Žatecký
týdeník

číslo 36
8. října 2009
evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz
Hráčka ze Žatce míří
na mistrovství světa
do Thajska

Žatec – Sedmi tisíci korunami podpoří město Žatec Ing. Helenu Valenzovou,
hráčku petanque, která míří na mistrovství světa do Thajska. Jedná se o částečnou úhradu cestovních nákladů.
Reprezentantka České republiky se dostala do nominace na šampionát trojic,
přičemž naši republiku bude reprezentovat opakovaně. Jde o mnohonásobonou
mistryni republiky, dlouhodobě patří
mezi pět nejlepších hráček v Česku, uvedl
manažer české reprezentace.
A co je vlastně pétanque? Je to hra,
ve které se soutěžící snaží umístit hrací
koule co nejblíže k cíli, který představuje dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip
hry je jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí
techniky vyžaduje pravidelný trénink. (st)

Dobrovolní
hasiči pomáhali
při vyproštění
zesnulé osoby

Žatec, Úherce – Lezeckého vybavení
a schopností jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Žatce využila
o víkendu Policie ČR a profesionální
hasiči. V obci Úherce na rozhraní Lounska a Slánska se podíleli na vyproštění
mrtvého člověka, který se zřítil do hluboké studny.
Komplikovaný zásah se odehrál
v sobotu a trval několik hodin. „Zásah
byl komplikován hloubkou studny (cca
20-25m), jejím kónickým tvarem a také
nutností použít izolační dýchací přístroj.
Tělo bylo předáno policii ČR, která případ tragického úmrtí vyšetřuje,“ uvedli
hasiči.
Další tým dobrovolných hasičů ze Žatce tvořil v době této události zálohu na
požární stanici v Lounech, protože tamní
jednotka se taktéž činila v Úhercích.
Letos již dobrovolní hasiči ze Žatce
mají více než čtyři desítky výjezdů. (st)

Upozornění řidičům
na dopravní omezení
v areálu Průmyslové
zony TRIANGLE

Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku silnice č. II/607 v areálu průmyslové
zony TRIANGLE v úseku od křižovatky
se sil. č. III/25021 k napojení na silnici
I/27 (Žatec - Most) v termínu od 07.
10. 2009 do 10. 12. 2009, z důvodu
propojení areálové komunikace do
nově vybudované okružní křižovatky
sil. I/27 v rámci stavby „MÚK I/7 a I/27
Vysočany“. Příjezd do zony ve směru od
Žatce bude veden po objízdné trase přes
nově vybudovanou okružní křiž. sil. I/27,
dále sjezdem na sil. I/7 směr Postoloprty,
Praha, dále přes MÚK Bitozeves a odtud
s odbočením na silnici č. III/25021 do PZ
Triangle, platí pro oba směry.
Jitka Stříbrná,
odbor dopravy a silničního hospodářství

Otevření ambulance plastické chirurgie
Od října 2009 bude na pracovišti
Polikliniky v prostorách chirurgické
ambulance Nemocnice Žatec, o.p.s.
pod vedením prim.MUDr.J.Hamouse
otevřena ambulance plastické chirurgie. Obyvatelé celého lounského
okresu - lounska, žatecka, podbořanska, postoloprtska, ale i z jiných
lokalit a okresů, kteří by měli zájem
o provedení plastické operace, zde
budou informováni, vyšetřeni a při-

praveni na operaci, která bude provedena v Karlových Varech na pracovišti
prim.MUDr.Pavla Hlavy CSc . Jedná
se o problematiku: plastika boltců,
zvětšení rtů, operace horních víček,
dolních víček, dolních víček s protažením, facelift, čelo, nos, liposukce malá
/podbradek,oblasti kolem kolen, atd,
liposukce velká /boky, břicho apod./,
modelace prsů, zmenšení prsů, implantáty prsů, převisy břišní stěny,

„Mám svůj den“
Den SPCCH opět v divadle

V rámci celorepublikového „Týdne
SPCCH“ pořádá základní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami, o . s. Žatec již 5. ročník „Dne
SPCCH“. Prezentace organizace se
uskuteční 15. října v Městském divadle
od 10 hodin. Celodenní program bude
trvat až do odpoledních 17 hodin. Ti,
kteří budou mít zájem se této akce zúčastnit, mají možnost shlédnout celou
dobu programu, nebo si vybrat téma,
které je zajímá. Jako první vystoupí
šikovné děti z mateřské školy Alergo.
O tom, jak vidí oblast Kongžského
veletoku bude vyprávět, RNDr. Vladimír Plešinger, jehož pobyt v těchto
končinách se protáhl v letech 1987
– 1990 na čtyři roky.
Jak nést tíhu života svoji i svých
blízských, který se bohužel nezadržitelně chýlí ke konci, tak o tom budou
mít možnost lidé slyšet od ředitele

Hospicu v Litoměřicíh, Pavla Česala.
Zajímavosti ze svého poznání poví
i žatecký Zdeněk Klouček, který je
znám hlavně propagací čerpáním bioenergie ze stromů. Odpolední blok
Dne SPCCH se přesune již více do
kulturní zábavy. Se svým recitálem
vystoupí Hana Horecká z bývalé
skupiny Schovanky. Na zakončení
celého dne určitě rozzáří oči všech
přítomných děti z dětského sboru
Čmeláček a Permoníček. Pokud máte
zájem, přijďte se pobavit, poslechnout
zajímavé přednášky a hlavně oslavit
Den seniorů, který připadl na 1. října,
a mimo jiné se velkolepě slaví i v New
Yorku. Přijďte načerpat dobrou náladu
a možná i pozitivní energii ve čtvrtek
15. 10. 2009 od 10 hodin do žateckého divadla. Organizátory této akce jste
srdečně zváni.
Stanislava Žitníková

