatec prodat ze svého n bytovou jednotku č. 3083/201 Huso-2
va v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,65m ,
majetku
soc. zařízení 3,41m2, předsíň 3,80m 2)
Projednáno RM dne 12.03.2007
o celkové ploše 35,86m2 za měsíční nájemPozemky k budoucí výstavbě bytového né 110,-Kč/m2 (tj. 3.945,- Kč) bez služeb
domu
a nájemného za zařizovací předměty
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o vý- na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhraměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 zení vratné kauce ve výši trojnásobku měm2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového síčního nájemného.
domu za podmínek stanovených odborem Zveřejněno: od 19.5. - 17.6.2009
rozvoje města (1.NP občanská vybavenost Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
– obchody, služby apod., 2. až 5. NP byd- žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
lení) s upozorněním, že realizaci stavby který je k vyzvednutí na informacích
lze odsouhlasit až po schválení nového MěÚ Žatec
územního plánu, s upozorněním na vedení Prohlídku zajistí majetkový odbor v termíinženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti nu dle telefonické dohody tel.415736228

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

ní komunikace, umění naslouchat
druhým, efektivní komunikace, komunikační vzdálenosti, bariéry při
komunikaci, význam prvního dojmu,
nástroje sloužící k účinnější a přesnější
komunikaci, různé příklady, „testíky
na neverbální komunikaci“... Na Vaší
účast se těší přednášející PhDr. Zdeňka
Baranniková.
Bližší informace a možnost přihlášení
na telefonu 723 517 906 (p. Hodanová),
občanské sdružení Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří, Masarykova 745.

Rodinné pasy Ústeckého kraje
– slevy pro rodiny s dětmi

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny (i neúplné) s alespoň jedním dítětem do věku 18-ti let. Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny bezplatné.
Projekt funguje v ČR od roku 2006.
Do systému Rodinné pasy se mohou
Držitelům Rodinných pasů vzniká také zapojit noví poskytovatelé slev,
u vybraných poskytovatelů nárok na kteří jsou zveřejněni formou inzerce na
slevu ve výši 5-50% a to u v oblasti slu- www.sphere.cz, www.rodinnepasy,cz
žeb (hotely, restaurace, obchody) a vol- nebo v rozesílaných e-aktualitách.
nočasových aktivit (kulturní a sportovní
Více info: www.rodinnepasy.cz
zařízení, zoologické zahrady, hrady,
(jn)
zámky atd.), ale i v rámci slevového
systému Sphere card, který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé ČR
a na Slovensku. Slevy lze uplatnit také
v rámci projektu Familienpass v Dolním
Rakousku.
Registrace:
on –line na www.rodinnepasy.cz
e-mailem: usti@rodinnepasy.cz
telefonicky na čísle: 543 211 254
registračním formulářem na adresu
kontaktního centra:
Rodinné pasy, P.O.BOX 130, 400 01
Ústí nad Labem

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 25.05.2009 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa na dobu určitou
(zástup po dobu dlouhodobé nemoci):

referent/referentka
finančního odboru

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
Sb.v platném znění): platová třída 7.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví a vyhlášky č. 505/2002 Sb.
• Znalost problematiky DPH a praxe v účetnictví vítána
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup dle dohody
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 05.06. 2009 do
14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent finančního
odboru“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů
uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

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.

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

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Do restaurace U medvěda
přijmeme brigádnici servírku na pá.
a so. Info na tel. 777 776 666

KVĚTEN/ČERVEN 2009
29.5. Pátek

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVEDČENÍ OA ŽATEC

9.6. Úterý

NA BRUSEL VÁVRO!!!

