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Dovoluji si Vás pozvat na 2. zasedání
Zastupitelstva Města Žatce, které se
uskuteční dne 5.2.2009 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. Rozpočtová změna
8. Žádost o prominutí úroků z prodlení
9. Výběrové řízení pro podání žádostí
o půjčku z FRB-Ž
10. Různé
11. Diskuze a podněty
12. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Město si nechá
zpracovat projekt
na rekultivaci zemníku
v lokalitě Bufo

Žatec – Na 265 tisíc korun přijde projektová dokumentace, která bude řešit,
jak dál s prostorem v lokalitě Bufo, kde
bylo povoleno dobývání štěrkopísku.
Těžba tam před drahnými lety skončila
a s revitalizací lokality se prakticky nic
nedělo.
Zahlazení těžby je povinností vlastníka, tedy města. „Projekt bude řešit
způsob rekultivace území i následnou
rekultivaci,“ uvedla Ing. Petra Herrmannová, jednatelka firmy Terratest s.r.o. jež
bude projekt zpracovávat.
„Dokumentaci budeme mít v rozsahu,
jak ji požaduje vyhláška Českého báňského úřadu,“ doplnil místostarosta Aleš
Kassal.
(st)

Dobrovolní uchazeči o práci se mohou
hlásit v technických službách

Ve čtvrtek 22.1.2009 se na náměstí Svobody v Žatci loučilo

dalších 300 vojáků ze 4.brigády, kteří vystřídají své kolegy ze 7.brigády, kteří jsou v Logaru v Afgánistánu na misi ISAF. Odletět by
měli během února a vrátit by se měli v srpnu. Po té se vojáci setkali
v kostele Nanebevzetí Panny Marie s rodinnými příslušníky, které
seznámili s vybavením a s úkoly, které tam na ně čekají. Foto TT

Žatec – První uchazeči o tzv. veřejnou službu se objevili v technických službách. Zajímali se o novinku, kterou spouští v těchto dnech město Žatec. Osoby,
které pobírají dávky hmotné nouze, si mohou v prvním pololetí tohoto roku
na základě příslušného zákona o pomoci ve hmotné nouzi přivydělat měsíčně
částku v řádech stovek korun, jestliže odpracují aspoň 30 hodin veřejně prospěšných prací.
„Lámat chleba“ se bude od 1. Července
s možností výkonu veřejné služby
tohoto roku. Kdo nebude chtít pracovat - vyplní tiskopis a podepíší smlouvu
vůbec, o dávku přijde. Bude si tak muset
o výkonu veřejné služby
vystačit s existenčním minimem ve výši - dozvědí se, kdy a kde mají uloženou
2020 korun. Kdo odpracuje 20 hodin
práci vykonat
měsíčně, dostane dávku v plné výši. Kdo - pracovní bloky jsou pětihodinové, a to
vykoná 30 a více hodin, opět bude mít
bez přestávky
nárok na určitý bonus v řádech několika - technické služby poskytnou pracovnístovek korun. V Žatci je nyní podle statiskům rukavice, reflexní vesty a potřebtiky potenciálně využitelných 140 osob.
né pracovní náčiní
Uvidíme, kolik se jich opravdu zapojí. - pracovní oděv, vhodnou obuv a proMěsto stanovilo pro přijímání uchatidešťové ochranné pomůcky (plášzečů o veřejnou službu následující
těnka, obuv) si zajišťuje vykonavatel
pravidla.
VS.
- uchazeči se mohou hlásit každý praMožnost domluvy na nástup veřejné
covní den od 6.30 do 7.30 na vrátnici služby budou mít zájemci nejdříve ve
u pověřeného pracovníka technic- dnech 28. až 30.1. od 6.30 do 7.30
kých služeb s potvrzením od odboru s tím, že počátek výkonu veřejné služby
sociálních věcí, že se jedná o osobu bude v pondělí 2.února.
(kas)

Město Žatec získalo územní rozhodnutí.

