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Pro mnoho z nás jsou oslavy spojené
se Dnem sv. Valentýna jen dalším uměle
importovaným svátkem, který s naší tradicí nemá nic společného. Pro jiné jsou
naopak vítanou příležitostí projevit svým
blízkým lásku a náklonnost. Tento den
letos vychází na sobotu 14.2.2009, ale
kdo vůbec byl Svatý Valentýn?
Kolem existence sv. Valentýna je dodnes
spousta nevyjasněných otázek a dohadů.
Jedna z tradic pochází již z roku 296 za
vlády Císaře Klaudia II.
Císař Klaudius II. se zúčastňoval
mnoha bitev, ale římští muži jen neradi
vstupovali do vojska. Klaudius věřil, že
to bylo proto, že nechtěli opouštět své
milé a rodiny, a proto se rozhodl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém
Římě. Svatý Valentýn byl římský kněz ,
který žil v době Klaudiovy vlády. Nedbal
Klaudiova zákazu a dál tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl uvězněn
a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14.
února r. 296.Tradice se má, že za pobytu
ve vězení za ním chodili mladí lide a házeli mu květy a psané vzkazy do okna jeho
cely. Tak chtěli ukázat že jako on i oni věří
v lásku. Jednou z nich byla dcera správce vězení, do které se Valentýn zamiloval
a v den sve smrti jí zanechal dopis, který
podepsal „s láskou Tvůj Valentýn“. Tato
větička přežila staletí a dodnes se píše na
přání. Dávají si je mezi sebou mladí i starší. Takže udělejte radost svému miláčkovi,
milenci, příteli, milence, kamarádce, nebo
své tajné lásce. Kupte ji něco krásného.
Něco čím vyjádříte to, jak moc je milujete
a máte rádi.. Láska se dá vyjádřit polibkem, nicméně na Svatého Valentýna je
velice oblíbené darovat své lásce nějaký
zamilovaný dárek.
Krásného Valentýna.
stej

Organizace s civilizačními chorobami
- lidé si ji stále více vyhledávají

Na snímku jedny z prvních zájemkyň při úklidu nečistot před základní školou
v Komenské ulici v Žatci.
stej

První zájemci ve veřejných službách
Minulý týden byli poprvé viděni první
zájemci při odstraňování nepořádku před
základní školou v Komenské ulici v Žatci.
Od středy 4.2.09 pracuje celkem 8 lidí
(z toho 6 uklízí na sídlištích a 2 centrum
města), návazně již uzavřelo smlouvu
o vykonání veřejné služby dalších 6 lidí,
kteří začnou pracovat v druhé polovině
tohoto týdne.

Senioři, pozor na podvodníky!

Opakovaně policisté upozorňují zejména starší občany, aby si dali pozor
na podvodníky, kteří se jim vnutí do bytů a pak je okradou.
Pachatelé k tomu používají nejrůz- tipovali domácnosti seniorů s vylepenější legendy.
nou čtyřcípou Orion hvězdou v okně.
Tvrdí např., že jdou vrátit přepla- Při předávání výhry však měli u sebe
tek za plyn, vodu, elektřinu nebo ze údajní zástupci firmy pouze bankovku
zdravotní pojišťovny, nabízejí jim v nominální hodnotě 5 000 Kč a po porůzné služby (např. výměnu žaluzií), škozených požadovali vrácení zbytku
za které si vyberou zálohu, ale již je peněz. Přitom využili nepozornosti senikdy neprovedou nebo pod záminkou niorů a sledovali, kde mají uschovány
opravy vozidla pro jejich syna (vnuka) úspory. V nestřeženém okamžiku je
žádají úhradu fiktivní faktury s tím, že poté o peníze okradli.
jsou s dotyčným domluveni.
Policisté proto nabádají nejen seMezi další podvodníky patří i podo- niory, ale všechny občany, aby byli
mní prodejci dek, nádobí či šatstva, obezřetní a chránili si svůj majetek.
kteří od poškozených vylákají peníze Případné soutěžící vyzývají, aby si
nebo je po vstoupení do bytu okradou pečlivě prostudovali pravidla zmíněo jejich finanční úspory.
né Orion Hvězdné soutěže, která byla
V této souvislosti nejde nezmínit v těchto dnech právě zahájena a na jiné
také podvodníky, kteří se vydávají za podobné nabídky nereagovali!
zástupce různých firem s tím, že jdou
Při této příležitosti upozorňují
vyplatit výhru, aby se následně vlou- lounští policisté, že pokud budou mít
dili k poškozeným do bytu a ve finální kluby či domy seniorů v lounském
fázi se dostali k jejich úsporám. Stalo okrese zájem o preventivní přednášse tak např. v případě, kdy se pacha- ky na téma: „Jak zvýšit své bezpečí“,
telé vydávali za zástupce firmy Orion mohou se kontaktovat na pracovníka
a přicházeli seniorům předat finanční prevence por. Bc. Tomáše Krupičku,
výhru. Při této trestné činnosti oslovo- tel.: 974 437 208 nebo e-mail: pislvali seniory přímo na ulici nebo si vy- n@mvcr.cz.