9:00
19:30

Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Děj hry zasadil autor František Ringo Čech do Kocourkova a nastavuje zrcadlo
politikům, podnikatelům, ale i obyčejným lidem. Jak už název napovídá, autor
napsal hru ze současnosti, která pojednává o lásce nezbedného poslance ke krásné
Missce a šlechetném prezidentovi. Komedie je velmi tvrdou politickou satirou na
současné poměry a situaci na politické scéně. Nemíří nalevo ani napravo a ukazuje
idioty a kretény, se kterými se v osobním životě divák setkává na každém kroku.
Vystupují v ní blbci z celého širokého politického spektra.
Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav Sypal, Petr Jančařík, Pavel Novotný, Milan
David, Bára Štěpánová, Martha Olšrová, Petr Martinák a další.
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

LETNÍ KINO ŽATEC
Červen - hrajeme od 21,30
5.6. Pátek

Madagaskar 2

70,-

Líbáš jako bůh

80,

Bontonfilm. Komedie / USA / 2008 / 90 min. / český dabing
Stále spolu. Stále ztracení. Hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy newyorské ZOO
tragicky zakysli na titulním ostrově u afrických břehů a takový osud by jim určitě
nikdo nepřál. Jenže pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou příjemnější variantou.
Režie: Eric Darnel, Tom Mc Grath. Hrají v českém znění: Filip Blažek, Filip Švarc,
Miroslava Pleštilová, Václav Vydra….

6.6. Sobota

Falcon. Komedie / ČR 2008 / 115 min / přístupné
Nová komedie Marie Poledňákové
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou hlavní motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým podléhají zamilovaní,
nemilovaní i žárliví…

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

JIŽ „13“ ROK POŘÁDÁ TJ SEVER ŽATEC ODBOR ASPV
(SPORT PRO VŠECHNY)
v sobotu dne 30. 5. 2009

v autoškole Janouš na DOPRAVNÍM HŘIŠTI u řeky

soutěžní dopoledne

spojené s oslavami MDD pro všechny děti ze Žatce.
SOUTĚŽIT SE BUDE
v jízdě na kolech, koloběžkách, tříkolkách, kolečkových bruslí - malé děti
odstrkovadla - v závodivých hrách o sladkosti /- atrakce/
Po celé dopoledne je zajištěno občerstvení a sladkosti.
Sraz všech účastníků je v 8.30 hod. Začátek soutěží v 9.00 hod. startovné 10,- Kč.
Po ukončení závodů obdrží děti diplomy - medaile a odměny.
Těšíme se na Vás cvičitelky ASPV TJ Sever Žatec.
VŽDYŤ VŠICHNI VÍME, ŽE "POHYB JE ŽIVOT"

PRODÁME
zavedený

Hotel
„GARNI“
V Žatci

Prodej možný ihned
Bližší informace na
tel. 724 805 745

POZVÁNKA
Základní organizace KSČM v Žatci, pořádají dne 30. května 2009 od 09.00 hod.
oslavy Dětského dne, které se uskuteční
v parku pod nemocnicí. Je připravena
řada sportovních a zábavných her, za
které budou děti odměňovány. Zveme
všechny děti, které chtějí strávit příjemné dopoledne v rámci oslav jejich dne.

