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Z rady města

n Rada města schválila 5 tisíc korun
jakožto příspěvek města na jednodenní
výlet Českého červeného kříže, místní
skupiny Žatec II. Peníze od města pomohou pokrýt náklady na výlet do Chýše.
n Rada města schválila zahájení přípravy na umístění parkovacího automatu v ulici Volyňských Čechů, konkrétně
u pošty.
n Rada města uložila majetkovému odboru opakovaně zveřejnit záměr prodeje
nemovitosti v Trnovanech. Objekt vedle
tamního nádraží se nabízí už několik
let, zatím se nepodařilo sladit představy potenciálních kupců a města, a to jak
v oblasti využití, tak i ceny. Nynější prodejní cena objektu byla radou stanovena
na minimálně 600 tisíc korun. (kas)

Poděkování Radě
města

OA Žatec velmi děkuje za poskytnutí
příspěvku 1.500,-- Kč od MÚ Žatec na
úhradu nákladů spojených s Regionální
soutěží v grafických předmětech, která se
konala dne 30.3.2010. Soutěže se zúčastnilo 6 studentů, z nichž Eva Steppanová
získala 3. místo z celkového počtu 58
soutěžících a dva studenti se umístili na
7. a 9. místě (Václav Matějka a Marek
Kubíček).

Upozornění

Z rozhodnutí kontroly Krajské hygienické stanice bude krytý bazén OA Žatec
14.6.2010 uzavřen z důvodu uvolněných
dlaždic na dně bazénu. Plánovaná letní
odstávka na opravy a kontrolu všech
technologií bude od 14.6. do 18.7.2010.
Od 19.7 bude zahájen letní provoz vždy
od 14 do 20 hodin do konce letních
prázdnin. Děkujeme za pochopení.
Správa bazénu

Žatecké kulturní léto

nám. Svobody – každá prázdninová
sobota
sobota 17.7. 2010, 17:00 – 21:00
(swing, pop, country)
Vstupné zdarma
- stánek s občerstvením a Žateckým
pivem
Akci pro Vás připravilo Turistické
informační centrum MěÚ v Žatci
ve spolupráci s Komisí pro kulturu
a cestovní ruch.
Změna programu vyhrazena /
www.mesto-zatec.cz / TIC- tel.
415 736 156 /

Program Slavnost
Rádia Blaník

Datum: 10. Července 2010
Místo: Náměstí Svobody Žatec
Pořadatelé: Turistické a Informační
centrum Žatec, Rádio Blaník
a Městské divadlo Žatec
Název: Zahájení Kulturního léta aneb
Slavnosti Rádia Blaník.
Program:
14,00 start letních Slavností Rádia
BLANÍK
14,00 start rekordmanského komentovaného odpoledne, konec v 17 h
17,00 start koncertní části Slavností
RB
18,00 Maxim Turbulenc
19,00 Petra Černocká
20,00 Petr Spálený & Apollo Band
21,30 Velký ohňostroj
22,00 konec akce

Vedení města informuje
Připravovaná akce na zkapacitnění
kanalizačního řádu v ulici Pod střelnicí a Ad. Heyduka směrem k řece
byla v minulých týdnech již zahájena
a celková investice stavby realizovaná
Severočeskou vodárenskou společností
ve výši cca 48 milionů korun bude dokončena v podzimních měsících. Lze
tedy předpokládat, že havarijní situace
a škody na majetku obyvatel i města
spojené s přívalovými dešti budou díky
této akci do podzimu vyřešeny.
Avizované slučování některých tříd
na základních školách Jižní a Komenského aleji bylo spolu s vedením města
konzultováno prostřednictvím obou
ředitelů škol. Po dohodě se starostou
města bylo oběma řediteli škol přislíbeno upuštění od takovýchto opatření a respektovat doporučení vedení města třídy
neslučovat, s ohledem na množství petic
a jiných aktivit rodičů směrem k vedení
obou škol. Takto byl výsledek jednání
přednesen na posledním červnovém zastupitelstvu města. Vedení jedné ze škol
(Komenského alej) se však rozhodlo dle
vyjádření v tisku přehodnotit svůj názor
na tuto záležitost a zřejmě přistoupí ke
sloučení vybraného ročníku. Vedení města toto rozhodnutí chápe jako zákonem
danou plnou kompetenci ředitele školy,
kde stanovisko zřizovatele (město Žatec)
nemůže direktivně vést k nařízení o tom,
zda slučovat či nikoliv.
V reakci na poslední jednání zastupitelstva města byl v jiném místním
periodiku (Žatecké noviny) zveřejněn
článek „Odborníci ze čtvrté cenové“.
V tomto článku byl nastíněn lživý scénář
způsobu oddlužení a následné likvidace
dnes již nefunkční akciové společnosti
Chrám chmele a piva (pozn. -která byla
zakládána pro jediný účel – získání do-

