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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

Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oznamuje, že převzal
zdravotnickou dokumentaci pacientů ze zrušeného nestátního
zdravotnického zařízení:
MUDr. Blanka Kučerová
Kosmonautů 2303,
440 01 Louny
Obor:
praktické lékařství
pro dospělé.

Přípravy
Zápisy v Základních školách
velikonočního
jarmarku
začaly

V těchto dnech začínají opět zápisy budoucích prvňáčků do škol. Jako
první pozvala k zápisu ve dnech 28. ledna a 29.ledna 20009 své budoucí žáky
Základní škola v Měcholupech Děti skládaly svoji první životní zkoušku,
která prověřila především jejich vyjadřovací schopnosti, logické myšlení,
orientaci v geometrických tvarech a barvách či výtvarné nadání. V Žatci se
zápisy do prvních tříd konaly v úterý 3.2. a ve středu 4.2.2009. redakce

Žatec – Na 10. a 11. dubna plánuje
město Žatec velikonoční jarmark. V jeho rámci se nyní připravuje seznámení veřejnosti s různými velikonočními
zvyky, ukázky zvířectva i nejrůznější
soutěže pro děti.
„Snažíme se, aby dvoudenní program
byl co nejpestřejší. Jednáme i s různými
místními zájmovými spolky o tom, jak
by se mohly do nabídky zapojit,“ uvedl
místostarosta Aleš Kassal. Nejaktivněji se do příprav zatím zapojuje Český
svaz chovatelů, konkrétně jeho žatecká
organizace.
(st)

Krajský úřad neprodleně předá zdravotnickou dokumentaci
na základě písemného vyžádání
pacienta nebo zdravotnického
zařízení, tomuto nově zvolenému zdravotnickému zařízení.
Zdravotnickou dokumentaci
nelze předat pacientovi.

Jak je to s žádostí o stavbu v areálu koupaliště
Žatec – V minulých dnech se v regionálních médiích opět objevily články,
které se dotýkaly existence územního rozhodnutí v souvislosti s výstavbou
multifunkčního objektu v areálu za poslední roky zchátralého koupaliště.
Například se v nich napadalo, územního plánování a územního
že jsme podali žádost o dotaci, ale řádu. Když na základě odvolání
územní rozhodnutí nenabylo právní vyvrátily připomínky stěžovatelů ze
moci, jak se požaduje v podmínkách Žatce, respektive potvrzovaly územní
dotace. I odborná právnická veřejnost rozhodnutí, vydaly k tomu pro posučasto debatuje o tom, že k výkladu zovatele žádostí speciální sdělení, a to
různých norem je třeba používat zcela v duchu výše uvedeného. Totiž
obyčejný, chcete-li selský rozum. že územní rozhodnutí sice nenabylo
Naprosto to pochopily pracovnice právní moci, ale dodaly i tolik potřebkrajského úřadu, konkrétně odboru né a důležité „bé“ –z kterého vyplývá,

že proti rozhodnutí nemají účastníci
řízení právo podat odvolání a (to je
podtrženo) NENÍ POCHYB O TOM,
ŽE BY ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ NENABYLO PRÁVNÍ MOCI.
Právní moc je tedy vázána pouze na
doručení rozhodnutí stanoveným
subjektům.
K pochopení celé situace tedy stačí
jednoduchá úvaha. A je také fakt, že to
nebyl nikdo z pracovníků města nebo
zastupitelů, kdo by odvolání (které vše
podrželo) podával.
(kas)

Veřejná služba
láká první zájemce

Žatec – Ve středu prvně nastoupili do
práce zájemci o tzv. veřejnou službu. Jak
jsme již několikrát informovali na stránkách Žateckého týdeníku, jedná se o novinku, vyplývající ze zákona . Ve středu,
po uzávěrce týdeníku, mělo do práce nastoupit nejméně šest osob, určených především na úklid veřejných prostranství.
Pod taktovkou technických služeb
budou odstraňovat nepořádek z veřejných prostranství, ale i černé skládky,
pomáhat v případě potřeby s úklidem
v areálech v příspěvkových organizací,
jakou jsou školy, školky apod. (kas)

Měření radonu
ve školách
a školkách

Ještě tento rok běží radonový
program ČR a je možné se do něj
bezplatně zapojit. Hlavním úkolem
tohoto programu je vyhledat objekty
se zvýšeným výskytem radonu.
Radon je přírodní radioaktivní plyn,
který může při větší koncentraci škodit zdraví.
V rámci tohoto programu se v následujících dnech připravuje v Žatci
větší „měřicí“ akce ve všech školách
a školkách. Do všech tříd budou po
dobu jednoho roku nainstalovány
detektory na měření radonu.
„Jelikož jsme ve středním pásmu
výskytu přírodního radonu, je tato
nabídka lákavá, „uvedl Petr Janda
vedoucí odboru životního odboru.
Podle výsledku měření budou určena
příslušná opatření k nápravě.
O bezplatné umístění detektoru
na měření radonu mohou občané
zažádat ještě do konce tohoto roku
na krajském úřadě v Ústí nad Labem na odboru životního prostředí
u p. Ing. Petry Sikorové.

Mimořádný
úřední den Město zvažuje rozšíření areálu Domova pro seniory
Dne 07.02.2009
proběhne na Městském úřadu
v Žatci mimořádný úřední den
– sobota.
Úřední hodiny:
08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec:
podatelna, pokladna, matrika,
evidence obyvatel, úsek OP
a CD, majetkový odbor, obecní
živnostenský úřad
Obránců Míru 295:
pokladna, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
životního prostředí a zemědělství, stavební a vyvlastňovací
úřad.