n Pronajmu byt 1 KK Podbořany,
cena 6 500,- Kč vč. záloh, 1 KK Žatec
cena 6 500,- Kč vč.záloh, na obou nutná
kauce 10 000,- Kč, tel. 777 295 000
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, Šafaříkova
ulice. Kauce. Tel. 777 123 729.
n Prodám byt v OV, 2+1, Podměstí.
klidné prostředí, tel. 604 652 759.
n MO ČRS Žatec pořádá dětský rybářský tábor. Místo konání: Nechranická přehrada - kemp MO ČRS Žatec, Vadkovice.
Datum konání: 03.07.2009 - 12.07.2009,
cenapobytu:2500,-Kč,přihláškynaDDM,
podmínky pobytu: věk do 15 let, platná
povolenka k lovu ryb na revíru 441043
- Ohře 9 - mimopstruhová pro severočeský
kraj, kontakt: p. Pavlík 777 764 334.
n Pronajmu byt 2+KK v Žatci, Pražská
ulice, přízemí, vlastní topení(50 m2). Kauce. Tel. 777 187 937.
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.
Telefon-605757624
n Koupím garáž – Lučanská, Červený Hrádek. Cenu respektuji. Tel.
723 091 195
n Prodám byt 3+1 v OV v Žatci, ul.
Dr. Kůrky, nová fasáda, plastová okna,
zaskleněná lodžie. Tel. 728 472 724.
n Prodáme byt 1+4 (OV) 77 m2, plastová okna, zateplený, cena dohodou.Tel.
731 578 775 .
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci v klidné
lokalitě U Flory s velkou terasou. Nájem
6.500,- Kč + poplatky. Volný od června.
Kontakt: 774 457 547
n Kadeřnictví v kosmetickém salonu
ELITIO opět otevřeno. Nyní i bez objednání. Těší se na Vás Lucka. Obránců míru
243, tel.: 606 473 488, 415 712 514
n Pronajmu byt 1 + 2 (59m2) v RD.
Nájem + inkaso 6.620,- Kč. Kauce 10 tis.
Kč.; Žatec. Tel.: 415 210 135
n Pronajmu byt 3 + 1 v rodinném domě.
Cena dohodou. Tel.: 728 602 652
n Dárek ke „Dni dětí“ ve studiu
K-Style (Alešova ul., roh vedle hasičárny), třpytkové tetování pouze za 30,- Kč
dne 1.6.2009 od 9.00 – 17.00 hod. Tel.:
731 604 404
n Romana Sakačiová – Royal Döner
Kebab oznamuje svým zákazníkům
změnu provozní doby od 1. 6. 2009.
KEBAB I. – ul. Bří Čapků – sídliště Jih,
(nám. Poperinge vedle Tulipánu), Po-Čt
11.00 – 22.00, Pá 11.00 – 03.00, So 20.00
– 03.00, Ne zavřeno. KEBAB II. – ul. Nákladní 359, (pod sudem – naproti zastávce
MHD), Po – Pá 11.00 – 18.00, So – Ne
14.00 – 20.00

BLAHOPŘÁNÍ
Nákladní 781, 43801 Žatec

Bižu Paris má pro
Vás připravenou
letní akci
2+1 zdarma.
Přejeme vám krásné léto

!! Nábor !!

Hledáme několik dívek ve věku 9-11 let

Do soukromého tanečního souboru
„pomponistek“
se zájmem o sportovní a moderní tanec ze Žatce a okolí.
Více informací se dozvíte na čísle
776 792 225 nebo 776 786 248 p. Filípek – p. Kováříková
Na kterém se zároveň můžete přihlásit na nábor
Nejpozději do 8. 6. 2009

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!

V těchto dnech se dožívá naše dlouholetá členka, aktivní úsekářka, paní
Jiřina Volná 90ti let. Hodně zdravíčka,
stále mnoho optimismu a spokojenosti
přejí za ZO SPCCH Žatec, o. s. – Danuše Hollerová, S. Žitníková a další členky
výboru.

PŘIŠLI NA SVĚT
20.5. Jan Fiedler
Štěpán Hlavatý
Jakub Janeček
Matěj Laube
Tomáš Kabele
21.5. Matěj Nováček
22.5. Matěj Kulhavý
Jan Makula
Gabriela Jíchová
23.5. Karolína Fiedlerová
24.5. Markéta Šišková
25.5. Milan Hrbek
Josef Čadek
Robin Baláž

3,7kg
3,2kg
3,2kg
3,4kg
3,9kg
3,4kg
3,6kg
3,7kg
4,1kg
3.2kg
4,0kg
4,6kg
3,1kg
3,4kg

51cm
50cm
50cm
52cm
54cm
51cm
51cm
53cm
49cm
53cm
54cm
51cm
51cm

ROZLOUČENÍ
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
25.5.