Podávání
žádostí
o finanční
příspěvky na
realizaci cílů
a opatření
Komunitního
plánu
Obyvatelé děkují

MěÚ Žatec v rámci schváleného
rozpočtu Města Žatce pro rok
2009 přijímá žádosti poskytovatelů sociálních služeb, občanských
sdružení a dalších subjektů o finanční příspěvky pro rok 2009,
které jsou vázané na realizaci cílů
a opatření Komunitního plán sociálních služeb Města Žatce na roky
2008 až 2013.
Formulář žádostí je možno
vyzvednout na informacích MěÚ
Žatec, na finančním odboru MěÚ
Žatec nebo pořídit na internetových
stránkách Města Žatce.
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do čtvrtka 5.3.2009
v podatelně MěÚ Žatec nebo
přímo na finančním odboru MěÚ
Žatec Ing. Monice Naxerové.

Příjemci dávek si musí odpracovat
30 hodin měsíčně tj. zhruba 2200,-Kč
za měsíc, což se projeví kladně na výši
sociální dávky.
Od poloviny tohoto roku začne platit
zákonné pravidlo, ti kteří neodpracují
alespoň 20 hodin veřejné služby budou
pobírat dávky výrazně nižší než tomu
bylo dosud.
stej, pan

Ke konci loňského roku se dlouholetý
problém v ulici Pod Střelnicí vyhrotil natolik, že se místní lidé obrátili na pana
starostu se žádostí o pomoc. Jednalo se
o letitý problém, který byl několik let
přehlížen, byť na něj upozorňovali občané minulé představitele města peticí.
V době konání různých společenských
akcí na „Liďáku“ docházelo v brzkých
ranních hodinách k ničení majetku zde
bydlících občanů, razantnímu rušení
nočního klidu, napadání občanů a fyzickým útokům. Došlo zde několikrát
k loupežnému přepadení i k ozbrojenému loupežnému přepadení kdy byl
poškozený pořezán v obličeji a na krku
a to dokonce v době, když začínala akce
na „Liďáku a místem přepadení procházela krátce před tím i mladá děvčata
mířící za zábavou. Jak mile se pan starosta dozvěděl o našem problému, začal

okamžitě jednat a dnes s odstupem času
je vidět rapidní zlepšení. Toto zlepšení
je výsledkem usilovné práce několika
lidí, kteří obětovali i svůj volný čas aby
pomohli nám, obyvatelům této lokality
nepříjemnou situaci řešit. Obyvatelé
kolem ulice Pod Střelnicí děkují tímto
lidem, kteří se zasadili o zklidnění vyhrocené situace v naší ulici. Poděkování patří
především Ing. Dušanu KNĚŽNÍKOVI,
starostovi města Mgr. Erichu KNOBLAUCHOVI, místostarostovi města
Aleši KASSALOVI, řediteli Městské
policie Jiřímu ŠTORKOVI a jeho podřízeným a příslušníkům policie ČR a všem
ostatním, kteří se na zlepšení situace
podíleli. Věříme, že se situace bude jen
zlepšovat a MY už se nebudeme muset
bát vyjít v pátek večer na ulici.
Obyvatelé lokality žijící v okolí
„Liďáku“

Ještě před několika lety při názvu
SPCCH (Svaz postižených civilizačními
chorobami) málokdo tušil o jaký název
se jedná, či o jakou organizaci jde. Dnes
už název není zcela tak neznámý a hlavně, dostal se do podvědomí lidí v Žatci.
Co tomu předcházelo? Poctivá, cílevědomá, dobrovolná a hlavně bezúhonná
práce několika lidí, kteří s elánem a chutí
jsou schopni vytvořit tým, který má lidem co nabídnout. OV SPCCH pořádá
každoročně rekondiční pobyty, které
v podzimních měsících dodají lidem
nejen psychické, ale i fyzické zlepšení
organizmu. Úřední hodiny v pobočce
jsou věnovány poradenství v oblasti sociálních služeb. Základní organizace dnes
už může psát kroniku uskutečněných
akcí. Akcí, které jsou pořádány převážně
pro seniory. Pro lidi, kteří byli poslední
roky společností tak trochu odstaveni
na vedlejší kolej. V médiích a tisku se
prováděly průzkumy, které mapovaly
jak dalece jsou zastoupeni slovem nebo
objektivem senioři nebo staří lidé. „Aktivně žít, aktivně stárnout“, není to klišé,
je to realita. Když se v roce 2007 konalo
první setkání a seznámení se s komunit-

ním plánováním v sociálních službách,
bylo zřejmé, že skupina „senioři“ bude
jedna z těch, která v Žatci v pracovních
skupinách bude mít zastoupení. A právě Základní organizace SPCCH nabírá
dech pro rozjezd volnočasových aktivit
pro seniory, které jsou součástí komunitního plánování. První akcí, která
byla do toho programu již zahrnuta,
bylo podzimní „Dostaveníčko seniorů“
v městském divadle. Na letošní rok má
již organizace několik zajímavých nabídek. Březnová přednáška cestovatele
Vojtěcha Hlásného, o které přinášíme
informaci na jiném místě „S Čezetou
do města Tuaregů“ bude zapsána na
druhé příčce akce v rámci volnočasových aktivit seniorů. Ale i další aktivity,
jako jsou zájezdy do divadel, poznávací
zájezdy, taneční zábavy, dny otevřených
dveří, přednášky, turistické procházky,
spolupráce s dalšími organizacemi
a v neposlední řadě, zapojení se do
„Týdne neziskového sektoru“ přinese
zcela jistě v letošním roce zajímavou
programovou nabídku nejen pro své
členy, ale i pro širokou veřejnost.
S. Žitníková