Žatec – Evropa jako celek málo řeší problematiku péče o lidi se stařeckými
demencemi a musí v tom přidat, shodují se odborníci na danou záležitost.
Město Žatec se snaží problém řešit , a to plně v souladu s nynějšími požadavky českého státu. Konkrétně se jedná o vytvoření domova se zvláštním
režimem, což je specifický odborný termín právě pro domov s lůžky pro
osoby postižené například Alzheimerem a jinými ;demencemi.
O nutnosti realizovat výstavbu tako- což představuje 56 milionů korun.
vého zařízení svědčí i množství uchazeZhruba 20milionový podíl města je
čů. Například z výroční zprávy domova přitom rozložený do dvou, respektive
pro seniory udává, že z 84 žádostí 54 tří let, takže to nebude jednorázová
spadá právě do sféry domova se zvlášt- finanční zátěž.
ním režimem. Přitom podle současné
Požadavek na vybudování domova se
legislativy je umisťování takových osob zvláštním režimem figuruje v Komunitdo běžného „domova důchodců“ hod- ním plánu města Žatce, je v souladu
ně omezeno.
se Strategickým plánem města Žatce
Záměr města Žatce plně spadá do a také se Střednědobým plánem rozpotřeb, které deklaruje ministerstvo voje sociálních služeb v Ústeckém kraji
práce a sociálních věcí. Proto existuje na období 2008 – 2013.
poměrně velká naděje získat od státu
O tom, zda se město do záměru
na záměr dotaci v řádech několika výstavby pustí, rozhodne ve čtvrtek
desítek milionů korun. Konkrétně se zastupitelstvo.
jedná o tři čtvrtiny celkové částky,
Aleš Kassal, místostarosta
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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 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.
Zveřejněno: od 08. 01.2009 do 06. 02.
2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze ty
zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv a to:
měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu
nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 7.1.2009 do 5.2.2009

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
8.12.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových
domů a bytů z majetku Města Žatec dle čl.6
odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí domu
další osobě a to:
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2825, 2826 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5053 o výměře
699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 758/30476
vzhledem k celku za kupní cenu 301.088,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2826/10 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2825, 2826 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5053 o výměře
699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 758/30476
vzhledem k celku za kupní cenu 291.612,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 10.12.2008 do 9.3.2009

Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo
navrženo základní členění parcel do bloků
navazujících na současné ulice Vrchlického,
Politických vězňů, Elišky Krásnohorské,
Dukelská a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2

Žatecký
týdeník

Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise
úhrada částky 5.000,- Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do 2
měsíců ode dne schválení zastupitelstvem
města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní
smlouvy, její úhrada bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání pravomocného
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení
užívání stavby) do 4 let od podpisu kupní smlouvy bude část kupní ceny ve výši
708,-Kč za m 2 převáděného pozemku
prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí (KN)
za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice na pozemek je možné po schválené žádosti na OŽP z deponie
ornice v zadní části lokality Kamenný vršek
na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po nově vytvořeném
nájezdu š. 4 m ze zámkové skladebné
dlažby. Změna umístění vjezdu je možná
po schválení ORM a zhotovitele stavby
tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na vlastní náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého pozemku) přerušovaný zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení
stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek
u některých parcel minimální – cca 1,2 m
pod terénem (nutnost odkanalizování při
podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude
možné napojit pouze přes bezpečnostní
přepadovou jímku – nelze napojit přímo
(bude součástí projektové dokumentace
(dále jen „PD“) ke stavebnímu povolení
(dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici pozemku. Odtud bude
na pozemek vyvedena zaslepená přípojka
teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu jednotlivých
RD (ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- 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 indivi-

duálně.
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 08.1.2009 do 06.02.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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 3,41m2, předsíň 3,80m2) o celkové
ploše 35,86m2 za měsíční nájemné 110,-Kč/
m2 (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 3,30m2, předsíň 3,59m2) o celkové
ploše 35,80m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.938,Projednáno RM dne 05.02.2007
Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
Pozemek pro výstavbu halových garáží
n oddělený geometrickým plánem ze dne předměty
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda) o vý- na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení
měře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci k výstavbě vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního
halových garáží za podmínek stanovených nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/203 Husova
odborem rozvoje města :
1+K (pokoj 28,74m2, soc.
- garáže musí být koncipované tak, aby v Žatci o velikosti
2
, předsíň 3,82m2) o celkové
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2 zařízení 3,24m
2
ploše
35,80m
patra) a byla zachována možnost zvýšení
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.938,jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
předměty
výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlase- na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení
vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního
ná zastavovací studie architektem města
nájemného.
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, n bytovou jednotku č. 3085/303 Husova
1+K (pokoj 28,71m2, soc.
že garáže budou minimálně dvoupodlaž- v Žatci o velikosti
2
zařízení
3,19m
,
předsíň
3,60m2) o celkové
ní
2
ploše
35,50m
- harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho roku od podpisu za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.905,kupní smlouvy pod podmínkou odstoupe- Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
ní od smlouvy a smluvní pokutou ve výši předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení
2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního
provozu max. do dvou let od vydání sta- nájemného.
vebního povolení pod smluvní pokutou Zveřejněno: od 22. 1. do 20. 2. 2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné žá2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit ověřenou dosti na řádně vyplněném tiskopise, který je
fotokopii platného výpisu z obchodního k vyzvednutí na informacích MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor v termínu
rejstříku.
Zveřejněno: od 20. 01.2009 do 18. 02. dle telefonické dohody tel.415736228
2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Záměr Města Žatec
Opakovaný záměr Města prodat ze svého majetku
Žatec prodat ze svého Volné bytové jednotky:
n č. 2833/17 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1935
m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru
veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana
obyvatelstva, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále významné objekty
církevní, administrativní a finanční (banky,
spořitelny a pojišťovny, pošta), ubytování
a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno: od 20.01.2009 do 18.02.2009