Deratizace v Žatci
V měsíci září proběhla II.etapa
provedení preventivní ohniskové deratizace.Lokality ohniskového výskytu
škodlivých hlodavců(krysa potkan, krysa obecná a myš domácí) byly určeny
dle seznamu a plánu města dodaného
odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Žatec a prováděla

ji První Žatecká a.s . Žádáme tímto občany, pokud nebyla v některých místech
deratizace provedena a mají náměty na
provedení , aby je zasílaly na adresu
Odbor životního prostředí a zemědělství ,
Obránců míru 295, Žatec. Na vybraných
místech města Žatce dojde k mimořádné
dosypávce .

plastiky břicha, paží, stehen, plastické
úpravy jizev, odstranění povrchových
tumorů, lalokové posuny, transplantace kůže.
Ošetřující lékařka MUDr.Marhefková zde informuje zájemce, předloží
ceník, zařídí předoperační vyšetření,
zajistí termín konzultace plastickým
chirurgem – toto vše bude provedeno
v Nemocnici Žatec, o.p.s.. Na operační výkon zájemce odjede do Karlových

Varů. Dále bude pooperačně sledován
opět v ambulanci v Žatci. Odpadá tedy
opakované a složité cestování jak před
operací, tak po operaci přímo na pracoviště plastické chirurgie.
Všechny zájemce zveme vždy ve
čtvrtek, počínaje dnem 15.10.2009,
od 15.00 do 17.00 hod. do nemocniční
chirurgické ambulance na Poliklinice
Nemocnice Žatec, o.p.s..
prim.MUDr.Zdeněk Bergl

Informace pro občany

Protože se mezi občany objevil požadavek na osvětlení toho, jak je to s evidencí hrobových míst a poplatků za hrobová místa, přinášíme informaci od
Ing. Františka Daňhela, ředitele technických služeb (dále jen TS), jež mají
správu hřbitova ve své gesci.
Evidence hrobů do hřbitovních knih zapsaných v hrobových knihách a může
se začala provádět po vzniku hřbitova trvat i déle. Někdy se dostaví majitel hrov Žatci a zápisy jsou vedeny od r. 1800. bového místa, který nezná úmrtí svých
Evidenci vedl pracovník hřbitovní služby. příbuzných. Pak je dohledání hrobových
Takto byla evidence vedena do r. 1995. míst v knihách na základě jeho informaOd roku 1995 do roku 2003 byla evidence cí a podkladů velmi zdlouhavé (přibližně
hrobových míst vedena na samostatných třetina případů). Přestože hrobové knihy
kartách – k jednomu hrobovému místu převážně obsahují pouze údaje o zemřemohou být např. až tři karty a bylo prová- lých, jsme rádi, že tyto knihy existují,
děno proúčtování hřbitovních poplatků jinak by někteří majitelé své hroby ani
účetní evidencí TS.
nedohledali.
Zápisy v hrobových knihách ve velké
Evidence je kontrolována, vždy když
většině obsahují pouze údaje o zemřelých majitel přijde uhradit hřbitovní pobez uvedení údajů o rodinných příslušní- platky.
cích – majitelů hrobových míst (možnost
Pokud v evidenci nechybí adresa
k nahlédnutí).
stávajícího majitele hrobu, zasíláme 3
V průběhu roku 2002, po konzultaci měsíce před uplynutím desetileté lhůty
se správami hřbitovů v okrese, nechaly upozornění o úhradě hřbitovních poTS vypracovat program na vedení hřbi- platků. Často se ale stává, že se velké
tovních poplatků, který byl v roce 2003 množství dopisů vrátí, jelikož majitel se
zakoupen. Od této doby je prováděn přestěhoval a nenahlásil změnu adresy
přepis evidence hrobových míst z knih a nebo již nežije.
do evidence vedené v počítači.
Nadcházejících svátků Památky zePokud přijde majitel hrobu (který ješ- snulých chceme letos využít k opětovné
tě nemá uzavřenou smlouvu) uhradit výzvě majitelů hrobových míst, kteří
hřbitovní poplatky, snažíme se v kni- ještě nemají uzavřen smluvní vztah,
hách najít předchozí zápisy. Všechny aby tak učinili výzvou umístěnou přímo
zjištěné údaje, které jsou dohledány, na hrobové místo. K dispozici jim bude
převedeme do nové evidence vedené otevřená správa hřbitova nad rámec
v počítači a majiteli hrobu vypracujeme běžného provozu po obě soboty a neděsmlouvu na hrobové místo. Doba do- le v průběhu svátků tj ve dnech 24., 25.,
hledání starších údajů závisí na údajích 31. 10. a 1. 11. 2009.
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

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. 4614/85 o výměře 1417 m2
11.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,

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Projednáno RM dne 17.03.2008
•

nebytový prostor v p. 49 na st.p.. 264 Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- K/m2/rok bez služeb.