V minulých dnech se lounským policistům podařilo objasnit dvě loupežná
přepadení. V prvním případě se jednalo o přepadení 32leté barmanky jedné
žatecké herny z poloviny ledna tohoto
roku. Krátce po půlnoci využil tehdy
poberta situace, kdy zůstal v podniku
s barmankou sám a pod pohrůžkou
pistole po ní požadoval, že si jen něco
vezme ze zásuvky, kde byla uložena kasírtaška a peníze. V tom mu žena chtěla
zabránit, o zásuvku se s ním přetahovala,
až pokladna spadla na zem. Toho poberta využil, sebral z ní kasírtašku s finanční
hotovostí několika tisíc korun a z baru
chtěl odejít. Barmanka ho sice chtěla
zadržet, ale to se jí nepodařilo. Muž
z herny utekl. Nakonec však skončil
v rukou policistů. Jedná se o 29letého
muže ze Žatce, kterého komisař obvinil
z trestného činu loupeže. V současné

době se obviněný nachází ve výkonu
trestu odnětí svobody v Litoměřicích za
jinou trestnou činnost. Druhá loupež se
odehrála koncem ledna v jedné prodejně v Hájkově ulici v Žatci. Do obchodu
vstoupil pachatel maskovaný kuklou
a s nožem v ruce požadoval po prodavačce peníze. Následně si z regálu za
pultem přisvojil plastovou dózu, ve které
byla finanční hotovost a stravenky v celkové hodnotě několika tisíc korun. Poté
z místa uprchnul. Jak policisté následně
zjistili, tento skutek mají na svědomí dva
mladíci ze Žatce ve věku 21 a 22 let, kteří
jej spáchali společně. Starší z nich oloupil prodavačku, mezitím co jeho komplic
na něj čekal venku a hlídal. Proto byli oba
obviněni z trestného činu loupeže, za což
jim podle zákona hrozí trest odnětí svobody ve výši od dvou do deseti let.
(pčr)

Policisté objasnili dvě loupeže v Žatci

Žatec na veletrhu Holiday World
Na Výstavišti Praha Holešovice proběhl ve dnech 5.- 8.2. 2009 další ročník
mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Holiday World. V rámci expozice
Ústeckého kraje vystavovalo již tradičně
také královské město Žatec. Veletrh patří
mezi nejvýznamnější akce svého druhu
ve střední Evropě, tomu letos odpovídala
i celková výstavní plocha přes 24.000 m2
a 870 vystavovatelů z bezmála 50 zemí.
Stánku Žatce dominoval pravý žatecký chmel, který si odnášeli návštěvníci
spolu s letáky, brožurami, pohlednicemi
a dalšími propagačními předměty města.
Z reakcí mnoha domácích i zahraničních

návštěvníků bylo patrné, že se Žatec
díky své bohaté historii, tradici pěstování chmele a kandidatuře na seznam
UNESCO, postupně stává oblíbeným
výletním místem. Lákavá je pro turisty
hlavně návštěva Chmelařského muzea,
Žateckého pivovaru, radniční věže, Regionálního muzea, procházka historickým
centrem, nebo významné nadregionální
akce s tématikou chmele a piva - Dočesná
a Chmelfest.
Poděkování za podporu při prezentaci města patří Žateckému pivovaru,
Chmelařskému institutu a Chmelařství
družstvu Žatec.
(Jan Novotný)
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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.
Zveřejněno: od 10. 02. 2009 do 11. 03.
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 9.2.2009 do 10.3.2009

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

Žatecký
týdeník

6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu
o povolení užívání stavby) do 4 let od
podpisu kupní smlouvy bude část kupní
ceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného
pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí
(KN) za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
Kamenný vršek na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové skladebné dlažby. Změna umístění vjezdu
je možná po schválení ORM a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
pozemku) přerušovaný zatravněním
a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky
přípojek u některých parcel minimální
– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
odkanalizování při podsklepení RD
čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody
bude možné napojit pouze přes bezpečnostní přepadovou jímku – nelze napojit
přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena zaslepená přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací stanice bude součástí
projektu jednotlivých RD (ke SP nutné
vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení
RD a elektroměr (cena za připojení ke
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební čára 5,5 m
dodržena z obou stran od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku
bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stavební čára.

- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží nebude řešeno
jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
se bude vyjadřovat architekt města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
odbor tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 10. 2. 2009 do 11. 3. 2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
Pozemek pro výstavbu halových garáží
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
- 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

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)