Po mnoha měsících úsilí o získání územního rozhodnutí pro výstavbu komplexu staveb na místě bývalého koupaliště došlo konečně k rozhodujícímu
verdiktu.
Konečné rozhodnutí o povolení záměru příslušní úředníci na našem žateckém
vystavět v dané lokalitě různá sportovní stavebním úřadě odvádějí bezchybnou
zařízení vydal v minulých dnech Krajský práci. Je jen škoda, že takovýmito odúřad. Bylo to rozhodnutí o zamítnutí od- volávacími kroky jsou sice naplněna
volání účastníků řízení ze Žatce manželů práva občanů, ale záměry města jsou
P. a J. Hladkých, kteří se domnívali, že tak nepříjemně zbržďovány. Nebo se
Stavební úřad zde v Žatci při vydávání lze například domnívat, že jsou vedeny
vlastního rozhodnutí pochybil. Město snahou je rovnou znemožnit.
se již delší čas potýkalo s tím, že k datu
O tom, jaké důvody vedly k domněn22.1.2009 nebude mít včas příslušný ce, že územní rozhodnutí nemělo být
dokument, který mu umožní podat žá- vydáno, se lze dočíst v samotném dodost o evropské dotace. Toto nebezpečí kumentu zveřejněném na úřední desce
však rozhodnutím Krajského úřadu bylo stránek Ústeckého kraje. Pro orientaci
zažehnáno a město tedy mohlo předložit : www.kr-ustecky.cz. V Hlavním menu
kompletní žádosti na oba dva uvažova- nalézt Úřední desku a v ní Ostatní doné projekty (tím druhým je rekonstrukce kumenty. Zde pod datem 22.1.2009 se
stadionu Mládí).
nalézá dokument „Rozhodnutí UPS/
Město Žatec tedy může být spokojeno 537/2008/4 – „Žatec – novostavba
Žatec – Společnost Stillking Films,
nejen s tím, že mohlo podat včas a kom- areálu koupaliště……“.
spol. s r.o. požádala město Žatec o sou(rm)
hlas s natáčením záběrů pro snímek pletní žádosti, ale má i potvrzeno, že
s pracovním názvem Filantropista.
Rada města v pondělí záměr schválila.
Podle platných pravidel za pronájem
veřejných prostranství město do svého
rozpočtu získá 150 tisíc korun.
Natáčení bude probíhat 4. a 6. února Výběr firmy provázejí pochybnosti, pod tímto titulkem dne 28. ledna 2009
vždy od 6 do 22 hodin, k tomu zde budou pan redaktor Petr Kinšt, zveřejnil v Deníku článek, kterým je zpochybňován
filmaři pobývat ještě tři přípravné dny. způsob výběru firmy pro instalaci datových kabelů v Nemocnici Žatec, o.p.s..
Práce štábu proběhne na náměstích Aby svému článku dodal vážnosti a důvěryhodnosti, je zdůrazňováno, že roz5. května, Chelčického a Husitském hodujícím kriteriem pro výběr zhotovitele je cena.
Většina čtenářů různých novinových sah zadání výběrového řízení a informaci
náměstí. Ve zmíněných lokalitách bude
periodik
si již zvykla, že objektivita po- podanou zástupcem jedné neúspěšné firomezen provoz a parkování. Při úpravě
pro potřeby natáčení se objeví například dané zprávy je to poslední, co některé my použil k tomu, aby zpochybnil práci
kryty z pytlů naplněných pískem, dojde novináře zajímá. Tak je to podle mého úřadu a členů výběrové komise.
Pro informaci čtenářů uvádím důvody
i k použití speciálních efektů včetně názoru i v případě zprávy o výběrovém
řízení.
Pan
redaktor
se
nezajímal
o
obvyřazení
jednotlivých firem z výběrového
střelby.
(kas)
řízení :
GRAPE SC, a.s. – nedodala seznam
subdodavatelů
AR SYSTÉM, s.r.o. – nepřeložila certifikát o tom, že je oprávněna požadované
práce provádět. Předložen certifikát na
Žatec – Rada města na svém ponděl- dosud lampy nainstalované nebyly. projektování. Nebyl předložen ani živV rámci dalšího projektu se počítá s po- nostenský list či výpis z obchodního
ním zasedání schválila vyčlenit z rozpočtu města 126 tisíc korun na vypracování kračováním úprav v Husově ulici, která rejstříku o tom, že v daném oboru AR
projektové dokumentace na osvětlení se v posledních letech jeví pro nemoto- SYSTÉM, s.r.o. podniká.
TECHNICOM s.r.o. – nedodán sepřechodů pro chodce. Cílem je nadále rizované účastníky silničního provozu
zvyšovat bezpečí obyvatel města při po- v Žatci jako nejnebezpečnější. Loni se ve znam subdodavatelů
ELEKTROPRÁCE UMK Žatec, v.o.s.
spodní části objevilo vodorovné dopravní
hybu na pozemních komunikacích.
Nové lampy veřejného osvětlení značení, které širokou ulici opticky zú- - nepředložen živnostenský list na probudou nainstalovány v ulicích Hu- žilo a přibyl nový přechod u nemocnice. vádění telekomunikačních zařízení,
sova, Volyňských Čechů a v Komen- Ve stejných intencích se bude pokračovat chybí reference, nebyl podepsán návrh
smlouvy o dílo.
ského aleji. Doplní se tak místa na i v další části Husovy ulice.
Nedodání některého z dokladů, jak
(kas)
frekventovaných komunikacích, kde

Prvním miminkem

narozeným po znovuotevření žatecké porodnice se
stala Terezka Vegrichtová,
narodila se 20.1.2009
v 19.06h, vážila 3,12 kg
a měřila 49 cm. „Chtěla
jsem rodit tady v porodnici a jsem ráda, že jsem
to stihla, Terezka se totiž
narodila 14 dní před termínem,“ uvedla maminka
Šárka. Při narození své
dcery byl přítomen tatínek,
„ je to krásný zážitek, doporučuji všem. „ vzkazuje
všem čekajícím tatínkům.
Doma je čekal bráška tříletý Denísek , který se zde
také narodil. foto stej.

Události v Kosovu
ožijí v Žatci

Výběr firmy provázejí pochybnosti

V ulicích se ocitne nové osvětlení,
zvýší hlavně bezpečnost chodců

vyplývá ze zadávacích podmínek, byl důvod k vyloučení firmy z výběrové řízení.
Všichni zástupci neúspěšných firem to
pochopili, pouze zástupce GRAPE SC,
a.s., pan Beneš ne. Pokud má jmenovaný
pochybnosti, může postupovat v rámci
daných možností, tedy podat stížnost
na způsob výběru. Jednodušší však bylo,
svěřit svoji pochybnosti novinářům a pokusit se udělat hlupáky z druhých.
Pokud pan Beneš úřadu doporučil, že
měl požádat o dodatečné doložení dokladů, nezbývá než-li konstatovat, že takto
to nelze praktikovat. Snad to bylo možné
za předchozího vedení města, dnes ne,
pane Beneši.
Pan Beneš ve zmiňovaném článku
pokládá otázku, proč nebyla obeslána
firma GRAPE SC, a.s. Tuto otázku by
si mohly položit stovky jiných firem,
které se zadavatelem požadovaných
prací zabývají. Zkrátka byly obeslány
firmy, které obeslány byly, ale jak je
vidno, nic firmě GRAPE SC ,a.s. nebránilo v tom, aby se do soutěže přihlásila.
K tomu ještě jednu poznámku, již také
není pravidlem, že předchozím vedením
radnice byly obesílány jedny a ty samé
firmy, již také není pravidlem, že ve