o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 306/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 468.950,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2833/32 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 39,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 391/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 483.980,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2834/30 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 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 310/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 463.320,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
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n č. 2834/26 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 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 310/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 373.400,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2832/2 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 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 310/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 379.100,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n 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 m2 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 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 30.1.2009 do 2.3.2009

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Volné bytové jednotky:
n č.1065/6 ul. Purkyněho v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 128,20 m2,
KC - 1.037.410,-Kč
n č.2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2,
KC - 931.510,-Kč
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2,
KC - 909.120,- Kč
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2,
KC - 912.160,-Kč
n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2,
KC - 924.500,-Kč
n č.2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2,
KC - 500.650,-Kč
n č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2,
KC - 944.140,-Kč
n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2,
KC - 942.680,-Kč
n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2,
KC - 941.150,-Kč
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2,
KC - 902.120,-Kč
n č.2828/6 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00 m2,
KC - 945.720,-Kč
n č.2815/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2,
KC - 916.570,-Kč
n č.2170/2 ul. Podměstí v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 19,10 m2,
KC - 246.370,-Kč
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2, KC - 315.390,-Kč.
Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.
Zveřejněno: od 15.1.2009 do
13.2.2009
n č. 2833/17 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2,
KC - 468.950,- Kč
n č. 2833/32 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 39,10 m2,
KC - 483.980,- Kč
n č. 2834/30 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m2,
KC - 463.320,- Kč
n č. 2834/26 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m2,
KC - 373.400,- Kč
n č. 2832/2 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m2,
KC - 379.100,- Kč
n č. 2832/22 ul. Dr. Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m2,
KC - 379.100,- Kč
Zveřejněno: od 30.1.2009 do 2.3.2009
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.

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

5. února 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ÚNOR 2009
9.2. Pondělí

MLHAVÉ VYHLÍDKY DIVADELNÍHO SPOLKU „OPERA ŽATEC“ 8:00, 11:00

11.2. Středa

TŘI MUŠKETÝŘI

19:30

15.2. Neděle

PASÁČEK VEPŘŮ

15:00

Norman Robbins. Černá komedie s detektivní zápletkou.
V režii: Jaroslava Wagnera. Hrají: V. Valeš, D. Štrossová, J.Šmidlová, R. Říhová,
R. Valešová, M. Štross, V. Rampas, H. Zeleňaková, S.Svobodová,
Mimo předplatné
Pro školy. Vstupné 30,Hudební komedie na motivy slavného románu Alexandra Dumase. Postupně
se tak setkáte s d´Artagnanem, Athosem, Porthosem, Aramisem a dalšími
postavami.
V režii Jurije Galina hrají: Jana Galinová, Jan Bouše, Petr Erlitz, Petr Kozák,
Anton Pschemecki, Alena Boháčová, Lenka Lavičková, Lukáš Masár a také psi
Aša a Balů. Uvede Docela Velké Divadlo Litvínov
BONUSOVÉ předplatné skupiny A. i mimo předplatné
Muzikál
I.místa 100,- II.místa 90,- III.místa 80,Výpravná pohádka o princezně, která si cenila křiklavého umělého květu víc
než opravdové růže. Cinkaní lesklé hračky ji znělo líbezněji než píseň živého
slavíka. Teprve když byla pro svou pýchu vyhnána z rodného paláce a podrobena těžkým zkouškám, pochopila, že skutečný květ je krásnější než okázalá
hračka a že láskyplné srdce má stokrát větší cenu než pýcha zahalená do
brokátu. Uvede Divadlo AHA.
Mimo předplatné. Pro děti
Vstupné 70,-