Žatecký týdeník
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 20. 01. 2009 do 18. 02.
2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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 dokuProjednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vyba- mentací pro zřízení samostatné vodovodní
přípojky.
vení
Kupní cena : 1.100.000,- Kč
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle Zveřejněno : od 20.01. do 18.02.2009
územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
Záměr Města Žatec
- zastavovací studii
prodat ze svého
- harmonogram výstavby
2
majetku
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m
- u právnických osob nutno doložit ověřeVolné bytové jednotky:
nou fotokopii platného výpisu z obchodn č.1065/6 ul. Purkyněho v Žatci
ního rejstříku.
o velikosti 1+3, plocha bytu 128,20
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
m2,
zařazeny plochy občanského vybavení
KC - 1.037.410,-Kč
charakteru veřejného vybavení (veřejná
n č.2819/13 ul. Písečná v Žatci o vespráva, ochrana obyvatelstva, školství,
likosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2,
sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
KC - 931.510,-Kč
významné objekty církevní, administrativní
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o vea finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
likosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2,
pošta), ubytování a obchodu (hypermarkeKC - 909.120,- Kč
ty a supermarkety, obchodní síť).
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o veliZveřejněno: od 20.01.2009 do
kosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2,
18.02.2009
KC - 912.160,-Kč
n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o veliZáměr Města Žatec
kosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2,
pronajmout ze svého
KC - 924.500,-Kč
majetku
n č.2815/24 ul. Písečná v Žatci o veProjednáno Radou Města Žatce
likosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2,
19.1.2009
KC - 500.650,-Kč
n bytovou jednotku č. 3083/201 Huson č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o veva v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,65m2,
likosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2,
soc. zařízení 3,41m 2, předsíň 3,80m 2)
KC - 944.140,-Kč
o celkové ploše 35,86m2
n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o veza měsíční nájemné 110,-Kč/m 2 (tj.
likosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2,
3.944,60,- Kč) bez služeb a nájemného za
KC - 942.680,-Kč
zařizovací předměty
n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o vena dobu určitou 1 rok s podmínkou uhralikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2,
zení vratné kauce ve výši trojnásobku
KC - 941.150,-Kč
měsíčního nájemného.
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o ven bytovou jednotku č. 3083/301 Husolikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2,
va v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,91m2,
KC - 902.120,-Kč
soc. zařízení 3,30m 2, předsíň 3,59m 2)
n č.2828/6 ul. Dr. Kůrky v Žatci
2
o celkové ploše 35,80m
o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.938,m2,
Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
KC - 945.720,-Kč
předměty
n
č.2815/11
ul.
Písečná
v Žatci o vena dobu určitou 1 rok s podmínkou uhralikosti
1+3,
plocha
bytu
68,20
m2,
zení vratné kauce ve výši trojnásobku
KC
916.570,-Kč
měsíčního nájemného.
n č.2170/2 ul. Podměstí v Žatci o ven bytovou jednotku č. 3085/203 Husolikosti 1+0, plocha bytu 19,10 m2,
va v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,74m2,
2
2
KC - 246.370,-Kč
soc. zařízení 3,24m , předsíň 3,82m )
2
n
č.
2/11
Stroupeč
o velikosti
o celkové ploše 35,80m
1+3, plocha bytu 71,70 m 2, KC
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.938,- 315.390,-Kč. Bytová jednotka je
Kč) bez služeb a nájemného za zařizovací
užívána bez právního důvodu, podán
předměty
návrh na vyklizení bytu u Okresního
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrasoudu v Lounech.
zení vratné kauce ve výši trojnásobku
Zveřejněno: od 15.1.2009 do
měsíčního nájemného.
13.2.2009
n bytovou jednotku č. 3085/303 Husova
v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,71m2,
n č. 2833/17 ul. Dr. Kůrky v Žatci
soc. zařízení 3,19m 2, předsíň 3,60m 2)
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60
o celkové ploše 35,50m2
m2,
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj.
KC - 468.950,- Kč
3.905,- Kč) bez služeb a nájemného za
n č. 2833/32 ul. Dr. Kůrky v Žatci
zařizovací předměty
o velikosti 0+2, plocha bytu 39,10
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhram2,
zení vratné kauce ve výši trojnásobku
KC - 483.980,- Kč
měsíčního nájemného.
n č. 2834/30 ul. Dr. Kůrky v Žatci
Zveřejněno: od 22. 1. do 20. 2. 2009
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
m2,
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
KC - 463.320,- Kč
který je k vyzvednutí na informacích MěÚ
n č. 2834/26 ul. Dr. Kůrky v Žatci
Žatec
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
Prohlídku zajistí majetkový odbor v termím2,
nu dle telefonické dohody tel.415736228
KC - 373.400,- Kč
Opakovaný záměr Města n č. 2832/2 ul. Dr.
Kůrky v Žatci
Žatec prodat ze svého
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m2,
majetku
KC - 379.100,- Kč
Projednáno RM dne 22.1.2007, dne
n č. 2832/22 ul. Dr. Kůrky v Žatci
16.4.2007 a dne 13.10.2008
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
n EČ 2490 ul. B. V. Kunětické v Žatci
2
m2,
se st.p.č. 2802 o výměře 28m . Jedná se
KC - 379.100,- Kč
o samostatně stojící objekt původně autoZveřejněno: od 30.1.2009 do
busová zastávka.
2.3.2009
Kupní cena :27.910,-Kč
Žádost o koupi je nutno podat na přeOpakovaný záměr Města depsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
Žatec prodat ze svého
zveřejnění záměru prodat.
majetku
Zásady pro prodej nemovitostí z maZáměr projednán RM dne 28.5.2007
jetku Města Žatec včetně tiskopisu
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměžádosti o koupi nemovitosti (volného
2
ře 3933 m , zahradou p.p.č. 492 o výměře
bytu) jsou k dispozici na www.mesto2
1979 m a zahradou p.p.č. 1009 o výměře
-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
2
459 m v k.ú. Trnovany.
Žatec.
Kupní cena: 913.250,- Kč