Rada Msta Žatec si usnesením .173/99 vyhrazuje právo k jednání pizvat pouze ty zájemce,
jejichž podnikatelský zámr odpovídá zájmm msta.
Rada Msta Žatec usnesením .616/99 schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní nájemné
bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do pátého dne
pedcházejícího msíce.
Zveejnno: od 24.9.2009 do 23.10.2009
Za majetkový odbor

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Nebytový prostor:
- parkovací stání . 301 v E 2406 na st.p..3184 ul. Píkrá v Žatci, o ploše 21,25 m2 za
minimální nájemné 600,-K + 19% DPH / msíc (tj. celkem 714,- K)
Rada Msta Žatec usnesením . 616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní
nájemné bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do
pátého dne pedcházejícího msíce.
Zveejnno: od 7.9.2009 do 6.10.2009

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Za majetkový odbor

Nebytový prostor:
- garáž . 9 v E 2465 na st.p..5075 ul. Písená v Žatci, o ploše 21,35 m2 za minimální
nájemné 1485,- K + 19% DPH / msíc (tj. celkem 1.767,- K)
Rada Msta Žatec usnesením . 616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní
nájemné bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do pátého
dne pedcházejícího msíce.
Zveejnno: od 21.9.2009 do 20.10.2009

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Za majetkový odbor
projednáno Radou Města Žatec dne 14.9.2009
Volné bytové jednotky:
n č. 2553/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 405.010,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 892.510,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2555/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 407.970,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2555/17 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 407.170,- 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 21.9.2009 do 20.10.2009

Žatecký
týdeník

od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou
i hloubky přípojek u některých parcel
minimální – cca 1,2 m pod terénem
(nutnost odkanalizování při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za připojení
ke každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
Stavební čára bude u všech RD shodná
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební čára 5,5 m
dodržena z obou stran od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku
bude min. 3 m.
Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stavební čára.
Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
SP či ohlášení stavby.
Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou,
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
nejsou stanoveny.
Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální
zdroje), sluneční energie a to na vlastní
náklady.
Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
odbor tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 30.09.2009 do
29.10.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
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

Žatecký týdeník
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 30. 09.2009 do 29.
10. 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 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 m2 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 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

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 příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně
lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno od 06.10. do 04.11. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

n volnou bytovou jednotku č.2832/
22 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 310/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu 379.100,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.Žádost o koupi je nutno podat na
předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
Opakovaný záměr Města nemovitosti (volného bytu) v termínu
záměru prodat. Zásady pro
Žatec prodat ze svého zveřejnění
prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
majetku
nemovitosti (volného bytu) jsou k disProjednáno RM dne 10.12.2007
pozici na www.mesto-zatec.cz nebo na
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 informacích MěÚ Žatec. Zveřejněno od
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden 30.9.2009 do 29.10.2009.
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za kupní Opakovaný záměr Města
cenu 500.000.,- Kč
Žatec prodat ze svého
Podmínky kupní smlouvy:
majetku
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
Projednáno RM dne 8.9.2008
let od podpisu kupní smlouvy pod
Pozemek k výstavbě občanského
podmínkou odstoupení od smlouvy
vybavení
- dokončit výstavbu vydáním příslušn p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměného rozhodnutí stavebního úřadu ře 1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy dle územního plánu města
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
k žádosti je nutné předložit:
- Zřízení věcného práva předkupního - zastavovací studii
pro Město Žatec po dobu 3 let od - harmonogram výstavby
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní - návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/
cenu rovnající se ceně kupní.
m2
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29. - u právnických osob nutno doložit
10. 2009
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Opakovaný záměr Města Do ploch Občanské vybavení (OV)
zařazeny plochy občanského vyŽatec prodat ze svého jsou
bavení charakteru veřejného vybavení
(veřejná správa, ochrana obyvatelstva,
majetku
školství, sociální péče, zdravotnictví,
Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby kultura) a dále významné objekty
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o vý- církevní, administrativní a finanční
měře 3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře (banky, spořitelny a pojišťovny, pošta),
1221 m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 ubytování a obchodu (hypermarkety
m2, p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2 a supermarkety, obchodní síť).
Zveřejněno od 06.10. do 04 .11.
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za 2009
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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

8. října 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ŘÍJEN 2009
13.10.

OBUŠKU Z PYTLE VEN

9:00, 10:30

Klasická pohádka na motivy K.J.Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na
něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro
dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Hrají: Jiří Krejčí, Mário Kubec,
Julie Jurištová, Milena Soukupová, Dana Pražáková, Jiří Hána, Radovan Snítil,
Milan Duchek, Rafael Pražák
Mimo předplatné, Pro školy. Vstupné: 45,-Kč

14.10.

NÁŠ SVĚT 2009

15.10.

DEN SPCCH „Mám svůj den“

19.10.

MILOSTNÁ TAJEMSTVÍ

9:00, 16:00

Sedmý ročník festivalu malých divadelních forem. Tradiční a úspěšná přehlídka
pod patronací ÚSP Kamarád Lorm.
Mimo předplatné. Festival
Vstupné: ráno pastelka, odpoledne 30,-

10:00 - 16:00

V rámci „Týdne SPCCH“ pořádá ZO SPCCH, o.s. Žatec setkání seniórů a prezentace svazu. Program: Kultura, Přednášky - klasická a alternativní medicína,
cestovatelské téma, výstava.
V kulturním bloku vystoupí sbor Čmeláček, Hana Hořická (Schovanky) Jste
srdečně zváni.
Mimo předplatné. Vstupné: Zdarma

19:30

Tři jednoaktové hry v podání stále mladé a skvělé Luby Skořepové uvádí Divadlo
90. Zhlédnete: Ta nejsilnější, Nezvaný host a Neboštík.
Dále hrají: Jaromíra Mílová, Petra Dolanská.
Více na: www.divadlo90.cz. Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I. místa 140,- II. místa 130,- III. místa 120,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
10.10. SOBOTA Giacomo Puccini - TOSCA