výběrových komisích sedí jedny a ty
samé osoby.
Pan Beneš bezpochyby ví, že cena je
sice rozhodující, prvořadou podmínkou
je však to, aby nabídky splnily formální
náležitosti zadání. Tomu se tak ve v případě shora zmíněných firem nastalo,
a proto byly vyřazeny. Z firem, které
splnily formální podmínky výběrového
řízení, byla vybrána ta, která nabídla
nejnižší cenu.
Pokud pana Beneše zajímá, proč byla
velká proluka mezi první a třetí etapou,
zajisté by Vám kvalifikovaně odpověděla
některá pro Vás ze známých osob předchozího vedení radnice. Bylo to proto,
že předchozí vedení radnice vybralo
projektanta, který nebyl schopen ve
smluveném termínu zpracovat a předat
projektovou dokumentaci.
Závěrem ještě jednu poznámku k redaktorovi Petru Kinštovi, který v závěru
svého článku upozorňuje, že radnice
již v minulých letech měla problémy
s výběrovými řízeními, opomněl však
čtenáře informovat, že ona minulá léta
jsou spojena s předchozím vedením
radnice.JUDr. Karel Krčmárik, člen rady
i výběrové komise na datové kabely
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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 06. 01. 2009 do 13. 02.
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 m2,
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.

domu další osobě a to:
přípojek u některých parcel minimální
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci o veli– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
kosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
odkanalizování při podsklepení RD
společných částí budovy č.p. 2825, 2826
čerpáním).
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053 - Přivedena je samostatná dešťová kanao výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
lizační přípojka DN 100 – dešťové vody
758/30476 vzhledem k celku za kupní
bude možné napojit pouze přes bezpečcenu 301.088,- Kč a poplatky spojené
nostní přepadovou jímku – nelze napojit
s provedením smlouvy,
přímo (bude součástí projektové dokun č. 2826/10 ul. Písečná v Žatci o velimentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
kosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
povolení (dále jen „SP“) na RD).
společných částí budovy č.p. 2825, 2826 - kanalizační přípojky budou zaslepeny na
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
pozemcích cca 2 m od hranice pozemo výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
ku.
758/30476 vzhledem k celku za kupní - CZT bude dodáváno Žateckou teplácenu 291.612,- Kč a poplatky spojené
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
s provedením smlouvy.
ukončena uzávěrem ve sdruženém
Zveřejněno: od 10.12.2008 do 9.3.2009
zděném pilířku na hranici pozemku.
bude na pozemek vyvedena zaOpakovaný záměr Města Odtud
slepená přípojka teplovodu DN 40. PřiŽatce prodat pozemky
pojení a předávací stanice bude součástí
projektu jednotlivých RD (ke SP nutné
pro výstavbu RD
vyjádření ŽT a.s.).
n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
území není vybaveno plynovodem.
etapa schválen Radou Města Žatec dne
- dále budou v pilířcích na pozemcích
14.07.2008
umístěny elektrické rozvodné skříně
Území pro výstavbu rodinných domů je
s vynechaným prostorem pro připojení
určeno schválenou zastavovací studií, kde
RD a elektroměr (cena za připojení ke
bylo navrženo základní členění parcel do
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických vězňů, Elišky Krásno- Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná
horské, Dukelská a U Flóry v Žatci :
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U roho2
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m
vých parcel bude stavební čára 5,5 m
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
dodržena z obou stran od ulice. Vzdá2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m
lenost od hranice sousedního pozemku
2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m
bude min. 3 m.
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
Garáž nesmí být umístěna blíže než
2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m
5,5 m od hranice pozemku – platí sta2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m
vební čára.
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m
a 4614/85 budou RD minimálně dvou10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
podlažní (druhé podlaží nebude řešeno
2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m
jako podkroví).
2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
Způsob a postup prodeje pozemku
nejsou stanoveny.
- v termínu zveřejnění podání žádosti
Barevnost RD není stanovena a bude
o koupi pozemku na řádně vyplněném
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
SP či ohlášení stavby.
každý jednotlivý pozemek)
Případné oplocení bude průhledné nebo
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
částečně průhledné s podezdívkou,
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
- kupující uhradí poplatky spojené s pronejsou stanoveny.
vedením smlouvy
Stavebník si případně může zvolit jiný
- kupní smlouva musí být podepsána do
způsob ekologického vytápění – např.
2 měsíců ode dne schválení zastupiteltepelná čerpadla (geotermální zdroje),
stvem města
sluneční energie a to na vlastní nákla2
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m
dy.
bude zaplacena před podpisem kupní
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
smlouvy
se bude vyjadřovat architekt města indi- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
viduálně.
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada bude zajištěna vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Další případné informace
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (do- - ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
končení stavby se rozumí vydání pravo415736264, harajdova@mesto-zamocného rozhodnutí stavebního úřadu
tec.cz
o povolení užívání stavby) do 4 let od
ve věci podmínek kupní smlouvy, způpodpisu kupní smlouvy bude část kupní
sobu a postupu prodeje podá majetkový
ceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného
odbor tel. 415736225, eisertova@mespozemku prominuta
to-zatec.cz
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí zveřejněno od 08.1.2009 do 06.02.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informa(KN) za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro cích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz
výstavbu