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad
Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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12. února 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ÚNOR 2009
15.2. Neděle

16.2. Pondělí

PASÁČEK VEPŘŮ

15:00

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,-

VESELÁ HUDEBNÍ ŠKOLA

9:30, 11:00

Představení pro žáky základních škol o hudbě zábavnou formou.
Mimo předplatné
Pro školy

17.2. Úterý

TALIESYN

18.2. Středa

ŘECKÉ BÁJE

18.2. Středa

KAREL PLÍHAL

19:30

19.2. Čtvrtek

Zdeněk Izer – PO PLASTICE PÍPL

19:30

19:30

Jazz rocková hudba 70 let s keltskými motivy v duchu Jetro Tull.
Hrají: Jan Bičovský - zpěv, bouzouki, harmonika, Robert Fischmann – flétna,
Vojtech Jindra - - ak. Kytara, Filip Benešovský – baskytara, Adam Pospíšil
– Housle, Michal Doležal – klávesy, Radim Chrobok – Bicí, perkuse
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné:130,-

8:30, 10:00

Zábavná interaktivní koláž informací o starověkém Řecku. V rolích antických
bohů vystoupí Eva Hrušková a Jan Přeučil, kteří nás seznámí s některými řeckými mytologickými postavami.
Mimo předplatné
Pro školy
Vstupné: 30,V pořadu zazní nové písně z chystaného CD „Pozdě na hlasitou hudbu“ i výběr
písní starších. Těšit se můžete také na nové básničky, které jsou již tradičně
samozřejmou součástí každého koncertu.
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné: 170,Nový zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu
oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček – vše v živém podání
bez jakéhokoliv playbacku doplněné nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Účinkují: Zdeněk Izer a Petr Freund
Předplatné skupiny D. i mimo předplatné
Zábava
Vstupné: 150,-

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

ZAPOMENUTÝ OSTROV

19:30

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

16.2. PONDĚLÍ LET´S DANCE 2

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 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 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 ihned garáž v Podměstí u Moskvy informace na tel.čísle
602976867.
n Prodám plynový kotel VIADRUS
G 21 H, 21 kW. Cena dohodou. Tel.
724 570 410.
n Pronajmu byt 1+2 + balkon,
2. poschodí v Hájkově ulici. Tel.
775 638 666.
n Prodám byt 3+1 v OV v Žatci, po
celkové rekonstrukci, cihlová zástavba.
Tel. 739 269 731.
n ŽALUZIE: Dodání, montáž, servis, těsnění oken, sítě proti hmyzu. Tel.
607 524 760
n STĚHOVÁNÍ BODNÁR Tel.
776 111 947
n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci
na Jihu ( Červený hrádek). Volná od 1.
3. 2009. Tel.: 604 401 940
n ZBAVTE SE PŘEBYTEČNÝCH
KILOGRAMŮ
www.hubnete.cz/zdencula
n Sběratel koupí staré šavle, kordy,
historické
pistole a vojenské vybavení.
ĀȀ̀ЀԀ܀ȀࠀऀȀఀഀȀࠀऀༀഀༀЀကᄀĀ
Kontakt: 776075340, panek.pav@seznam.cz ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀ఀഀԀȀ܀ༀကᄀ
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19:30

Drama / Romantický / Hudební / USA, 2008, 98 min
Andie přichází na novou uměleckou školu. Má pověst problémové holky a její
styl pouličního tance se nestřetává s pochopením. Při hledání vlastního správného místa narazí na sympatického Chase, který je nejlepším tanečníkem na
škole. Mezi oběma přeskočí jiskra a pořádný tanec může začít!
Režie: Jon Chu. Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp, Channing Tatum, Danielle Polanco
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,SPI

22.2. NEDĚLE

VESMÍRNÍ OPIČÁCI

15:00

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / USA, 2008, 81 min
Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před
problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. Teď je
ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina.
Do služby je tedy povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí
(v českém znění Vojtěch Kotek), který by měl mít ty správné předpoklady
k záchraně projektu. Jenže Ham je původem cirkusák, a tak o takovouhle
slávu zrovna dvakrát nestojí.

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Pohádková babička
v Městské knihovně Žatec
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Dali jste si předsevzetí,
že zhubnete?
ĀĀĀ
Naučím vás dobře jíst
Zavolejte na 777 15 15 94
nebo pište na
poradna@zdravyzivot.org

nutriční poradce
Jarmila Hokrová

(Žatec) Každou středu od 16,30 do 18,00 hodin se těší na setkání s dětmi v dětském oddělení centrální knihovny Pohádková babička, která má pro ně připraveno
čtení ze zajímavých knih, vyprávění, povídání a možná i překvapení…
(fr)

Zdeněk Izer bude po plastice

Městské divadlo Žatec uvede ve čtvrtek
19.2. nový zábavný pořad, ve kterém
se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera a Petra Freunda.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
parodie televizních pořadů, zábavných
soutěží a imitování celé řady populár-
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ních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček – vše v živém podání bez
jakéhokoliv playbacku doplněné nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
Předprodej lístků již začal na pokladně žateckého divadla. Začátek pořadu je
naplánován na 19:30 hod.

Nákladní 781, 43801 Žatec

Velká akce

50% sleva na
pernamentky do solária
Platnost prodloužena do 28.2.