Václav Vacek
Milan Maliňák
Oldřich Hocký
Marta Sáblová
Hana Lebdušková

89 let
63 let
88 let
47 let
74 let

5. ročník „ O pohár starosty
Spořic“ měl dobrou úroveň

Od 2 do 17. 5. se konal bohatě obsazený a také tak dotovaný turnaj dvojic na
2x100 HS ve Spořicích. Startovalo zde celkem 48 dvojic mužů, 11 dvojic žen a 17
smíšených dvojic, což čítalo 89 mužů a 31 žen.
Účast byla bohatá od zahraničí až po
Na vítězství v mužích bylo třeba hodit
ligové týmy a dvojice z nižších soutěží 945 a ve smíšených párech dokonce 955.
prakticky z celých Čech.
Dvojici žen „stačilo“ 869.
Lokomotiva vyslala 4 dvojice, které
V jednotlivcích si nejlépe z Žateckých
vcelku dobře reprezentovali Žatec.
počínal Ptáček, byl 21. výkonem 444,
Dvojice Basák+Jarolím nakonec po Jarolím 33 za 433, Hofmann ml. 46. za
solidní hře obsadila 22 místo výkonem 423, Basák 52 za 419. Ostatní hranici 400
852 kuželek. Druhá dvojice Hofmann nepřekonali.
st.+ml. skončila 42 za 798.
Na výhru bylo třeba v mužích 501
Další dvě dvojice startovali jako smíše- a v ženách 472.
né. Manželé Ptáčkovi obsadili 11. místo
Je škoda, že Lokomotiva nemůže uspovýkonem 838, Chotová+Hofmann st. byli řádat podobný turnaj, snaha by byla, ale
15. za 788.
podpora se nenajde.