Zveřejněno: od 08. 01.2009 do 06. 02.
2009
Stav pozemku:
terén bez sejmuté ornice
Opakovaný záměr Města - nezpevněný
– případné doplnění ornice na pozemek
Žatec pronajmout ze
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
svého majetku
Kamenný vršek na vlastní náklady maProjednáno RM dne 17.03.2008
jitele pozemku.
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 Přístup na pozemek:
za minimální nájemné ve výši 1.000,- Kč/ - příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvom2/rok bez služeb.
řeném nájezdu š. 4 m ze zámkové sklaRada Města Žatec si usnesením č.173/99
debné dlažby. Změna umístění vjezdu
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze
je možná po schválení ORM a zhotovity zájemce, jejichž podnikatelský záměr
tele stavby tech. infrastruktury (Silnice
odpovídá zájmům města.
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
pozemku.
schválila podmínku nájemních smluv
podél pozemku je vytvořen chodník, od
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
před podpisem nájemní smlouvy a ná5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
sledně dopředu nejpozději do pátého dne
pozemku) přerušovaný zatravněním
předcházejícího měsíce.
a ozeleněním keři a stromy.
Zveřejněno: od 7.1.2009 do 5.2.2009
Připojení na inženýrské sítě:
Záměr Města Žatec
- na pozemek je přivedena přípojka vody
prodat ze svého majetku PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
Projednáno Radou Města Žatec dne
provést úpravu vybetonováním přecho8.12.2008
dové desky.
v souladu se Zásadami pro prodej bytových
Přivedena je splašková kanalizační přídomů a bytů z majetku Města Žatec dle čl.6
pojka DN 150. S ohledem na mělké uloodst.4 zásad, bytové jednotky obsazené
žení stávající kanalizace jsou i hloubky
nájemníky, včetně podílů společných částí

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
- 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 20.01.2009 do
18.02.2009

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Zveřejněno: od 20. 01.2009 do 18. 02.
2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n 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, 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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
Pozemek pro výstavbu halových garáží
n 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

charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
významné objekty církevní, administrativní
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).

Projednáno Radou Města Žatce
19.1.2009
n bytovou jednotku č. 3083/201 Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,65m2,
soc. zařízení 3,41m 2, předsíň 3,80m 2)
o celkové ploše 35,86m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m 2 (tj.
3.944,60,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3083/301 Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,91m2,
soc. zařízení 3,30m 2, předsíň 3,59m 2)
o celkové ploše 35,80m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.938,Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/203 Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,74m2,
soc. zařízení 3,24m 2, předsíň 3,82m 2)
o celkové ploše 35,80m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.938,Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/303 Husova
v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,71m2,
soc. zařízení 3,19m 2, předsíň 3,60m 2)
o celkové ploše 35,50m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj.
3.905,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného.
Zveřejněno: od 22. 1. do 20. 2. 2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích MěÚ
Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor v termínu dle telefonické dohody tel.415736228

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města
Záměr projednán RM dne 28.5.2007
Žatec prodat ze svého n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměmajetku
ře 3933 m , zahradou p.p.č. 492 o výměře

Zveřejněno: od 20. 01. 2009 do 18. 02.
2009
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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

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.

1979 m a zahradou p.p.č. 1009 o výměře
459 m2 v k.ú. Trnovany.
Kupní cena: 913.250,- Kč
2

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 15.10.2007
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická
v Žatci se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2
a ostatní plochou p.p.č. 6041/6 o výměře
785 m2 v k.ú. Žatec s projektovou dokumentací pro zřízení samostatné vodovodní
přípojky.
Kupní cena: 1.100.000,- Kč
Zveřejněno: od 20.01. do 18.02.2009

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
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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.

LEDEN/ÚNOR 2009
29.1. Čtvrtek

JAZZ A POP

4.2. Středa

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

9:00, 10:30

Vývoj jazzové a popové hudby v Čechách od druhé poloviny 20. století
Mimo předplatné. Pro školy

10:00, 14:00

Zajímavé ztvárnění oblíbené pohádky Boženy Němcové. Představení je provázeno scénickou hudbou a veselými písničkami. Pohádku uvede Divadlo Duha
Předplatné skupiny E,M i mimo předplatné
Dětské představení
Vstupné: 35,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
31.1. SOBOTA

BOBULE

19:30

7.2. SOBOTA

Gaetano Donizetti LUCIA DI LAMMERMOOR

18:45

Komedie, Česko, 2008, 90 min
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka
je podvodníček, který moc rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost.
Umí geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech.
Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho dne se
Honza dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit
dědovi jeho životní sen.
Režie: Tomáš Bařina. Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Lubomír Lipský st., Kamil Švejda, Robert Jašków, Miroslav Táborský, Jan Skopeček, Olga Schmidtová,
Lukáš Langmajer, Marian Roden
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 60 ,Magic Box
Nastudováno ve italském jazyce, Anglické a české titulky
V titulní roli Donizettiho křehké hrdinky se po své “Baby-pause” představí
superdiva Anna Netrebko českou hudební kritikou označovaná též za děvče
jako lusk. Role Lucii je jedním z nejnáročnějších dramaticko-koloraturních
sopránových partů operní literatury. Vedle širokých možností využití pěvecké virtuozity se zde představitelce otevírá skutečný herecký prostor. Ten
Netrebko beze zbytku naplňuje. V roli Luciina milence Edgarda se představí
jeden z nejrespektovanějších tenoristů současnosti Rolando Villazón. Jejího
tyranského bratra Enrica zpívá barytonista Mariusz Kwiecien. Inscenace Mary
Zimmermanové se na jevišti MET stala hitem záhy po své premiéře.
Účinkují: Anna Netrebko (Lucia), Rolando Villazón (Edgardo), Mariusz Kwiecien (Enrico), Ildar Abdrazakov (Raimondo) a další
Přístupné od 12. let
SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 250,METROPOLITNÍ OPERA