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

Gaetano Donizetti LUCIA DI LAMMERMOOR

18:45

9.2. PONDĚLÍ

HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA

19:30

14.2. SOBOTA

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
Akční / Fantasy / Dobrodružný / Drama / USA, 2008, 120 min
Nejproblematičtějšího zaměstnance přísně tajného Úřadu pro paranormální
výzkum a obranu tentokrát čeká opravdu náročný úkol. Syn vládce podsvětí,
princ Nuada, totiž porušil křehké příměří, které panovalo mezi lidmi a jeho
říší, čímž nastartoval příslovečné peklo na Zemi. A má být ještě hůř, Nuada
se snaží zkompletovat sbírku artefaktů, jež mu mají pomoci oživit Zlatou armádu, nezničitelná mostra, která za pár minut udělají z lidstva ohrožený druh.
Aby toho nebylo málo, Hellboye rozptyluje i lehce italská domácnost, kterou
má se svou Liz. Tváří v tvář ohrožení světa musí jít rodina stranou, a tak se
zaměstnanci nejtajnějšího ze všech tajných úřadů vypraví do tábora nepřítele,
aby zastavili Zlo, ještě než se stačí vyvalit na Zem.
Režie: Guillermo del Toro. Hrají: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, John Hurt, Roy Dotrice, Jeffrey Tambor, Anna Walton, Jamie Wilson,
Matt Rippy, Colin Ford
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,Bonton Film
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 dlouhodobě byt 1+2
v panelovém domě, příjemné sídliště,
kauce 15000,- Kč. Tel. 777 737 412.
n Pronajmu byt 1+2 + balkon,
2. poschodí v Hájkově ulici. Tel.
775 638 666.
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 Prodám auto SAMURAI – r.v. 87,
STK 10/09 – velmi dobrý stav, dále
pronajmu garáž v Klášterní ulici v Žatci.
Tel.: 721 225 278
n Pronajmu byt 1 + 3 v RD v Žatci,
1. patro. Nájem 4.900,- Kč, inkaso
4.300,- Kč, kauce 18.000,- 1.) Kč. Tel.:
737 762 764
n Práce instalatérské a zámečnické provedu. Zn. Kvalita záruka. Tel.:
605 855 378
n Prodám – konferenční stolek, 3x
šatní skříň a velký peřiňák – vše světlé
barvy. Cena: 200,- Kč/ks. Kontakt:
774 818 787
n Prodám válendu bez úložného prostoru, kvalitní čalouněné matrace. Cena
1000,-Kč. Kontakt 777 634 052.
n Prodám plynový kotel VIADRUS
G 21 H, 21 kW. Cena dohodou. Tel.
724 570 410.
n Pronajmu ihned garáž v Podměstí u Moskvy informace na tel.čísle
602976867.
n Doučím vaše dítě češtinu, němčinu, ruštinu, zeměpis, dějepis, připadně
jiné humanitní vědy. Žatec a okolí.
602 118 805.
n Provádím zednické práce, bourací
práce, rekonstrukce koupelen, sádrokartony, malování, úklidy. Tel. 722 151 286.

Dali jste si předsevzetí,
že zhubnete?
ĀȀ̀ЀԀ܀ȀࠀऀȀఀഀȀࠀऀༀഀༀЀကᄀĀ
ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀ఀഀԀȀ܀ༀကᄀ
Naučím
vás dobře jíst
ऀሀጀ̀᐀ఀᔀĀᘀऀ܀ሀᜀȀ
᠀܀ጀကᤀᨀ܀ጀᬀᜀĀᘀᨀ܀ᘀᔀᰀᴀḀᨀࠀ܀ЀᘀԀ
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Dobrodružný / Komedie / Rodinný /USA, 2008, 96 min
Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým otcem Jackem (Gepard Butler)
na ostrově kdesi uprostřed Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton, ona se
baví vymýšlením dobrodružných výprav po ostrově v doprovodu svých zvířecích
kamarádů lachtana, ještěrky a papouška. Mezi její další záliby patří čtení knížek
o Alexi Roverovi, největším dobrodruhovi všech dob, které jen podporují jejího
dobrodružného ducha. Jednoho dne se Jack rozhodne odjet na pozorování na
druhý ostrov a Nim si vyvzdoruje, že může doma zůstat sama. Jenže vzápětí
udeří bouře a po Jackovi jakoby se slehla zem. Nim se tedy rozhodne napsat
Alexovi, aby jí přijel zachránit. Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice (Jodie Foster), která sice prodala milióny svých dobrodružných knížek,
ale nikdy neopustila svůj dům. Odmítnout pomoc malé dívce a svojí oddané
čtenářce se Alex ale nechce. Vypraví se tedy přes půl světa na osamělý ostrov,
kde jí čeká největší dobrodružství jejího života.
Režie: Mark Levin, Jennifer Flackett. Hrají: Jodie Foster, Gerard Butler, Abigail Breslin, Christopher Baker
Přístupné od 12. let
e-cinema
Vstupné: 60,Bonton film

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Komedie „TŘI MUŠKETÝŘI“

Městské divadlo Žatec uvede ve středu 11. února od 19:30 hod. hudební komedii na motivy slavného románu Alexandra Dumase s názvem Tři mušketýři.
V příběhu o přátelství, odvaze, okouz- Jana Galinová, Jan Bouše, Petr Erlitz,
lení ženskou krásou i o vítězstvích nad Petr Kozák, Anton Pschemecki, Alena
intrikány se postupně setkáte s d´Artag- Boháčová, Lenka Lavičková, Lukáš Mananem, Athosem, Porthosem, Aramisem sár. Uvedená činohra je také bonusovým
a dalšími postavami. V režii Jurie Galina představením pro předplatné skupiny A.
zahrají herci Docela Velkého divadla Lit- Ostatní vstupenky jsou pak v prodeji na
vínov. Kromě psů Aši a Balů dále zahrají pokladně žateckého divadla.

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

„Technika“ na pozici „přípravy dat pro CNC stroje“
Požadujeme:
VŠ nebo úplné středoškolské vzdělání, ovládání Adobe Photoshop, Ilustrátor,
znalost CADového kreslení.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese firmy.
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Do restaurace U medvěda

přijmeme brigádnici na pá – so.
Dále přijmeme kuchaře/ku/ do stálého prac. poměru. Požadujeme praĀĀĀ
xi v oboru. Nabízíme dobré platové
podmínky. Info na tel. 777 776 666.

PŘIŠLI NA SVĚT
28.1. Cap Hagia
29.1. Tereza Chládková
1.2. Alexandr Kácl
Diana Pučová
Kryštof Černý
2.2. Jakub Legutko
3.2. Lenka Gašparová

3,1kg
3,6kg
2,8kg
2,8kg
3.2kg
3,3kg
4,2kg

48cm
51cm
49cm
48cm
49cm
51cm
54cm

ROZLOUČENÍ
26.1.
31.1.