18:45

12.10. Pondělí TOBRUK

19:30

16.10. Pátek

19:30

„V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hudební inspirace s melodramatickou
vitalitou skvělého Hitchcockova filmu,“ říká šéfdirigent metropolitní opery
James Levine, který tuto novou inscenaci diriguje. Tosca je příběhem tří lidí:
slavné operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře a sadistického policejního
ředitele, kteří jsou lapeni v osidlech milostné touhy a politických intrik. Sopranistka Karita Mattila, kterou jste měli možnost shlédnout v letošním přímém
přenosu opery Salome, se za hranicemi svého rodného Finska v titulní roli představí vůbec poprvé. Nového nastudování Toscy se chopil uznávaný divadelní
a operní režisér Luc Bondy. V roli Caravadossi se představí Marcelo Álvarez,
v roli Scarpia Juha Uusitalo. Diriguje: James Levine, Režie: Luc Bondy, Scéna:
Richard Peduzzi. Hrají: Tosca: Karita Mattila, Caravadossi: Marcelo Álvarez,
Scarpia: Juha Uusitalo, Sacristan: Paul Pliska a další
Přístupné, Satelitní přenos
Vstupné: 280,- . MET IN HD
Drama / Válečný / Historický / Česko / Slovensko, 2008, 100 min
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města
Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické
představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem
africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše
si u něj vybírá svoji krutou daň – postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy.
Odvaha je síla vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se
vyčerpá. Odvaha je kapitál, který postupně utrácíme.
Režie: Václav Marhoul. Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský,
Kryštof Rímský, Martin Nahálka, Michal Novotný, Radim Fiala, Matěj Hádek, Andrej Polák, Petr Stach, Petr Lněnička, Martin Fratrič, Matúš Krátky,
Petr Halberstadt
Přístupné, E-cinema, Bioscop
Vstupné: 75,-

JMÉNEM KRÁLE

Historický / ČR 2009 /

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Byli jsme v Sezimově Ústí
Členové Československé obce legionářské – Jednoty Žatec a ČSBS, která má
110 členů, z toho je většina přímých
účastníků II. Odboje, uskutečnili
v těchto dnech zájezd do Sezimova
Ústí a Lán. U hrobů obou prezidentů,
Dr. E. Beneše a T.G. Masaryka, kteří
se zasloužili o náš stát, jsme položili
věnce a uctili jejich památku.
Nově zrekonstruovaná vila manželů Benešových v Sezimově Ústí vítá
každý poslední víkend v měsíci četné
návštěvníky. Ochotní průvodci Vás
provázejí celým areálem. Výklad je doplněn filmovými záběry ze života Hany
a Edvarda Benešových. V areálu krásně
upraveného parku uzavírají sňatky mla-

POZVÁNKA
V pátek a v sobotu 30. a 31. října od 18,00 do 22,00 - v případě
velkého zájmu i déle - očekává
návštěvníky v expozici zámku
v Krásném Dvoře STRAŠIDELNÁ
SPOLEČNOST.
Rezervace vstupenek na tel.
415 210 004, předprodej v pokladně
zámku od středy do neděle od 9,00
do 16,00 hodin.
Vstupné - děti do 15 let 50,Kč, ostatní 80,- Kč.
www.krasny-dvur.cz
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dí lidé. Konečně po mnoha desetiletích
slouží vila a odkaz paní Hany Benešové
svému účelu. Životní přání – předání
jejich pozůstalosti táborskému muzeu
– bylo splněno po 35 letech.
Také letos Československá Obec Legionářská s Městským úřadem v Žatci,
Českou armádou a dalšími organizacemi, uctíme položením věnců na
Kruhovém náměstí 91. výročí vyhlášení
Československé republiky.
Sledujte prosím pozvánku městského
úřadu a přijďte vzpomenout významný
den „28. 10. 1918“ s námi. Zveme také
učitelé a jejich žáky.
Božena Krejčová Vokráčková
členka ČSOL

Kadeřnictví Hášová

Chmelařské nám. 348, Žatec – vedle hasičů

1.10.09 - 31.11.09

kadeřnice - stříh pánský á 50kč
- stříh k chem. úkonům - zdarma
nehtařka - kompletka gel. nehtů - 390 Kč
- malování na obličej (párty, karneval,..)
od 40 Kč
vizážistka - líčení denní, večerní - od 150 Kč
kosmetička - ke kompletnímu ošetření
- paraf. zábal zdarma
- možnost slosování o zajímavé ceny
Recepce: 724 574 046

Studio K- Style

Alšova 827, Žatec – vchod z rohu

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám dveře vchodové plast vč.
zárubně, 2 ks bílé a hnědé z neuskutečněné stavby. Částečně prosklené,
PC 6.900 Kč a 14800 Kč, nyní 4800 Kč
a 8800 Kč. Dále různá plastová okna
a zahradní bránu a branku vč. sloupků
a pletiva - levně. Přivezu zdarma. Tel:
777106709.
n Pronajmu byt 3+kk v cihlovém
klidném domě s dvorem po částečné
rekonstrukci, nová koupelna. Nájem
4 700,- Kč + energie. Pouze slušným
lidem. Tel.775 094 353.
n Pronajmu prostor 20m2 v centru
města na sklad a kancelář, popř. nenáročné bydlení. Vlastní WC s koupelnou,
v uzamykatelném dvoře. možno i skladový prostor 100m2. Nájem 2500,- Kč/
měsíc. Tel. 775 094 353.
n Květinářství ARKÁNA, nově
otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové, cigaretové květiny na objednání.
Hrnkové a řezané květiny pro každou
příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po celý týden, včetně víkendů
10% sleva. Otevírací doba: po-ne 8.00
– 18.00 hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
n Prodám byt 3+1 OV, 5. května
čp. 2752 - Žatec. Cena dohodou. Tel.:
723 091 195
n Pronajmu byt 1+2 v 2. poschodí,
Hájkova ul. v Žatci. Tel.: 775 638 666
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 780.000
3+1/B, garáž,zahrada,
Bratří Čapků, 1.100.000
3+1,garáž,zahrada,
Osvoboditelů, 880.000
3+1/L, Dr. Kůrky, 980.000
RE/MAX nabízí nové
prostory, Oblouková,
nájem 18000měsíčně
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Výuka AJ ještě volná místa tel.:
604607201, firma@selli.cz
n Prodám v Žatci stavební parcelu
o rozloze 4432 m2. Cena 550,- Kč/m2.
Tel. 606 621 804.
n Prodám byt 2+1 (45m2) v Lounech
v ulici U Spravedlnosti. Malý nájem,
nová plastová okna, tiché klidné prostředí. Cena: 700 000,- Kč. Telefon:
720 465 228 po 15.30 hod.
n Prodám Ford Fiesta, 1,25 GHI
Zetec, klimatizace, světlý interiér, el.
stahování oken, dřevěná palubní deska, 2x airbac. Cena 50 000,- Kč. Tel.
605 930 405 po 16 h.
n Občas Vám nevyjde měsíční rozpočet? Máte nečekané vydání a nikdo
nepůjčí? Zařídíme Vám finanční rezervu a ještě ušetříte! Stačí prozvonit
777 831 406
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 v panelovém domě, příjemné sídliště,kauce
15 000,- Kč. Tel. 777 737 412.
n Prodám byt v Žatci, OV, 3+1/L, 7. patro, 850 000,- Kč. Tel. 737 737 354.

PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů města
Žatec na ZŠ v Měcholupech

V pátek 25. 9. v rámci projektového dne navštívili naší školu DOBROVOLNÍ
HASIČI ZE ŽATCE.
Hlavním cílem bylo předat dětem přístrojů. Na závěr výuky, která dětem
důležité informace a návyky v oblasti poradila, jak předcházet a také jak řešit
prevence před požáry a mimořádnými nejčastější mimořádné události, si kažudálostmi. Výuka probíhala hravou dý žák mohl vyzkoušet hasící stříkačku
a názornou formou v jednotlivých tříd- v činnosti. Asi každý si odnesl alespoň
ních kolektivech. Žáci si mohli vyzkoušet trochu zkušeností. Doufejme, že ve
hasičskou výstroj, výzbroj, zopakovali svém životě to snad nikdo z nás nebude
si pravidla evakuace z místa bydliště, potřebovat.
zásady ochrany při úniku nebezpečZŠ Měcholupy,
ných látek, prohlédli si druhy hasicích
Mgr. Helena Gondeková

SOŠ a SOU Podbořany ve světě rekordů

SOŠ a SOU Podbořany ve spolupráci s městem Podbořany, agenturou Dobrý
den, Rádiem Blaník a firmou Ekoselect a.s. Chomutov uspořádala dne 23.9.
2009 akci Sluníčko Rádia Blaník, při které tým 32 studentů ve sportovním
areálu TJ Tatran Podbořany během dvou hodin vytvořil nový český rekord.
Z 10 tis. PET lahví sestavil obří sluníčko Rádia Blaník.
Tomuto rekordu přišlo fandit na 2 tisí- PET sluníčko totiž půjde k recyklaci
ce diváků, kteří se bavili i při soutěžích, do firmy Ekoselect a bude nám tak
barmanské show a vystoupení zpěváka dělat radost v dalších plastových výJosefa Vágnera.
robcích.
Do tohoto zábavného ekologického
Snad se nám touto zdařilou akcí poprojektu se několikaměsíčním sběrem dařilo přispět k tomu, aby to opravdové
PET lahví zapojili i žáci jiných škol sluníčko hřálo naši planetu o něco déa obyvatelé Podbořan, s cílem pokusit le.Fotografie PET sluníčka Rádia Blase o rekord a zároveň něco prospěšné- ník si můžete prohlédnout na stránkách
ho udělat pro životní prostředí města. školy www.sos-podborany.cz.

Ocelový hasič a hasička v Libočanech

n Jménem celé rodiny Panských
bychom chtěli poděkovat všem, kteří
se přišli naposledy rozloučit s panem
Janem Panským a rovněž děkujeme za Sobotu dne 3.10. se na tréninkovém fotbalovém hřišti v Libočanech konal
0 ročník ocelového hasiče a ocelové hasičky,který zřizoval JSDH obce Libočakvětinové dary.
ny v rámci odborné přípravy svých členů.
Každý člen musel proběhnout (projít), mi do 25let,od 25let a družstva žen pod
VZPOMÍNKA
n Dne 6.října uplyne rok od úmrtí paní šest 90ti metrových člunkově uspořáda- vedením kapitánů (do 25 let-Vojtěch
Heleny Rampasové ze Žatce. Vzpomí- ných úseků.V každém úseku čekal velice Šubrt, od 25 let-Jaroslav Šubrt, ženyná manžel a dcera s rodinou. Děkujeme namáhavý úkol, který zmohl i ty ,,Nej- -Eva Šimková).
drsnější“ hasiče a hasičky.
Celý závod přečkal očekávání, a proto
všem, kteří vzpomenou s námi.
Po ukončení závodu se uskutečnil se můžeme těšit příští rok na jeho poPŘIŠLI NA SVĚT
souboj v požárním útoku mezi skupina- kračování.
za SDH Eva Šimková
29.9.
Lukáš Farbár
Autoelektrika Žatec
Magdaléna Havlová
Karolína Longauerová
A Prodejna
30.9.
Viktorie Fišerová
u Volyňských Čechů 1401, Žatec
prodej@auto-elektrika.info
Sofie Vincíková
t Tel. 602 787 823
Tanec je vhodný pro každou ženu, není
Anna Zetlittzerová
o Otevírací doba: Po-Pá 8-12 a 14-17 hod.
omezen věkem ani postavou.
2.10.
David Gábor
e Servis
5. října v 19:00 ukázková hodina ZDARMA!
Gabriela Koutná
Tělocvična Gymnázia – Studentská, Žatec
l Čejkovice 11, Libědice
Adam Tobiás Gunár
Pravidelné kurzy:
e info@auto-elektrika.info
David Holler
začátečníci:
Jan Pečner
k Tel. 602 787 823
pondělí 19:00 – 20:00 (od 5. října)
náhradních dílů na alternátoJiří Brehm
t l prodej
mírně pokročilí:
ry a startéry
3.10.
Jakub Kimák
středa 18:00 – 19:00 (od 30. září)
r l prodej vstřikovacích čerpadel
Gabriela Brdková
pokročilí: středa 19:00 – 20:00 (od 30. září)
i l opravy všech startérů a alternátorů
4.10.
Jakub Mejtil
l základní opravy automobilů
Kurzovné 850 Kč/10 lekcí
k
5.10.
Nikola Šedivá
Přihlášky a bližší informace: 736 775 219,
S tímto letákem sleva 10% na práci
a www.auto-elektrika.info
Vojtěch Novák
Reiny.A@seznam.cz