Tel. 775 306 880

ZO SPCCH , o. s. Žatec pořádá ve spolupráci s muzeem Žatec přednášku

„S Čezetou do města Tuaregů“

Chcete si splnit sen a vydat se do světa na motorkách? Počítejte s tím, že příprava bude trvat minimálně půl roku, musíte si sehnat potřebné informace,
dát do pořádku veškeré doklady, sehnat sponzory a v neposlední řadě připravit
mašiny.
Tak takhle nějak podobně vypadala povali na dálničním odpočívadle před
v roce 2005 příprava bratrů Vojty Boloňou, o tom jak se stali rukojmími
a Filipa Hlásných, kteří si splnili sen na egyptských hranicích, ale také o tom,
a vydali se do světa. V té době bylo jaké to bylo při první písečné bouři bude
Vojtovi pouhých 15 let, takže osedlal vyprávět Vojta Hlásný 5. března v Křímopeda Simson Schwalbe a Čezetou žově vile od 17 hodin.
125 se pyšnil Filip.
Pokud Vás zajímají cestovatelské
O tom, jaká byla cesta až do centra zážitky, neváhejte a přijďte si poslechSahary, do města Tuaregů, kde bohu- nout nezapomenutelné okamžiky, kdy
žel legendární pastevci velbloudů na na prahu jedné cesty se rodí v hlavách
motorkáře nečekali, o tom jak kem- nadšenců další sen.
(žit)

Taliesyn, aneb Jethro Tull
po česku

Letošní začátek roku v Městském divadle bude hodně folkový. Uslyšíme a uvidíme folkrockovou skupinu Taliesyn, Karla Plíhala, a jako zákusek k nám
přijedou své „Chlebíčky“ (název posledního CD) zjara nabídnout populární
„Ebeni“.
Plíhala ani bratry Ebeny není nutno vedené s názvem Jižní amnézie u firmy
představovat, ale kdo je nebo jsou Ta- Indies records. Ale jak to v případech
liesyn a co od toho očekávat?
takovýchto hudebních seskupení bývá,
Taliesyn je v první řadě legendární právě při živém hraní ze sebe dostávají
Welšský básník a také pražská hudební to nejlepší.
formace těžko zařaditelná do jakékoli
Skupina Taliesyn je skupinou na česškatulky. Vznikla koncem devadesátých ké hudební scéně formací již zavedenou
let s cílem hrát britský folk či folkrock a uznávanou a její vystoupení jsou hojně
ovlivněný tamní tradiční hudbou. In- navštěvována a vyhledávána. Bude to
spirovala se ovšem i českou lidovou nejspíš proto, že láká příznivce různých
hudbou a vstřebává i vlivy z jiných konců žánrů, kteří si k jejch hudbě nacházejí to
světa. Mezi jejich hudebními nástroji se své známé a poznávají jiné ještě nenaponachází i něco tak exotického jako řecké slouchané.
buzuki .
Jako o mnoha podobných kvalitních
Ve svém internetovém profilu skupina uskupeních o nich platí to, co napsal již
uvádí inspiraci m. j. Vlastou Redlem, Josef Kainar v Obelisku: „Byli nezaručeHradišťanem i Jethro Tull. A vskutku ní ale též neodvysílání.“
v některých skladbách jakoby zpěvák
Přijďte si Taliesyn poslechnout živě do
Taliesynu Ianu Andersenovi z ucha Městského divadla 17.2. v obvyklých 19:
vypadl.
30h. Ve Velmi Křehkých Vztazích ani na
Stane se, že v jedné písničce uslyšíte Velmi Krátkých Vlnách se s nimi totiž jen
i několik různých světových hudebních tak nesetkáte.
vlivů např. arabské píšťaly přecházejí
Pro v internetových vodách lovící
v Andersenovskou flétnu a kupodivu čtenáře malé doporučení. Zadáte li do
nijak se to netluče. Naopak vás to nutí, Googlu výraz „skupina Taliesyn“ vrátí
pokud posloucháte záznam, si to po- se vám několik relevantních odkazů
slechnout ještě jednou.
na zmínku o skupině včetně možnosti
Možná i pro tu směs vlivů je styl sku- poslechnout si ukázky či celé jejich
piny někdy označován módním pojmem skladby. Jejich profil v angličtině pak
world music. Skupina zpívá převážně najdete i s ukázkou šesti skladeb na http:
anglické texty, tyto jsou spolu s hudbou //www.myspace.com/taliesyncz
dílem osobité písničkářské duše Jana
Skupina hraje ve složení:
Bičovského. I české „lidovky“ si píše
Jan Bičovský zpěv, bouzouki, harmosám.
nica, Vojtěch Jindra - akustická kytara,Jak bylo řečeno hudba Taliesynu mandolina, Robert Fischmann - příčná
obsahuje mnoho ingrediencí, ale ty flétna, whistles, Adam Pospíšil - housle,
jsou namíchány s citem a ku prospěchu Filip Benešovský - baskytara, Radim
hudebního zážitku. Skupina vydala dvě Chrobok – bicí, Michal Doležal – kláneoficiální alba vlastním nákladem a jed- vesy
no poslední, velmi oceňované a velmi poJiří Navrátil

Pozvánka

Restaurace U Horejse 20. 2. 2009 od 20.00 h.
Ventilky a Pumpičky

Rádi bychom touto cestou poděkovali jménem celého kolektivu Mateřské
školy speciální, Žatci organizaci LESY
ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. za jejich
ochotu a sponzorský dar v podobě
finančních prostředků na uskutečnění
projektu v rámci zdravého životního
stylu, za účelem podpory zdravotně
postiženým klientům.
Díky této pomoci jsme zrealizovali
akce, výlety a ozdravný pobyt pro
naše děti.
Velice děkujeme a přejeme mnoho
úspěchů.
Kolektiv MŠS

PŘIŠLI NA SVĚT
4.2.
5.2.
6.2.
8.2.
9.2.