Hilda Klasová
František Šíp
Patrik Tábor

79 let
64 let
14 let

Děti dětem

Základní škola praktická a Praktická škola v Žatci, Svatopluka Čecha 1078,
pozvala děti mateřských škol Alergo Bratří Čapků, Speciální mateřské školy
ve Studentské ulici a také budoucí školáky ze školky od Mašinky v Podměstí.
Posledně jmenovaní se bohužel nemohli dostavit díky velkému náledí. ( Školy
jsou součástí Dětského domova, Základní školy a Střední školy v Žatci)
Pro všechny budoucí školáky si žáci odměna! I od nás si budoucí žáci odnášenaší školy připravili různé programy li bonbony různého druhu a chuti a také
– v některé třídě se hrálo divadlo, jinde pozvánku k zápisu, kterou si mohli sami
byly soutěže, recitovalo se, dále si děti vybarvit a předat svým rodičům.
mohly malovat za pomoci svých starších
Na všechny, se kterými se v novém
„pomocníků“ a vyzkoušely si také práci školním roce setkáme, se už teď těší
s interaktivní tabulí, kde mohly psát či všichni naši žáci i studenti a samozřejmě
kreslit svým prstíkem. Ale jaká by to byla všichni učitelé. Děkujeme za návštěvu!
návštěva, kdyby na děti nečekala sladká
E. Vávrová, učitelka

Zdraví – naše bohatství

V lednu 2009 byl pro děti ze ZŠ Měcholupy připraven zajímavý program-zážitkový seminář, který měl všem připomenout, že zdraví je to nejdůležitější, co
máme. Statistiky ukazují, že stále více přibývá dětských úrazů. Důležité je děti
upozorňovat a učit, že zdraví je to nejcennější, co mají a musí si ho chránit.
Organizace Handicap Žatec pod vede- omezení. Zkušební jízda na invalidním
ním paní Smočekové praktickým způso- vozíku byla zpočátku možná tak trochu
bem tuto skutečnost dětem připomněla. legrace, ale nakonec se všichni shodli,
Děti ze všech tříd měly možnost zkusit, že je mnohem lepší stát a chodit po
jak je těžké žít s nějakým handicapem. vlastních nohou. Oceňujeme perfektní
Na „vlastní oči“ se mohly přesvědčit, přípravu, ochotu a přístup lektorů orjak je pro ně důležitý zrak. Nebylo ganizace. Takovéto aktivity velmi vítázrovna jednoduché orientovat se v pro- me, protože plně odpovídají pojetí nové
storu se zavázanýma očima. Děti také a moderní výuky.
většinou považují za samozřejmost to,
Bc. Helena Gondeková,
že se mohou pohybovat bez jakéhokoliv
ZŠ Měcholupy

Maturitní plesy začaly

V pátek 30. ledna obohatil letošní plesovou sezonu v kulturním domě Moskva
v Žatci maturitní ples třídy P2A Středního odborného učiliště a střední odborné
školy SČMSD Žatec.
Svůj ,,velký“ večer zahájili slavnostně v Žatci, které vede Irena Marešová.
oblečení maturanti skvěle zatančenou Krátce po jedenácté přišel na řadu propolonézou. Poté si každý z nich pře- dej lístků do bohaté tomboly, ze které si
vzal symbol dospělosti v podobě šerpy ten nejšťastnější výherce odnesl počítač.
z rukou třídního profesora Ing. Radima Nechyběla ani tradiční dražba honosnéLaibla. Následoval přípitek a zábava ho dortu. Odbila dvanáctá a s ní přišlo
mohla vypuknou na plno. K tanci bujaré odšerpování maturantů. Následa poslechu všech přítomných zahrála né půlnoční překvapení, o něž se postaskupina Paradoksy, role moderátora rala taneční break dancová skupina, bylo
večera se úspěšně zhostil Lukáš Budai. příjemnou tečkou za úspěšným, a nejen
O kulturní vložku se postaral soubor pro maturanty jistě nezapomenutelným
,,Postoloprtské mažoretky“ vedený večerem. Nyní zbývá jediné – popřát
Lenkou Kindlovou a Evou Loosovou, jim, aby všichni zakončili studium
dále svěží vystoupení žateckých roztles- úspěšně vykonanou maturitní zkouškou.
kávaček pod taktovkou Ivany Fábryové Držíme palce!
a v neposlední řadě tanec žáků ZUŠ
Blanka Müllerová

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

Střední odborné učiliště
a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s.r.o.
Hošťálkovo nám. 132, 43801 Žatec, tel.: 415 710 380, fax: 415 710 186,
e-mail: škola@sousos-zatec, web.www.sousos-zatec.cz

Děkuje
všem soutěžícím i divákům za účast na 1. ročníku

Žatecké pivo CUP 2009
Zvláštní dík zaslouží sponzoři soutěže

Pivovar Žatec, a.s., Květinářství Ivana Hásová,
Rekl Žatec, s.r.o., PEPO s.r.o.,Praha, ARAMARK s.r.o. Praha,
H +B Jatky Žatec, V.H.V.s.r.o., Miroslav Kadlec- Jídelna
„Růžek Žatec,“Gastrocentrum IPS ALPHA – Průmyslová zóna
TRIANGL Žatec, Chmelařství družstvo Žatec,
Pekárna Žatec, a.s., Cukrárna – Veselá Hana Žatec,
Restaurace „ Kapitán“ Žatec

Všichni jste srdečně zváni na 2. ročník 2010!
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
n Turnaje mládeže v sálového fotbale pokračovali na hale Sever v Žatci