Kurzy orientálního
tance

ROZLOUČENÍ
28.9.
29.9.
30.9.
1.10.
4.10.

Arnošt Weichpart
82 let
Mudr.Vladimír Kuchař 76 let
Miroslav Pěnička
54 let
Marie Dobrovolná
60 let
Anna Marečková
92 let
Karel Darsa
68 let
Margit Mattová
72 let
Štefan Kollár
80 let

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec,
přijme:

„Technika na přípravu výroby“
Požadujeme: Úplné středoškolské vzdělání, práce na PC, znalost AJ, NJ výhodou
(pozn.: vhodné pro muže) Nabízíme: nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 666, životopisy zasílejte na e-mail: recepce@izoszatec.cz nebo osobně
na adrese firmy.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Víkend plný fotbalových bojů o další
mistrovské body mají za sebou fotbalisté
žateckého Slavoje. Nejsledovanějším
utkáním bylo bezesporu utkání mužů
A, kteří přivítali vedoucí tým soutěže SK
Roudnice n.L. I když domácí vedli již 2 - 0,
nakonec si hosté odvezli plný bodový zisk.
Druhý tým mužů zvítězil v Černovicích
v utkání které bylo spíše přehlídkou zahozených šancí na obou stranách. V dobrých
výsledcích pokračují dorostenci. Na horké
půdě v okresních derby nejprve starší dorost zvítězil 3 - 1, a mladší dokonce vstřelili svému soupeři šest branek. Starší žáci
svému soupeři z FC Chomutov B nadělili
dokonce deset branek a jsou nadále ve hře
o postupové příčky. Druhý tým st.žáků
měl volno. Mladší žáci získali další body
výhrou nad Postoloprty.
Juniorka Karolína Kristová a mistr republiky Milan Truksa se svými svěřenci.
n FK Slavoj Žatec - SK Roudnice
n.L. 2 - 3 / pol. 2 - 1 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Horňák - Jindra - Dykas - Paul M. - Svoboda - Bednář
- Heinc - Bereš - Bednář
Střídali: Wiesinger, Podroužek, Poborský
Tak hotové drama s koncovkou v neprospěch domácího Slavoje to byl průběh
utkání, které bylo v očekávání celý týden.
Domácí měli jediný cíl, a to zisk tří bodů.
Tomu nasvědčovalo i počáteční nasazení.
Zejména když v 16.minutě po ruce v pokutovém území zahrával domácí Heinc
pokutový kop z kterého šli domácí do vedení. Zanedlouho dokonce Baierl proměnil
hlavou přesný centr Vávry a domácí měli
výhodu dvojbrankového vedení. Slibný
průběh prvního poločasu pokazil domácí
Jindra, který zbytečným zákrokem v samotném závěru utkání fauloval hráče již
mimo vyloženou pozici, a tím hosté snížili
na jednobrankový náskok. Ve druhém poločase se střídali útoky na obou stranách,
a po zbytečném faulu jednoho ze zadáků
domácích hosté perfektní střelou srovnali
stav utkání. To ale ještě nebylo vše, neboť
v samotném závěru utkání nešťastnou
střelu do vlastní branky domácí Horňák
pomohl hostům ke třem bodům. Zklamání
na straně domácích a radost hostů taková
byla bitva o důležité body.
n SK Černovice - FK Slavoj Žatec
B 0 - 2 / pol. 0 - 1 /

Utkání s přehlídkou zahozených šancí
kontrolovali hráči slavoje. První branku
vsítil v úvodu utkání Zlatohlávek, ve druhém poločase Tatár proměnil samostatný
únik a pojistil vítězství Žatce.
n FK Louny - FK Slavoj Žatec st.dorost 1 - 3 / pol. 0 -. 1 /