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

CK PALMERA nabízí:

n Oblíbený okruh západním pobřežím USA – tentokrát o 1 den delší za stejnou
cenu Termíny: 2.- 16.5.2009 – vyprodáno
27.6.- 10.7.2009 – prázdninový termín (max. kapacita 12 osob)
15ti denní okruh – Los Angeles, Santa Monica, Malibu, Hollywood, San Diego, Las
Vegas, Grand Canyon, Sequoia NP, San Francisco, a mnoho dalšího.
Bezkonkurenční cena: 39.990,- + taxy
n Dětský letní tábor s výukou anglického jazyka NEČTINY 2009 25.7.- 1.8.
Cena: 3.890,-Kč
n Tenisový tábor v Mariánských Lázních, 3 ročník
3.8. – 8.8.2009 Cena: 4.290,-Kč
ubytování v soukromém apartmánu v Rokytnici n. Jizerou 20 m od sjezdovky Modrá
Hvězda. Moderně vybavený apartmán pro 4 – 7 osob
Cena: 7 nocí LÉTO od 6.900,-Kč
7 nocí ZIMA od 8.900,-Kč
SLEVY za včasný nákup od renomovaných CK do 31.1.2009
Pro více informací jděte na www.palmera.cz nebo nás navštivte
na Kruhovém náměstí. Tel.: 415 749 858
ĀȀ̀ЀԀ܀ȀࠀऀȀఀഀȀࠀऀༀഀༀЀကᄀĀ

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov
42, Žatec, přijme
ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀ఀഀԀȀ܀ༀကᄀ

„Technika“ na pozici „přípravy᠀܀ጀကᤀᨀ܀ጀᬀᜀĀᘀᨀ܀ᘀᔀᰀᴀḀᨀࠀ܀ЀᘀԀ
dat pro CNC stroje“
ऀሀጀ̀᐀ఀᔀĀᘀऀ܀ሀᜀȀ

Požadujeme:ĀȀ̀ЀȀԀऀࠀ܀ȀఀഀЀ܀ༀကЀȀᄀЀሀጀ܀
᐀ကᔀȀPhotoshop,
ༀᘀሀጀ܀ఀȀIlustrátor,
ऀࠀᜀ
VŠ nebo úplné středoškolské vzdělání, ovládání Adobe
ἀᴀЀ܀Ԁഀࠀ܀Ԁ
ᴀЀЀ
znalost CADového kreslení.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz,!̀"܀ሀᤀ܀#$$%ᨀ&܀ЀĀ
nebo osobně na adrese firmy.
'Ԁ(ሀ᐀ĀЀ܀܀ጀ ЀᴀԀഀఀကᤀ

ЀሀԀጀ᐀ᔀᘀᜀᜀ᠀ᤀ᠀ᨀᤀ

n Doučím vaše dítě češtinu, němčinu, ruštinu, zeměpis, dějepis, připadně
jiné humanitní vědy. Žatec a okolí.
602 118 805.
n Pronajmu 1+1 ve vile se zahradou
v Žatci. Tel. 606 284 839. Zn. Po rekonstrukci.
n Pronajmu 1+1 v Podměstí, vč. vybavení. Tel. 606 284 839.
n Pronajmu byt 2+KK v centru města,
60m2 , částečně zařízen, jen pracujícím
lidem. Vratná kauce 15.000,- Kč. Další
informace na tel. č. 606 806 261.
n Prodám dr.byt 3+1 v Žatci, ul.
Růžová, 3. patro, balkon, plastová
okna,zateplená fasáda. Cena dohodou.
Tel.: 728 061 427
n Pronajmu byt 1+2 + balkon,
2. poschodí v Hájkově ulici. Tel.
775 638 666.
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2
v panelovém domě, příjemné sídliště,
kauce 15000,- Kč. Tel. 777 737 412.
n Provádím zednické práce, bourací práce, rekonstrukce koupelen,
sádrokartony, malování, úklidy. Tel.
722 151 286.
n Prodám dveře vchodové plastové
bílé a hnědé vč. rámu. Částečně prosklené, zdobené. Dále plastová okna
bílá, dvoukřídlá 150x120 cm a různá
jednokřídlá. Vše nové, z neuskutečněné
stavby. Levně. Dopravu zajistím zdarma.
Tel: 777106709

BLAHOPŘÁNÍ

Na základní škole v Měcholupech
byl hroznýš královský

Ve středu 21. 1.2009 nás už potřetí navštívili členové společnosti MERLIN
(Společnost ochrany dravců a sov). Program měl název „Smysly živočichů“.
Jejich povídání bylo i tentokrát velmi docela exotická. Mohli jsme si zblízka
poutavé. Dozvěděli jsme se například, že prohlédnout hroznýše královského,
existují různé druhy vidění, že někteří ži- obřího pavouka, sovu pálenou a další
vočichové se orientují pomocí tzv. echo- živočichy. Program dětem zpestřil výulokace (kupříkladu delfíni využívají svůj ku vlastivědy a přírodopisu, kladl důraz
tělesný sonar pro vyhledávání potravy), na obecnou ochranu přírody a ekologii
že neexistuje jenom pět smyslů, nýbrž chování nás lidí. Myslím si, že mohu
sedm: sluch, zrak, čich, chuť, hmat, za všechny prohlásit, že přírodovědná
tepelná čidla a čidla elektrického pole. přednáška byla opět velmi zajímavá
Také jsme ocenili, že si přírodovědci a poučná.
Bc. Helena Gondeková,
s sebou přivezli živá zvířátka, některá
ZŠ Měcholupy