V sobotu dopoledne nejprve turnajový
den odstartovala kategorie těch nejmladších ročníků 2000 - 2001. Pět týmů / šestý
přihlášený Oldřichov nedorazil /. V jednokolovém systému se dařilo nejmenším
nadějím FK Chmel Blšany, kteří nenašli
po celý turnaj svého přemožitele a stali se
zasloženým vítězem turnaje.
Vítězství v turnaji starších žáků, který
pokračoval odpoledne si rovněž vybojovaly hráči FK Chmel Blšany. Turnaj
byl velice kvalitně obsazený a osm týmů
bojovalo s velkým nasazením a finalové
utkání mezi Blšany a Ervěnicema byl
dlouho vyrovnaným bojem a na konečných 2 - 0 pro Blšany upravil těsně před
koncem mladý Gedeon.
Konečné pořadí:
n Přípravky 00 - 01

Žatecký týdeník

Pozvánka do Chovatelského areálu

Prezentaci řeznického řemesla chtějí připravit chovatelé drobného zvířectva
v Žatci pro žateckou veřejnost. V sobotu 7. února bude od osmi hodin v jejich
areálu naproti bývalému Telecomu k vidění vše co k takové prezentaci patří.
Vždyť taková pravá staročeská zabijačka ideální pro zdravou výživu a při dietě.
je nejlepší prezentací dovednosti řezníků. Spotřebu tohoto masa je nutné podpoA že i v tomto řemesle platí „ zlaté české rovat a rozšiřovat.
ručičky“ se budou moci sami návštěvníci
Bez drobných chovatelů by to ovšem nepřesvědčit. Prezentaci řeznického řemesla šlo. Celou akci připravují ZO ČSCH Žatec
dotvoří i výstavka všech možných nástro- spolu s restaurací Václavka a agenturou JP
jů, pomůcek, oblečení a to nejen součas- OPIA. Na akci se také významně podílejí
ných, ale také těch již nepoužívaných Střední odborné učiliště a Střední odbor– historických.
ná škola SČMSD v Žatci a Střední odborPozadu nezůstanou také zástupci zdra- ná škola gastronomie a SOU v Údlicích.
vého stravování. Organizátoři nabídnou K dobré atmosféře a pohodě bude až do
i králičí hody. Nabídnuty budou také odpoledních hodin hrát harmonikář.
výrobky z králičího masa a k dispozici
Ing. Pavel Jursík
budou i králičí recepty. Králičí maso je
předseda ZO ČSCH
Hostivice u Prahy viděla doslova „vydřené“ třetí místo, v celkovém pořadí
tamního turnaje, našich nejmladších z Blšanské fotbalové přípravky. V tomto
letos nejkvalitněji obsazeném turnaji se kluci opět neztratili. Dvě smolné
„plichty“ nás sice odsunuly až na bronzový stupínek, ale titul nejlepšího
hráče turnaje nám nevzaly. Stal se jím Pavel Klíč (na snímku), který jen
podtrhl zodpovědný výkon našich malých fotbalistů.