Mistrovství republiky 2009

Je velmi těžké napsat krátkou reportáž o činnosti základní kynologické organizace „Žatec v Ráji“, když tato organizace toho opět letos dokázala ve sportovní
kynologii spoustu.
Začátkem roku proběhla v Žatci vůbec Žatec v Ráji a ZKO Louny. Byli jsme mile
první výběrová soutěž letošního roku překvapeni, že nám v této hektické době
v kategorii ZVV3. Účast byla hojná a hned pomohli sponzoři. Nestydím se říci, že takz této soutěže postoupilo 7 závodníků na to odměněni závodníci nejen na stupních
mistrovství republiky. Vítězství si odnesl vítězů už nebyli v ČR již několik let. Garanžatecký závodník Milan Truksa a 3. místo tem MR bylo ČKS. Hlavním sponzorem
obsadila juniorka Karolína Kristová, tak- HST-výroba kynologických potřeb, dále
též ze ZKO Žatec. Dále manželé Truksovi časopis Psí sporty, Delikan–výrobce krsjeli určené výběrové soutěže, kde vždy stá- miv, Happy Dog–Teplice, Pivovar Žatec,
li na stupních nejvyšších a probojovali se Poprokan Louny, květinářství Slunečnice
na mistrovství republiky a součtem bodů Žatec, Radoš J-Krušnohorské uzeniny
se Eva Trusová stala opět reprezentantkou Lom, Milk-Trade Most, Instalant Žatec,
České republiky a postoupila na mistrov- SAZ-Evžen Myslivec Louny, SK Cítoliby,
ství světa FCI. To se letos konalo v září Gappa HP sport, Gama Louny. Samov Rakousku ve městě Schwanenstadt. zřejmě město Žatec, které podporovalo
Tohoto mistrovství se zúčastnilo rekord- finančně i morálně. ZKO Louny s jejich
ních 35 států se 130 závodníky. Celkem 9. předsedou J. Weinertem, který nejenže
příčku ve družstvech si vybojovala česká poskytl všechny prostory, ale nakrmil
reprezentace. Na to 14 dní přesně, 18. dostatečnou měrou všechny účastníky
– 19. 9. 2009 organizace Žatec v Ráji pořá- MR. Určitě děkujeme firmě Likor Žatec,
dala mistrovství republiky ZVV3. Přípravy která se velice kvalitně postarala o odvoz
s tímto mistrovstvím začaly hned z kraje odpadků.
roku 2009. Je to velice náročné, ale máme
Mistrem republiky pro rok 2009 se stal
tým lidí na které se můžeme spolehnout. Milan Truksa a jeho čtyřnohý kamarád
Jsou to kynologičtí nadšenci. Ve zkratce, Qwíno Chmelový Kvítek, tato dvojice
příprava spočívá např. v tom, že musíte obsadila ještě 2. místo ve stopařích. Na
sehnat dostatečné prostory na pachové 2. místě se umístil Petr Dvořák a jeho
práce-stopy. Dnes jsou pole již v soukro- Oxi ze Zlaťáku, 3. místo obsadila Dagmých rukou, ale soukromníci Josef Keprt mar Chýlová a její Ali Emiton. Potěšující
z Cítolib a pan David z Jimlína nám vyšli je, že juniorka Karolína Kristová a její
vstříc. Tímto jim děkujeme.
Bára ze ZKO Žatec získala 7. místo mezi
Dále se musí zajistit ubytování pro dospělými a byla zároveň vyhlášena, jako
závodníky, jejich rodinné příslušníky nejmladší účastnice.
a organizátory, zajistit stravování pro záJako pořadatelé jsme využili všech
vodníky a širokou kynologickou veřejnost, zkušeností a věřte, že jsme vynaložili
která se na MR sešla, zajistit parkování, značné úsilí v rámci svých možností,
ozvučení, sponzory a zajistit prostory pro abychom zajistili pro všechny hladký
cvičení, aby odpovídaly zkušebnímu řádu. a regulérní průběh mistrovství. OdměMR zajišťovala žatecká organizace, ale sa- nou nám byl pěkný sportovní zážitek.
motné MR se konalo v Lounech. V Žatci Hodnocení od hlavního rozhodčího zněnemáme takové prostory, aby vyhovovaly lo takto: „Žatecká organizace odvedla
k pořádání MR.
kus poctivé práce a nasadila tak vysokou
Na mistrovství přijeli představitelé čes- laťku, že jen velmi těžko jí bude někdo
kého kynologického svazu. Starosta města překonávat.“ Já přidávám poděkování
Loun, který uvítal závodníky, rozhodčí všem pořadatelům.
a diváky a kvitoval spolupráci mezi ZKO
Ředitelka mistrovství Eva Truksová

Sestava: Mical - Bešík - Fedoriška - Hynek T. - Valenta - Smékal - Schmied - Klepáček - Holan - Podroužek - Hankocy
Zodpovědný výkon od počátku utkání, chytrá hra Hankocyho, jeho přesné
přihrávky a nakonec i chytrá zakončení
vedli dorostence k zisku plných tří bodů.
Po vedoucí brance Holana, přidal druhý
úspěch Hankocy, a výsledek pečetil Holan
k radosti příznivců žateckých dorostenců.,
Stejné utkání ale mladších rozhodla chytrost a soustředěnost hráčů Žatce a podoba
výsledkubylamilosrdnáprodomácíLouny.
O výsledek 0 - 6, se zasloužili Holík a ChroO víkendu pokračovala první liga národní házené žen dalším dvojkolem ve kterém
mý po 2, Sýs a Exner po jedné brance.
splnily Žatečanky vytčený cíl.
Z dalších výsledků:
n Šroubárna Žatec – Spoje Praha v neděli domácí utkání mnohem uvolněněji. Sobotní vítězství jim dodalo zdravé
FK Slavoj Žatec st.žáci - FC Chomutov 18 : 19 (12 : 7)
B 10 - 1 / pol. 4 - 0 /
Proti poslednímu celku ligové tabulky sebevědomí a to se odrazilo na herním
Branky: Vintr, Hodan, Krabec, Solčáni stál před Žatečnkami v sobotu jasný cíl, projevu celého družstva. Utkání dovedli
po 2, Biel a Gabrhel po 1.
plný bodový zisk. Povinnost zvítězit byla do vítězného konce a ziskem dalších miFK Slavoj Žatec ml.žáci - FK Posto- v úvodu utkání doprovázená zbytečnou strovských bodů se posunuli do horních
loprty 4 - 0. Branky: Kubček, Kulas, nervozitou. Když se domácí uklidnili, pater ligové tabulky.
Šimeček M., Hrůza
svého soupeře jasně přehrávali a naprosto
Sestava a branky: Vojarová – Kozaslouženě získali oba mistrovské body. pecká,Schneiderová,Vlčková,Šíbalová
Příští program:
n Šroubárna Žatec – HK Hlinsko – Bilohuščinová (12), Wüstová (18),
FK Slavoj Žatec dorosty - Mondi Štětí
Plecitá (6), Baetoňová (4), Sočaniová.
10.10.09 sobota od 10.15 hod. starší, od 22 : 18 (12 : 11)
Proti sousedovi z ligové tabulky začali Trenér pan Popelka.
12.30 hod. mladší
SK Bezděkov - FK Slavoj Žatec
A 10.10.09 sobota od 16.00 hod. v Bezděkově
V neděli v Teplicích pokračoval seriál : 1 a Stanislav Čaja věkem ještě mladší
FK Slavoj Žatec B - FK Havraň
bodovacích turnajů mladých stolních žák domácího Berana 3 : 2. Ve finále byl
11.10.09 neděle od 16.00 hod. v Libotenistů Ústeckého kraje. V kategorii pak úspěšnější Pavel Pek. I třetí Severák
čanech
SK Dubí - FK Slavoj Žatec st.žáci starších žáků nedali závodníci Severu Jan Hänel se dokázal prosadit. Věkem
Žatec nikomu jinému šanci. V semifiná- dokonce ještě minižák se probojoval
10.10.09 od 11.30 hod. v Dubí
FK Slavoj Žatec st.žáci II. - Libčeves le porazil Pavel Pek ústeckého Dusíka 3 čtvrtfinále útěchy.
11.10.09 od 10.30 hod. v Libočanech
Pavel Maňák