Slavná opera „Lucia Di
Lammermoor“ zazní v Žatci

n Blahopřejeme paní Gertě Vtípilové
k jejím krásným 80 narozeninám, které
oslaví dne 28.1.2009. Přejeme pevné V sobotu 7. února od 18:45 hod. uvede žatecké Digitální kino další přímý
zdraví a stálou pohodu. Věra a Pavel přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Těšit se tentokrát můžete na operu
Lucia Di Lammermoor od Gaetana Donizettiho.
s rodinami a Eva a Dante.
Tragický děj čerpá ze skutečné udá- Jejího tyranského bratra Enrica zpívá balosti, která se odehrála v druhé polovině rytonista Mariusz Kwiecien.
17. století ve Skotsku mezi příslušníky
Opera je nastudována v italském jazystarobylých šlechtických rodů. Lord ce a doplněna o anglické a české titulky.
Edgardo se tajně zasnoubí s Lucií, jejíž Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD
rodina jej připravila o veškerý majetek, kombinují špičkové operní umění s neja tak přivodila náhlou smrt jeho otci. modernějšími technologiemi. HD (High
Enrico, bratr Lucie, nutí svou sestru Definition) je akronym pro vysoké obraNákladní 781, 43801 Žatec
ke sňatku s bohatým a politicky vlivným zové rozlišení, které svou kvalitou daleko
Arturem, aby si zajistil společenské po- převyšuje kvalitu formátu DVD. Zvuk je
stavení. Pomocí intrik dojde ke svatbě přenášen v prostorovém šestikanále 5.1.
Lucie a Artura.
Oko kamery se během přenosu dostane
V titulní roli Donizettiho křehké hrdin- podstatně blíže k dění na jevišti než oko
ky se po své “Baby-pause” představí su- diváka, byť sedícího na těch nejlepších
perdiva Anna Netrebko, která byla čes- místech přímo v Metropolitní opeře.
Platnost do 31. 1. 2009
kou hudební kritikou označovaná též Diváci přenosů si tak v kinech mohou
za děvče jako lusk. Role Lucii je jedním vychutnávat úžasné detailní záběry,
Tel. 775 306 880
z nejnáročnějších dramaticko-kolora- které by v samotné Met nikdy neviděli.
turních sopránových partů operní liteV březnu se pak můžete těšit například
ratury. Vedle širokých možností využití na Madama Butterfly (7.3.) od Giacoma
pěvecké virtuozity se zde představitelce Pucciniho a Beliniho La Sonnambulu(otevírá skutečný herecký prostor. Ten Náměsíčná)(21.3.). Letošní sezonu
Netrebko beze zbytku naplňuje.
zakončí 9. května opera La Cenerentola
V roli Luciina milence Edgarda se (Popelka) od Gioacchina Rossiniho.
představí jeden z nejrespektovanějších Kompletní informace o přenosech
tenoristů současnosti Rolando Villazón. nejdete na www.divadlozatec.cz.

Velká akce

50% sleva na
pernamentky do solária

Hodilo by se vám

Kč
až 5000,-avíc?
n
měsíčně

Poskytněte plochu na svém
autě, domě, či pozemku.

Nabídka výuky v ZUŠ

Nastalo období zápisů do základních škol , a přestože zápis pro nový školní
rok do naší základní umělecké školy v Žatci bude probíhat až od 18.-22. května
2009 , již nyní se mohou děti hlásit dle svých zájmů do nejrůznějších oborů
Volejte ihned 412 153 001
naší školy.
Nabízíme výuku hry na nejrůznější
Naším cílem je dlouhodobá a syshudební nástroje, výuku tance různých tematická práce s dětmi, která by je
Do restaurace U medvěda žánrů, kde mohou děti uplatnit své formovala a pomohla jim nalézt sama
přijmeme brigádnici na pá – so. pohybové nadání, cit a smysl pro barvy sebe. Své získané zkušenosti děti často
Dále přijmeme kuchaře/ku/ do stá- , prostorové vidění mohou dále rozvíjet prezentují na nejrůznějších soutěžích
lého prac. poměru. Požadujeme pra- ve výtvarném oboru a pokud máte doma a nebo jen pro radost Vás rodičů, při
xi v oboru. Nabízíme dobré platové ratolest s bujnou fantazií, s velkým řeč- mnoha veřejných akcích.
nickým nadáním a sklonem ke komeInformace o nás naleznete na našich
podmínky. Info na tel. 777 776 666.
diálnímu žánru, určitě ho osloví výuka internetových stránkách www.zuszav literárně dramatickém oboru. Kombi- tec.cz (včetně mnoha fotografií z akcí
naci všech čtyř oborů nabízíme dětem školy) nebo na tel. 415 740 368.
PŘIŠLI NA SVĚT
Těšíme se na Vás
20.1. Vegrichtová Tereza 3,1kg 49cm předškolního věku ve výuce nazvané
Irena Marešová
21.1. Tesařík Petr
3,4kg 52cm Schola Ludus.
Korbelová Aneta 3,9kg 52cm
22.1. Balogová Natálie 3,1kg 50cm
Filip Kaloš
3.6kg 50cm
V novém roce se opět začalo se spinká- bytost a ztvárnit jak tančí. Ostatní děti
23.1. Tumpachová Jana 3,7kg 51cm
24.1. Parkman Jakub
3,9kg 52cm ním dětí v DDM Žatec. V sobotu 24.1. se hádaly koho představují.Všem se toto
25.1. Sailerová Tereza 3,1kg 50cm uskutečnila POHÁDKOVÁ NOC. Děti spinkání velmi líbilo a už nyní se těší
26.1. Machynová Natálie 3,5kg 51cm si nejdříve zasoutěžily ve sportovních na další. Ze spinkání se stala krásná
Ullrichová Barbora 2,5kg 47cm disciplínách. Poté je čekal nelehký úkol, tradice, kterou ocení nejen děti, ale
každé dítě muselo předvést pohádkovou i jejich rodiče.

DDM Žatec opět v akci!
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ROZLOUČENÍ

19.1.
22.1.
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26.1.
27.1.