Zájezdy
LAST MINUTE

w w w. a z u r o - d o v o l e n a . c z
ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
Další body si připsaly na svá konta fotbalové týmy FK Slavoj Žatec, v krajských soutěžích o uplynulém víkendu. Muži A předvedli na hřišti svého
soupeře asi dost překvapivý výkon a doslova vyučovali svého protivníka
z Bíliny. Konečné skóre mohlo být ještě výraznější, kdyby celá řada šancí nekončila mimo tyče domácí branky. Zaskvěl se především Zdeněk Macháček,
který vsítil hatrick, a to ještě neproměnil nejméně další tři gólové šance, kterým se
říká vyložené. Svůj důležitý zápas zvládli také dorostenci v Trnovanech u Teplic,
a poskočili o další krůček ke svému cíli.Muži B hostili v Libočanech tým Havraně.
Starší žáci bojovali o záchranu v Jirkově a mladší o body v Chomutově.
n SK SIAD Bílina - FK Slavoj Žatec v obranné činnosti a Slavoj v zahazování svých gólových šancí. Až mohutný
A 0 - 4 (pol. 0- 2)
Sestava: Zaťko - Vávra - Vlk - Jindra závěr a protržení smůly a hatrick Oppla,
- Dykas - Paul M. - Heinc - Macháček M. po pěkných akcích a střelách Holana
stanovil konečné skóre na 0 - 4. Ziskem
- Zlatohlávek, Macháček Zd. - Baierl
Střídání: Podroužek, Jarolím J. - Baran, těchto bodů se přiblížila vidina postupu
na dosah.
připraveni: Paul A., Beránek
Příští kolo má Slavoj volno, za 14.dní
V očekávání fotbalových příznivců
žateckého Slavoje bylo vystoupení zajíždí do Proboštova.
v Bílině zdali hráči potvrdí svoji formu n FK Slavoj Žatec B - FK Havraň 4
a především zdali potvrdí body a výkon, - 0 / pol. 1 - 0 /
který předvedli v minulém utkání doma
Sestava: Paul A. - Bodnár - Bešík s vedoucím Vilémovem. Obojí vyšlo nad Laibl - Vořechovský - Paul M. - Beránek
očekávání a tak fanoušci, kteří navštívili Majoros - Podroužek - Baierl - Poborský
toto utkání, měli možnost shlédnout
Střídání: Holan, Brynda
kanonádu a hlavně neskutečný počet
Další výsledek 4 - 0, doplnil výčet utkázahozených šancí. Vše započal již ve 2. ní mužů „B“ víkendovou sérii utkání
minutě Macháček Michal, který si ně- žateckého Slavoje.
kolikráte narazil míč se svým bratrem
Hosté od počátku vsadili na „brejkoZdeňkem a ten se s přehledem k tyči ne- vé“ situace a několikráte také prověřili
mýlil a bylo z toho vedení. Po rozehrání domácího brankáře v čele s obranou, kde
předváděl Slavoj pěkný kombinační fot- kraloval Bešík, jak tvrdostí, tak poziční
bal, plný narážek, výměn, podporované hrou. Po několika zahozených šancí oteúčelovou hrou krajních obránců Vávrou vřel skóre utkání Poborský, který proměnil
a Dykasem, ovšem postupně především přesnou přihrávku Baierleho.
Baierl a po něm Zd.Macháček netrefili
Ve druhém poločase byly k vidění další
správné místo. Ještě v 1.poločase pěkný šance na obou stranách, ale Poborský
odvážný únik započal M.Paul a na jeho nejprve „orazítkoval“ břevno hostujícípřesný centr si naběhl Heinc a hlavou ho brankáře, aby pak proměnil svoji dalurčil stav poločasu na 0 - 2. Snahy domá- ší příležitost. Ukázkovou ligovou branku
cích s jistotou likvidoval pozorný Zaťko, bylo možné vidět po centru z rohu a Baierl
který v brance nahradil zraněného Voig- přímo z „voleje“ ,hranice velkého vápna,
ta. Ve druhém poločase pokračovala trefil přesně. Poté šel střídat a do hry naaktivita hostů dosáhnout navýšení skočil trenér „A“ týmu Martin Brynda,
skóre. Nejprve ale musel také před- kterému v závěru Poborský nabídl šanci
vést své kvality Zaťko, který si poradil a upravené skóre na konečných 4 - 0, pro
s protiútoky a snahou domácích vstřelit domácí.
kontaktní gól. Bylo až neuvěřitelné n 1.FC Jirkov - FK Slavoj Žatec
s jakou lehkostí se hráči Slavoje dostá- st.žáci 13 - 1
vali do šancí. Populární přezdívku palič n AFK Chomutov - FK Slavoj Žatec
utkání by určitě získal Zd.Macháček, ale ml,. žáci 0 - 3
nutno podotknout, že přeci jen přišli jeho
chvíle, kdy dokázal navýšit skóre o další Pozvánka na fotbalový víkend
branky. To už ale byl na hřišti tzv.další žateckého Slavoje
palič šancí J.Jarolím. A tak se utkání
n FK Slavoj Žatec A - AFK LoKo
dohrávalo pod jednoznačnou taktovkou Chomutov sobota 30.5.09 od 17.00 hod.
hostů a ke spokojenosti, jak fanoušků, u Ohře
tak trenérů M.Bryndy a jeho asistenta
n FK Louny B - FK Slavoj Žatec B
J.Bešíka. Pokud se snáší na hráče někdy neděle 31.5.09 od 17.00 hod. v Lounech
kritika nad výkonem, která je určitě na
n FK Slavoj Žatec st.žáci - Loko Chomístě a poučná, tak tentokráte je nutné mutov 31.5.09 od 10.30 hod. u Ohře
hráče za předvedený výkon pochválit
n FK Slavoj Žatec dorost B - TJ
a koncentrovat se na další utkání doma Kovářská 31.5.09 od 10.30 hod. v Libose sousedním týmem v tabulce s lepším čanech
postavení AFK Loko Chomutov, na které
n FK Slavoj Žatec ml.žáci - Vilémov
zveme opět Všechny fanoušky žateckého sobota 30.5.09 od 10.00 hod. v Libočafotbalu v sobotu 30.5.09 od 17.00 hod.
nech
Pavel Maňák
n TJ Hvězda Trnovany - FK Slavoj
Žatec A dorost 0 - 4 / pol. 0 - 1 /

Sestava: Kočárek - Zavadil - Majoros
- Hynek - Pelikán - Smékal - Schmied Fedoriška - Baran - Holan - Oppel
Střídání: Chromý, Motec, Ulbrik
Těžké utkání bylo v očekávání na
půdě Trnovan. Hráči Slavoje sice od
začátku si vytvářeli řadu brankových
příležitostí ovšem koncovka byla doslova žalostná. Neproměněné šance
pěkně pocuchaly nervy a vlasy trenérů,
míče se otíraly o břevna a tyče, tělesně
zdatní domácí chasníci i s brankářem
tvořili nepropustný val do své branky.
Teprve zlomová byla poslední minuta
prvního poločasu, kdy domácí hráči zastavili Holana v pokutovém území faulem,
a ten vzápětí proměnil pokutový kop
a získal vedení 0 - 1. Ve druhém poločase
domácí zpočátku pokračovali úspěšně
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