Plný bodový zisk žateckých házenkářek

Teplické finále žateckých, Pek – Čaja
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Night club Žatec bojoval statečně
a udržel šance na postup

Druhým hracím dnem pokračovala 1. liga ABL 29.9. v Chomutově. Po nevydařeném prvním dnu se tentokrát Žatečtí vytáhli a stále drží šanci na postup do
finálové části soutěže.
V novém hracím systému postupují do lím, Würzová. Z pěti duelů vyhráli 3 a jen
bojů o titul 3 týmy ze dvou šestičlenných trocha štěstí chyběla ve dvou zbylých záskupin. Zbylé týmy hrají o záchranu. pasech s vedoucími celky.
Night club se zatím drží sice na čtvrtém
I v jednotlivcích výrazně poskočili
místě, ale s pouhým bodem ztráty a má jak Dufek tak zvláště Kozlovský. Vše
lepší průměr než tým před ním.
se tak rozhodne v posledním hracím
K výraznému zlepšení zavelel kapitán dnu 13.10. v Ústí/ Labem Klíši. Pokud
Kozlovský, který se doslova překonával forma vydrží, neměl by Žateckým postup
a vyburcoval i zbylou trojici Dufek, Jaro- uniknout.

Žatecký týdeník

Město Žatec, zastoupené starostou,
vyhlašuje dne 05.10.2009 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na
dobu určitou (zástup za nepřítomnou úřednici):

interní auditor / auditorka

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 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
n Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na
území ČR
n Minimální věk 18 let
n Způsobilost k právním úkonům
n Morální a trestná bezúhonnost
n Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem
v ČR)
Ostatní předpoklady:
n Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkoušku
n Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
n Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
vášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhlášky č. 505/2002 Sb., k provedení
zákona o účetnictví pro územní samosprávu a organizační složky státu, vyhlášky
č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole

n Řidičský průkaz skupiny B

n Předpokládaný nástup 15.11.2009.

Přihlášku s uvedením osobních údajů:
n 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:
n ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
n výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
n životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 23.10.2009 do 14.00
hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – interní auditor / auditorka“.
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.
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Klub českých turistů Žatec

Zve všechny příznivce turistiky na V. ročník pochodu
žateckým okolím pod názvem

Rozloučení s babím létem
V sobotu dne 10. 10. 2009

Trasa: 12km, Po neznačených cestách vhodná i pro cyklisty
Start: u koupaliště Žatec 13.00 – 13.15 hod
Startovné: děti do 15. let zdarma, ostatní 20 Kč,Program: Pochod do obce Nové Sedlo. Prohlídka kostela s jeho jedinečnou výzdobou
(od 14.00 hod) a varhanní koncert (od 14.30 hod.) Při zpáteční cestě posezeni při
harmonice a ohni v obci Libočany v restauraci „Pod kaštanem“
Popis trasy: Od startu jdeme po panelové cestě mezi zahrádkami do Libočan. Zde
u restaurace přejdeme kolmo hl.silnici do ulice mezi paneláky. Po té pokračujeme až
k rozcestí za podnikem Concrete (výroba dlažby). Odbočíme vlevo, pokračujeme (kolem stohu) polní cestou až k rozcestí, na kterém odbočíme vlevo a mírným stoupáním
dojdeme k okraji obce Nové Sedlo a poté ke kostelíku. Zpáteční cestu absolvujeme od
kostelíku polní cestou vpravo ke kapličce. Zde zabočíme vlevo na vrch Zlatník. Sejdeme
k cestě po které jsme přišli a pokračujeme do obce Libočany. Na kraji obce zabočíme
první uličkou vlevo k restauraci „Pod kaštanem“. Zde se můžeme občerstvit a k dobré
pohodě nám zahraje harmonikář. Pro děti bude připraven oheň. Zpět do Žatce se jde
stejnou cestou.
Všichni jste srdečně zváni výborem KČT Žatec
Kontakt: p. Hanušová E. tel: 728 837 040, email: kct.zatec@seznam.cz