Štěpán Belan
3,4kg
Martin Bartoň
2,4kg
Ivan Kotlár
2,8kg
Nikola Bělohoubková3,4kg
Veronika Eliasová 3,7kg
Natálie Veverková 3,3kg
Klára Císařová
3,1kg
Markéta Turzová
3,4kg
Terezie Koubková
3,8kg

52cm
46cm
48cm
50cm
51cm
49cm
50cm
51cm
54cm

ROZLOUČENÍ
4.2.
7.2.
10.2.

Helena Žďárská
Anna Víznerová
Eva Leitnerová

83 let
86 let
82 let
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU

Klub českých turistů Žatec

Dalším kolem pokračovaly zimní
turnaje na umělé trávě v Lounech.
Žatecký dorost neuspěl ani v posledním utkání. Opět podlehl v silně
kombinované sestavě Libochovicím 0:1,
když střelci razítkovali pouze tyče a břevna
soupeře.
Kádr mužů přehrál ambiciozní Vraný
u Slaného (vedoucí celek 1.B.třídy),
když mu nastřílel čtyři branky, ale ani tak
trenéři příliš spokojení nebyli.

Vás zve na IV. ročník procházky kolem Žatce pod názvem

Zimní krajinou
Kdy: 14.2.2009 ve 13.00 hod
Kde: Od parčíku gymnázia

n FK Slavoj Žatec - Vraný 4:2 (3: 2)

Sestava: Voigt - Jindra - Vlk - Bešík
- Heinc - Zlatohlávek - Dykas - Beránek
- Paul M. Baierl - Jarolím J.
Střídali: Zaťko - Jarolím M. - Klíma
– Baran
Hráči Slavoje se po debaklu v minulém
kole do svého soupeře od samého začátku
pustili zostra. Netrvalo dlouho a skóre
utkání bylo 3:0, když vlastním gólem
a dále Baierl a Dykas naladili hrstku příznivcůSlavoje.Podvacetiminutáchseskóre
změnilo, když zejména po nedůsledném
bránění soupeř vstřelil dva zbytečné
góly.
Po poločase šance začaly narůstat,
ovšem střelci zůstali za očekáváním.
Pouze Jarolím J. proměnil (až čtvrté!) samostatné sólo a upravil tak na konečných
4:2prohráčeSlavoje,kteřívsestavěpostrádali zraněné hráče Poborského, Macháčka, Vávru a mladého Lesniaka (dovolená).
Další utkání se hraje 15.2.09 od 13 hodin,
soupeřem bude AFK Chomutov.
Ve sportovní hale na Severu v Žatci
se uskutečnil turnaj mladších žáků. Ten
měl tentokráte plno překvapení, největším
bylo první místo mladších žáků FK Slavoj
Žatec. Turnaje se zúčastnilo týmů, které se
ve dvou skupinách utkaly o celkového vítěze. Ve finálovém utkání podlehla Krupka
právě Slavoji 0:2.
n Konečné pořadí:

1. FK Slavoj Žatec A
2. TJ Krupka
3. Sokol Košťany
4. Hvězda Trnovany
5. FK Slavoj Žatec B
6. VČSA Ervěnice
7. Baník Modlany
8. Olympie Březová Sokolov
Nejlepší brankář: Harry Minařík
(Žatec A)
Nejlepší hráč: Josef Švejda (Žatec A).
Nejlepší střelec: Daniel Rivola (Trnovany 8. branek)
n Halový program pokračuje
15. 2. 09 od 8. 30 hod. turnajem
starších přípravek.
Startují: FŠ Most, FK Chmel Blšany
- Suchan, FK Chmel Blšany - Hodina,
Baník Modlany, FC Chomutov, SIAD
Souš, Victoria Žižkov, FK Louny, SK
Satalice Praha.
Na 28.2.09 je připraven 3. ročník
Restaurant cup, přihlášky je možné
zasílat nebo se informovat na tel.čísle
604 60 98 96.
Pavel Maňák

Žatecký týdeník

Vítězem ankety sportovec roku se stal Ondřej Vít v kategorii jednotlivců v nohejbale, na druhém a třetím místě se umístili členové Karate
Club Jan Tuček a Petra Cífková. Vyhodnocení se konalo minulý týden
v pondělí ve Vrchlickém divadle v Lounech. Na snímku vítěz Ondřej Vít.