1. FK Chmel Blšany 18 - 2 12.bodů
2. FK SIAD Souš
11 - 4 9.bodů
3. Baník Modlany
7 - 5 6. bodů
4. FK Duchcov
6 - 13 3. body
Nejlepší brankář: Petr Vrabec
(Souš). Nejlepší hráč: Poslušný Martin
(Modlany). Nejlepší střelec: Pinkr Petr
(Blšany)
Na pořadu 13. kola KP A bylo i okresní derby mezi domácím celkem Kuželky
n Starší žáci:
Podbořany B a vedoucím celkem Lokomotivou Žatec A. Tyto duely nemají nikdy
1. FK Chmel Blšany
jasného favorita a navíc domácí jsou na své kuželně nebezpeční a hrají výborně.
2. VČSA Ervěnice
Navíc celá Žatecká pětice se minulý týden představila na přeborech a zopakování
3. Hvězda Trnovany
výborných výkonů není pravidlem. Nakonec vyhrál mírný favorit, ale zápas byl
4. FK Postoloprty
podstatě vyrovnaný do samého závěru.
5. FK Slavoj Žatec
Žatečtí mírně pozměnili sestavu. Jako
V páté dvojici začala A. Ambrová proti
6. FK Dobřejovice
tradičně zahajoval Čaboun, ale tentokrát Jarolímovi velice dobře a v plných jasně
7. FK Litvínov
Josef. Jeho soupeřem byl 9 v jednotlivcích vedla. Nevyšla jí ale dorážka a toho její
8. Victoria Plzeň - dívky
M. Lukáš. Od prvních hodů měl domácí soupeř dokonale využil k vedení po půlce
Nejlepší hráč: Pinkas Jan (Ervěnice).
hráč mírně navrch hlavně v plných, ale o 13 a to si prakticky udržel až do konce.
Nejlepší střelec: Tatár Lukáš (Žatec).
Nejlepší brankář: Hodan Dominik zlepšeným závěrem Čaboun stáhl na Žatečtí tak vedli 3 : 2 o 36.
přijatelný rozdíl 34 kuželek.
Role dotahováka se dokonale zhostil
(Blšany)
O vyrovnání stavu a umazání 21 Tajbl. I když jeho soupeřka Lefnerová
n Fotbalisté FK Slavoj Žatec uplynu- kuželek se postaral dobře hrající A. nenechala nic zadarmo a půlku vyhrála
lý týden absolovaly zimní soustředění Čaboun, který nastoupil ve druhém du- o 13, Tajbla to nezlomilo, zabral a nav místních podmínkách, jež bylo další elu proti Goldšmídovi, kterému nevyšla konec vyhrál o 13 a potvrdil Žatecké
části hrubé přípravy na jarní části bojů dorážka.
vítězství. Oba týmy předvedly nejvyšší
o mistrovské body.
Do vedení dostal zpět domácí tým R. náhozy kola týmů i jednotlivců.
Do přípravy trenéři Brynda a Bešík zahr- Ambra. Ten proti lehce nervóznímu Hofnuly další nové tváře, které by rádi zařadily mannovi méně chyboval v plných a navý- n Kuželky Podbořany B -- Lokomotiva Žatec A 2 : 6
(2560 : 2609)
do kádru. V sobotu první část týmu sehrála
šil vedení Podbořan o 26 kuželek.
Podbořany:
M.
Lukáš
456,
Goldšmíd
přátelské utkání na úmělé trávě v Žihly,
K obratu došlo ve čtvrté dvojici.“ 416, R. Ambra 429, Hrdina 390, A. Amkde porazily FC Jesenice v poměru 2 - 0.
Hrdina“ okresních přeborů Hrdina byl brová 441, Lefnerová 428
Branky - Bodnár, Kouba.
Žatec: J. Čaboun 422, A. Čaboun 437,
V nedělním utkání sestavený tým pod- až moc nabuzený a tak poklidu a velice
lehl překvapivě vysoko pořadatelskému dobře hrající Basák mu nedal žádnou Hofmann 403, Basák 453, Jarolím 453,
šanci. Už první polovinu vedl o 42 aby Tajbl 441.
týmu FK Louny nelichotivým skóre.
V sobotu 7.2. přivítá Lokomotiva TJ
n FK Slavoj Žatec - FK Louny 0 - 4 na konci byl rozdíl 63. Tím bylo srovnáno
na 2 : 2 a Lokomotiva již vedla 24.
Slovan Vejprty od 9.00
/ pol. 0 - 1 /
Sestava: Zaťko - Jindra - Zlatohlávek Vlk - Heinc - Beránek - Lesniak - Macháček
- Paul M. - Jarolím J. - Baierl
Střídali: Voigt - Holan - Klíč - Baran
V sobotu 24.1.2009 se mladší plavci SK Jazzmani Žatec zúčastnili v Mladé BoleOčekávané derby dvou sousedních slavi plaveckého závodu Mladoboleslavská vlnka. Náš oddíl reprezentovalo celkem
týmů, nepřineslo příliš pohledný fotbal,
10 plavců – Ilona Nováková, Lucie Svěcená, Tereza Tykalová, Filip Urban, Jakub
plný zbytečných faulů. Do vedení se dostali
hráči Loun po hrubé chybě celé obrany Dvořák, Dominik Červenka, Tomáš Urban, Tomáš Zugar, Barbora Červenková
a na tečovanou střelu už nedosáhl ani a Pavla Barochová.
Nejlepších umístění dosáhli plavci
střídajíci Voigt. Po změně stran hráči
v kategorii ročníku 1999, a to především
Loun zvíšili z podobné situace.
Třetí branka patří mezi druh polovlast- Jakub Dvořák a Dominik Červenka, kteří
ních a tak perfektně kopnutý trestný kop se ve všech svých startech umístili mezi
hostů přímo do šibenice uzavřel nadílku třemi nejlepšími. Jakub Dvořák získal
Loun Žatci.
3 zlaté a 3 stříbrné medaile, Dominik
Červenka získal 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2
n Příští utkání:
8.2.09 od 13.00 hodin - FK Slavoj bronzové medaile. Dalším úspěchem ve
stejné kategorii bylo vítězství Pavly BaŽatec - FK Vraný
rochové v disciplíně 100P. Tomáš Urban
Dne 17.2. 2009 od 20h. - Úterý
se nejlépe umístil na 2.místě v závodě
50VZ, Barbora Červenková na 4. místě
VEČER PRO MAMINKY
v disciplíně 100PZ a Tomáši Zugarovi se
V SEDMIKRÁSCE !!!
nejvíce dařilo v disciplíně na 100P, kde
skončil na 7.místě.
MALUJEME NA
V kategorii ročník 1997-1998 se nejlépe 3x zlepšit svůj osobní rekord. Tereza Tyvedlo Iloně Novákové (1997), která se ze kalová si také ve svých 4 startech dokázala
HEDVÁBÍ
šesti svých startů 3x umístila mezi třemi 3x zlepšit své osobní rekordy.
SE ZDEŇKOU !!!
Závěrem lze říci, že ve velké konkurenci
nejlepšími, vybojovala 2 stříbrné a 1 bronVečer plný pohody, kdy si oddychnete
zovou medaili. Lucce Svěcené (1997) se zúčastněných 22 plaveckých oddílů pata ještě vytvoříte něco opravdu
nejvíce dařilo na trati 50VZ a 100Z, kde řil SK Jazzmani Žatec k těm nejlepším.
krásného.
obsadila 5.místa. Filip Urban (1998) Mladší plavci přivezli z Mladé Boleslavi
Veškeré pomůcky připraví Zdeňka.
závodil ve své kategorii s o rok staršími celkem 16 medailí – 6 zlatých, 7 stříbrných
Cena: podle spotřeby materiálu
plavci a ve svých šesti startech si dokázal a 3 bronzové.

Derby mělo vynikající úroveň!