Josef Šrajbr
František Goňa
Helmut Herold
František Bureš
Milan Pulec
Marie Koutecká
Miroslav Vojslavský
Jozef Gunár

72 let
79 let
63 let
56 let
74 let
81 let
58 let
81 let

Domov pro seniory v Mašťově

nabízí volnou kapacitu k celoročnímu pobytu seniorů
Možnost zařazení žádostí do pořadníku čekatelů.
Více informací na telefonu 474 334 506 nebo na našich stránkách www.dsskm.cz
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Žatecký týdeník

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Dalšími zápasy pokračovaly zimní turnaje na úmělé trávě v Lounech.
V sobotu se nepodařilo žateckému dorostu bodovat proti Lok. AFK Chomutov,
i když kombinovaná sestava se snažila
porážce nezabránila.
Družstvo mužů tentokráte zvítězilo nad
Velkým Březnem. Od pondělí absolovují
své týdenní soustředění v domácích podmínkách.

MATEŘSKÉ CENTRUM SEDMIKRÁSKA SE PŘIPOJILO
DO PROJEKTU

„CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

n FK Slavoj Žatec dorost - AFK
Chomutov 2 - 3 / pol.0 - 0 /

Sestava: Vítek - Hynek - Fedoriško Zavadil - Schmied - Klepáček - Chromý
- Valenta - Pelikán - Smékal - Holan
Střídali: Klíč M. - Grešo - Ulbrik
- Liška
Po nerozhodném poločase, kde střelci
na obouch stranách pouze zahazovaly
své šance se skóre měnilo, když se hráči
z chomutova trefili dvakrát. Žatečtí dotahovaly když se konečně trefil dvakrát
Holan. Ten spolu se Zavadilem zahodil
také další šance a tak trestal soupeř.
Trenér Hynek stále nemá k dispozici
celý kádr. Na škodu určitě je že se doposud nezapojil do příprav Wiesinger, chybí
zranění Majoros a Hoferica. Příští týden
absolovuje dorost své týdenní soustředění
rovněž v místních podmínkách, zaměřené
na dalším posilování kondice.
n FK Slavoj Žatec - Velké Březno 3
- 1 / pol. 1 - 1 /

Sestava: Voigt - Heinc - Dykas - Zlatohlávek - Jindra - Baran - Macháček
- Beránek - Baierl - Jarolím - Paul M.
Střídali: Zaťko - Klíma - Bodnár
Další utkání zimního turnaje bylo ve
znamení místy i nelítostných soubojů,
po celém hřišti.
V prvním poločase nejprve zaduněly
tyče branky hostí. Zejména trestný kop
žateckého kanonýra Baierleho byl v ligovém provedení. Vedení se ujal Slavoj zásluhou Jarolíma J. který hlavou usměrnil
nahrávku po kombinaci Paul, Baierl.
Hosté vyrovnali těsně před přestávkou
z pokutového kopu za školácký faul Heince. Do druhého poločasu nastoupil do
branky jeden z noviců Zaťko. Místy tvrdší
souboje musel trestat rozhodčí i žlutou
kartou. V samotném závěru za fauly
v pokutovém území upravil nejprve Heinc a po něm Baierle na konečných 3 - 1,
z pokutových kopů.

Cílem projektu je informovat rodiče, že každodenní předčítání je ta
nejlepší investice, kterou mohou rodiče dát svým dětem.

Marodkou oslabená přípravka
Blšan, nenašla soupeře

Kurzy orientálního tance
pro začátečníky

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

4. února ukázková hodina ZDARMA!

Ženy Severu zahájily neúspěšně
odvetná utkání
V sobotu 24. 1. 2009, zahájily ženy VK
Sever odvetná utkání v krajském přeboru
I. třídy neúspěšně. Obě soutěžní utkání
byla hrána v Litoměřicích na palubovce
družstva které soutěž vede a žatecké ženy

prohrály obě se stejným poměrem 0:3,
první (25:15,25:19,25:21) a druhé (25:
19,25:19,28:26). Hrály sestavě: Vávrová,Kubínová,Čučvarová,Korbelová,Reitspiesová,Tycová,Želinská a Lukášová.

Břišní tanečnice
z DDM Žatec

V sobotu 24.1. vystoupila děvčata ze
zájmového kroužku BŘIŠNÍ TANCE na
maturitním plese Gymnázia Žatec. Na
tomto vystoupení předvedla novou choreografii, kterou s nimi nacvičily jejich
vedoucí MUDr. Irena Voříšková a Marcela a Žatecká. Děvčata byla po zásluze
odměněna bouřlivým potleskem.
pedagogové DDM
M.Kačenáková, L.Mašková

Dali jste si předsevzetí,
že zhubnete?
Naučím vás dobře jíst
Zavolejte na 777 15 15 94
nebo pište na
poradna@zdravyzivot.org

nutriční poradce
Jarmila Hokrová

Přijďte si odpočinout, pobavit se a vyzkoušet něco nového.
Tanec je vhodný pro každou ženu, není omezen věkem ani postavou.

Tělocvična Gymnázia – Studentská, Žatec
středa - 18:00 – 19:00 Sportovní oblečení s sebou

Pravidelné kurzy probíhají od 11. února

Kurzovné 850 Kč/10 lekcí
Přihlášky a informace: 736 775 219, Reiny.A@seznam.cz

Žákyně v Českém poháru i Poháru
nadějí rovněž neuspěly

V lize starších žákyň Sever dotahuje

Večer plný pohody, kdy si oddychnete
a ještě vytvoříte něco opravdu
krásného.
Veškeré pomůcky připraví Zdeňka.
Cena: podle spotřeby materiálu

www.mc-sedmikraska-zatec.estranky.cz • www.celeceskoctedetem.cz

Tři hráče základní sestavy schvátila chřipka a zranění, ale na vítězném tažení
nejmenších fotbalistů Blšan, turnajem v Horním Slavkově, to vůbec nebylo zmát.
Celkové skóre 19:1 našich malých vítězů, hovoří za vše. Každému mužstvu „nadělili“ tři a více gólů. V nezvyklém prostředí hnědouhelné pánve získali i tituly
nejlepšího brankáře – Dany Lehár a nejlepšího střelce Tomáš Tvrz. Celé mužstvo
si však zaslouží velké uznání za bojovnost a zdravou touhu po vítězství.