Domácí tvrz padla ve 14. kole,
vedení Lokomotiva ještě drží

Ve 14. kole KP A narazila Žatecká Lokomotiva na zdatného soupeře, exdivizní
Slovan Vejprty. Na podzim tohoto soupeře na jeho kuželně porazila, odveta se
hostům povedla. Byl to velice pohledný a vzácně vyrovnaný souboj, ve kterém
se nakonec štěstěna přiklonila k hostům. Ti dokonale využili menších zaváhání
ve čtvrtém a pátém duelu a odvezli si oba body. I přes tuto prohru Lokomotiva
zatím hájí první místo.
Zahájil A. Čaboun, třetí v jednotlivcích,
Naději mohl vrátit Tajbl. Toho ale také
proti Farkašovi, který je druhý. Domácí totálně zklamala dorážka a přes veškerou
borec bojoval statečně, jeho soupeři však snahu prohře o 27 nezabránil. Hosté tak
vyšla přímo ligově dorážka ( 176) a ta roz- měli minimálně bod a vedli o 42.
Jarolím se mohl pokusit o malý zázrak
hodla v jeho prospěch o 7.
O srovnání na 1 : 1 se postaral Hofmann. a vyhrát o 43. To se ale nepovede každý
Po rozpačitém úvodu skvěle zvládl závěr den. Jeho soupeř si ho dokonale hlídal
a výhrou o 23 dostal Lokomotivu do ve- a tak výhrou o 6 jen korigoval konečný
výsledek.
dení na kuželky.
Lokomotiva nezklamala, ale soupeř byl
Hosté šli do vedení 2 : 1 hned v dalším
duelu. Basák se přetahoval o každou tentokrát lepší.
kuželku, ale nakonec dost smolně pro- n Lokomotiva Žatec A - Slovan
Vejprty 2 : 6
(2495 : 2531)
hrál o 7.
A. Čaboun 441, Hofmann 442, Basák
Zlom nastal ve čtvrté dvojici. Přestože
se J. Čaboun snažil a v plných držel krok, 411, J. Čaboun 401, Tajbl 391, Jarolím
neposlouchala ho dorážka, nemohl trefit 409.
Další důležitý zápas sehrají Žatečtí 14.2.
figuru a tak prohrál o 24. Bylo to 1 : 3 a 15
v Kadani s El. Kadaň B.
pro Vejprty.

Žatecký Night club vstoupil do
10. ročníku ABL

4.2. byl zahájen již 10. ročník 1. amatérské bowlingové ligy. Žatečtí odjížděli
mírně oslabeni jen ve trojici, neboť Zlatka Würzová nemohla ze zdravotních
důvodů nastoupit.
Trojice Kozlovský, Dufek, Jarolím
Přesto jsou po prvním hracím dnu až na
nezačala špatně a první zápas vyhrála 8 místě a v dalších kolech musí přidat.
zlepšeným závěrem. Pak ale přišli čtyři
Pochvalu zaslouží Dufek, který neměl
prohry v řadě. Ty první tři se více méně slabší chvilku a s průměrem 210 je na
očekávali, i když při troše štěstí se nějaký 7 místě. Kozlovský s Jarolímem se neten bod dal uhrát. Čtvrtou porážku si za- vyvarovali výpadkům a oba doufají, že
vinili Žatečtí sami. Naštěstí v posledním v příštím hracím dnu 9.3. v Ústí/Labem
duelu se vzpamatovali a zabodovali.
Klíši se to nestane.

POZVÁNKA
V sobotu 14. 2. 2009 se v Synot baru na Pražské ulici v Žatci od 14.00h koná
Valentýnský šipkový turnaj 501 – out, prezentace od 13.00h. Přijďte si zahrát,
vyhrát a získat hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.

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.
Zdrávi došli
Srdečně Vás zve Výbor KČT Žatec
Kontakt: tel. 723 543 562
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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

Senior klub Žatec, Senior klub
Louny a SPCCH Žatec navázaly
spolupráci

Podzim loňského roku přinesl organizaci s civilizačními chorobami
Žatec nová přátelství a možnost další spolupráce. A protože Svaz
postižených civilizačními chorobami je úzce spjat se žateckým
seniorklubem, pozvaly lounskou delegaci do Žatce.
Společné setkání se uskuteč- přesunul do domu s Pečovatelskou
nilo v malém sálku městského službou, kde si delegace prohlédla
divadla. V příjemné atmosféře se klubovnu. Setkání se uskutečnilo
besedovalo o tom, jakou činnost na oplátku, kdy návštěvu lounkaždá organizace vyvíjí, s jakými ského seniorklubu přijaly v roce
finančními prostředky mají mož- 2007 paní Jelena Zyková a Milušnost disponovat, jaké problémy ka Buvalovičová a obě ocenily
je tíží a v neposlední řadě, s jaký- s jakým vřelým přijetím se v Loumi novinkami by chtěly činnost nech setkaly. Kromě společné
obohatit. Výměna názorů, zku- akce v měsíci červnu se všichni
šeností, předání malých dárků zúčastnění dohodli na vyhlášení
a pozorností dospěly k navázání literární soutěže „Senioři sobě“.
možné spolupráce při některých Setkání zcela jistě přineslo všem
akcích konaných v Lounech nebo zúčastněným obohacení a nové
v Žatci. Po příjemném posezení nápady v seniorské oblasti.
v divadle se Seniorklub Louny
S. Žitníková
Dne 17.2. 2009 od 20h. - Úterý

VEČER PRO MAMINKY V SEDMIKRÁSCE !!!

MALUJEME NA HEDVÁBÍ SE ZDEŇKOU !!!
Večer plný pohody, kdy si oddychnete a ještě vytvoříte něco
opravdu krásného. Veškeré pomůcky připraví Zdeňka.
Cena: podle spotřeby materiálu