Mladoboleslavská vlnka

Čarovné bylinky v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci pro vás připravilo ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě výstavu s názvem „Čarovné
bylinky“.
Výstava představuje léčivé a jedovaté českolipského muzea paní Ing. Marta
květiny z našich zahrádek, polí a luk. Knauerová. Fotografickou část má na
Dozvíte se zajímavosti ze starých herbá- svědomí Vladimír Štěpánský a kresby
řů, co která bylinka léčí a k čemu dalšímu obyčejnou tužkou vytvořil akademický
se využívá. Některé bylinkářsky zajímavé malíř Attila Vőrős.
informace jsou pro naši dobu již nepřijaSoučástí výstavy je připraven rodinný
telné, ale hlavně pro mnoho lidí praktic- rostlinný kvíz, pro ty nejmenší omalovánky nedostupné. Celkem se představí 101 ky a četba pohádek, které přiblíží vznik
bylin, které jsou též vyobrazené v knize, některých rostlinek. Výstava potrvá do
která je součástí putovní výstavy.
7. března 2009.
Autorkou textové části je pracovnice
Pracovníci Regionálního muzea

Okresní olympiády opět začaly
n 21.1.09 se konalo okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9.třídy a jim
odpovídající ročníky gymnázií.
V té nižší kategorii exceloval žák Radek
Bělohlávek ze ZŠ Jižní v Žatci, na 2. místě
byla Zuzana Tréglová ze ZŠ Komenského
Žatec a 3. pozici obsadily 4 žáci - Michaela Stupková z Jižní Žatec, Šárka Frýbová
z Komenského Žatec, Jan Polena ze ZŠ
Lubenec a Tomáš Hons ze ZŠ Louny,
Přemyslovců. Kategorie Z9 měla tato
umístění: Denisa Rajchlová a Veronika
Vlčková ze ZŠ Louny, P. Holého se umístily na 1. místě, 3. místo - Cecílie Wolfová
z Gymnázia Podbořany a další 4. místo
obsadila žákyně Lenka Vávrová též ze
ZŠ P. Holého Louny. Tyto čtyři žákyně
byly úspěšnými řešitelkami a postupují
do krajského kola.
n 28.1.09 se konala Dějepisná olympiáda, do krajského kola postupují tito čtyři
nejlepší: Martin Obr ze ZŠ Louny JAK,
David Vincík z GVH Louny, Kateřina
Hajmová ze ZŠ Louny, 28.října a Jakub
Šimůnek ze ZŠ Lipenec.

n Chemická olympiáda na Střední škole
zemědělské a ekologické v Žatci
Tak jako každým rokem se okresní kolo
Chemické olympiády konalo na žatecké
“Zemědělce” a to 27.ledna. Přípravou se
několik dní zabýval velmi ochotný pan
Mgr. Richard Kopřiva, za což mu, jako
organizátorka všech okresních soutěží,
mnohokrát děkuji. Letošního 45. ročníku se zúčastnilo 6 škol, 16 žáků, což je po
minulých letech téměř rekordní.
Soutěž se skládá z teorie a praktické,
laboratorní práce. Čtyři nejlepší postupují do krajského kola, jsou jimi: Martin
Hladík ze ZŠ Husova 276, Podbořany,
Tereza Sedláčková z GVH Louny, Veronika Carbochová z Gymnázia Žatec
a Petra Králová, ze stejné školy jako
vítěz.
Děkuji Střední škole zemědělské a ekologické za zapůjčení její chemické laboratoře, což znamená, že se tato olympiáda
může vůbec uskutečnit.
okresní koordinátor soutěží
Ludmila Malá, DDM Žatec

Program AKCÍ V SEDMIKRÁSCE
na ÚNOR 2009

5.2. čtvrtek

dopoledne: volná herna
odpoledne: cvičení rodičů s dětmi – JITKA

(10-10.45)

6.2. pátek

dopoledne: Angličtina pro dospělé s Radkou

(10-10.45)

9.2. pondělí

dopoledne: hrajeme si v Sedmikrásce
odpoledne: Šikovné ručičky – vyrábíme zvířátka

10.2. úterý

dopoledne: volná hernička
odpoledne: cvičení rodičů s dětmi – JANA

11.2. středa

dopoledne: přijďte si dát dobrou kávičku
odpoledne: MAŠKAŘENÍ – rej masek v Sedmikrásce
POUZE PRO ČLENY SEDMIKRÁSKY !!!!

12.2. čtvrtek

dopoledne: přijďte nám pomoct s výrobou kalendáře
odpoledne: cvičení rodičů s dětmi – JITKA

(10-10.45)

13.2. pátek

dopoledne: Angličtina pro dospělé s Radkou

(10-10.45)

od 15h.
(16-16.45)
od 15h.

Občanské sdružení Učitelé pro Žatec pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v neděli 15. února 2009 od 14:00 hodin
v kulturním domě MOSKVA v Žatci

POZOR: VSTUPENKY POUZE V PŘEDPRODEJI!!!
ZŠ praktická, Dvořákova 24, Žatec l ZŠ nám. 28. října, Žatec – S. Svobodová
ZŠ Komenského alej, Žatec – J. Němcová l Spec. MŠ Studentská, Žatec
MŠ, Fügnerová 2051, Žatec l MŠ Alergo Žatec – V. Juchelková

Kulturní program zajistí: DJ Majkl. Bohatá tombola!

Po pěti úspěšných ročnících zveme opět všechny děti v maskách s rodiči:
Přijďte se s námi bavit, soutěžit a tancovat, nebudete litovat!

Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč
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