Minulý víkend odehrály žákyně VK Sever Žatec 2. kolo Českého poháru v Plzni.
Turnaj je bohužel nezastihl v nejlepší konec další účasti. Do další fáze Poháru
formě, a přestože velmi jednoznačně postoupily čtyři nejlepší celky - Loko
porazili oba nejslabší účastníky soutě- Plzeň, Kometa Praha, Baník Příbram
že - Habartov a Ervěnice, se silnějšími a České Budějovice.
soupeři uspět nedokázaly a ve zbývajíTento víkend pak bylo na řadě 5. kolo
cích pěti utkáních prohrály. Jejich nej- Poháru nadějí, které bylo odehráno
větší problém byl v psychické odolnosti s mladšími děvčaty. Přestože dívky zvía větší vůli po vítězství, což je připravilo tězily pouze jednou a šestkrát prohrály,
Další program:
dorost - 31.1.09 od 13.00 hodin, sou- o vítězství v několika nadějně rozehra- všechna utkání byla velmi vyrovnaná
ných utkáních.
a žádný ze zkušenějších soupeřů s nimi
peřem bude FK Louny.
Konečné šesté místo pro ně znamená neměl snadnou práci.
muži - 31.1.09 od 13.30 hodin - FK Jesenice / hraje se na úmělé trávě v Žihly
muži - 1.2.09 od 12.30 hodin - FK
Louny
V neděli v domácím prostředí pořádal Severačky prohrávaly již 5:10, ale skóre
Sever
další kolo 1. ligy starších žákyň, postupně dokázaly vyrovnat a nakonec
Dne 17.2. 2009 od 20h. - Úterý
kterou odehrála starší polovina týmu. i zvítězit 15:13 a celkově 2:1. S Děčínským
VEČER PRO MAMINKY
Po ospalém prvním setu proti Ervěnicím béčkem již drama nepřipustily a snadno
se dívky rozjely, porazily Ervěnice 2:1 zvítězily 2:0.
V SEDMIKRÁSCE !!!
a následně zlomily prokletí proti letos
Po třetím kole tak na vedoucí Děčín
neporaženému Děčínu. S tímto celkem ztrácí žákyně Severu pouhý bod a naopak
oboustranně velmi dobrý volejbal vyvr- třetím Ervěnicím odskočily na šestibodový
cholil ve třetím rozhodujícím setu, kde rozdíl.

MALUJEME NA
HEDVÁBÍ
SE ZDEŇKOU !!!

Další čtení v Sedmikrásce proběhne
2. 2. 2009 od 16 hod.
Přečíst pohádku nejen dětem přijde
p. JITKA HODASOVÁ
redaktorka Žateckých novin

Klub českých turistů Žatec
Vás zve na IV. ročník
procházky kolem Žatce
pod názvem

Zimní krajinou
Kdy: 14. 2. 2009 ve 13.00 hod.
Kde: Od parčíku gymnázia

Trasa: Vyjdeme po ulici Svat.Čecha a jdeme ke křižovatce s Dukelskou.Na
té se dáme vpravo ke stadionu Flora. Pokračujeme k panelové
(tzv.vojenské cestě) na které odbočíme vpravo. Od stadionu vidíme
změny Žatce s jeho rozrůstající se výstavbou rodinných domků na
“Kamenném vršku“.
Pokračujeme dále a přejdeme silnici vedoucí do Holedeče. Po 1 km.
chůze dojdeme k vodárně. Se zvýšenou opatrnosti přejdeme Plzeňskou
silnici a pokračujeme do Čeradic. Zde lze načerpat další síly a občerstvit
se v místní restauraci. Z Čeradic jdeme kolem letiště do Žatce.Lze též
pokračovat do Libočan, kde zabočíme na panelovou cestu mezi zahrádky
a kolem „Spáleného mlýna“ do Žatce.
Srdečně Vás zve
Výbor KČT Žatec
Kontakt: tel. 723 543 562

Žákovský parlament na „trojce“

I přestože jsou dnes děti považovány za počítačovou generaci, pro kterou je
hra počítačových her, brouzdání po internetu atd. tím nejdůležitějším, ne všichni
tomuto trendu zcela podlehli a dokáží se bavit i jiným způsobem.
Ve čtvrtek 22.1.09 uspořádal žákovský parlament ZŠ nám. 28. října lednový
turnaj v deskových hrách pro žáky 1. i 2. stupně. Zájemci o soutěž se utkali ve
čtyřech deskových hrách, a to v dámě, v karetní hře prší, v piškvorkách a ve hře
člověče, nezlob se. Klání probíhalo v odpoledních hodinách a žáky natolik zaujalo,
že vydrželi bojovat téměř dvě hodiny.
Na závěr turnaje obdrželi vítězové diplomy a sladké ceny. Odměněni byli nejenom žáci na prvních třech místech, ale i poražení.
Obrovské poděkování patří nejenom všem účastníkům, protože turnaj proběhl
hladce a všichni zápolili poctivě, ale i organizátorům z řad žákovského parlamentu
za skvělou přípravu a perfektní průběh.
Silvie Svobodová, ZŠ Žatec, nám. 28. října
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MAŠKAŘENÍ !!!!!!!
Dne 11.2.2009 od 15h.

REJ MASEK V SEDMIKRÁSCE

Vítáni jsou i rodiče v maskách !!!
AKCE URČENA POUZE PRO ČLENY
MC SEDMIKRÁSKA !!!!
Členové ... těšíme se na Vás !!!