tace na projekt, který v současné době
již pominul). V textu se dále fabuluje
na zmíněné téma. Pravdou naopak je, že
zastupitel Ing. Růžička pouze informoval ZM o situaci společnosti a navrhoval
teoretické možnosti, které byly nabízeny
jako řešení některými akcionáři společnosti. Jejich návrhy se však neopíraly
o detailní znalosti z hlediska povinností
města v rámci dotačního titulu projektu
Chrámu chmele a piva a proto byly brány pouze jako informace a prozatimní
stanovisko jednoho z akcionářů. Vedení
města prohlašuje, že nedopustí v rozporu
s uvedeným tvrzením v článku jakékoliv
legislativní pochybení při likvidaci společnosti a že se všechny kroky budou jako
vždy činit v souladu se zákonem.
S potěšením si Vás dovolujeme informovat, že přihláška, kterou město Žatec
podalo do výběrového řízení, vypsaného
Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska na spolupořadatele
Národního zahájení EHD (European
Heritage Days – známé jako Evropský
den památek) v roce 2011, byla předsednictvem Sdružení na jednání dne 11.června tohoto roku vybrána a schválena pod
tématem „Památky – tvůrci panoramatu
našich měst a městeček“. V září příštího
roku bude tedy město Žatec jako první
město Ústeckého kraje hostitelem této
prestižní akce, navzdory vysoké konkurenci dalších měst (např. Pardubice,
Hradec Králové či Písek). Bereme toto
vyznamenání jako uznání dvacetileté
cílevědomé práce všech porevolučních
vedení našeho města, která se zasloužila
o systematickou obnovu našich památkových rezervací a zón tak, že Žatec je již
v mnohém příkladem při vzkříšení našeho kulturního dědictví a jeho uvedení do
nového života.

Rozloučení se školou

Městská policie Žatec, AČR 4. BRN nárazu mohly vyzkoušet, jak reaguje
Žatec pořádali v Žatci dne 24.6.2010 lidské tělo při nárazu do překážky
od 08.00h do 12.00h již šestý ročník rychlostí 30km/h. V průběhu akce bylo
dětského dne s názvem Rozloučení se provedeno vyhodnocení a předání cen
školou. Akce se dále se svými ukázkami projektu prevence kriminality „ Příběhy
zúčastnili profesionální a dobrovolní ha- žateckých popelnic Kontíka a Třídílka“.
siči Žatec, dobrovolní Záchranáři Žatec, Tento projekt byl realizován Městskou
Policie ČR, Vojenská policie AČR,druž- policií Žatec a odborem životních prostvo psovodů VS Věznice Nové Sedlo, střední MěÚ Žatec po celý školní rok
BESIP, odbor životního prostředí a od- 2009-2010.
bor dopravy MěÚ Žatec, firmy PET
Akce Rozloučení se školou se zúčastMEDIC Praha, ASECOL Praha, Lesy nilo odhadem 1500 dětí Základních škol
ČR, Brigáda dobrovolných záchranářů nejen ze Žatce a dalších škol z okresu
Žatec, Muzeum K.A. Polánka Žatec, Louny ale i z okresů Most, Chomutov,
Městské divadlo Žatec, Nízkoprahové Litoměřice, Rakovník.
zařízení pro mládež Pohoda,
Pořadatelé děkují všem partnerům za
Děti viděly :dynamickou ukázku úto- hodnotné ceny poskytnuté do projektu
ku mechanizovaného družstva 4. BRN, Příběhy žateckých popelnic Kontíka
likvidace požáru budovy a likvidace a Třídílka, ale také všem účinkujícím za
následků dopravní nehody, vyproštění drobné dárky pro děti, které dětem rozdáa ošetření zraněných osob při dopravní vali při vlastní prezentaci. Zvláštní poděŽatec – V současné době probíhá na městském úřadě v Žatci příprava na nehodě, mohly si vyzkoušet oblečení kování patří Technickým službám města
instalaci držáků s pytlíky na psí výkaly. Vytipovávají se vhodná místa a podle zásahových jednotek PČR, ukázky vý- Žatec za vzorně připravený terén.
toho i množství a finanční náročnost.
cviku záchranářských psů a služebních
Štorek Jiří
Děje se tak v reakci na žádosti obyva- s pytlíky nejvhodnější.
psů v neposlední řadě si na simulátoru
Ředitel MP Žatec
tel, potřeba zkusit tento model vyplývá
Řada obyvatel po svých psech exi ze samotných poznatků vedení města krementy uklízí, a těm patří dík. Ti
a odboru životního prostředí.
ostatní by si i díky instalaci držáků
Zároveň bychom chtěli požádat oby- na pytlíky pro psí výkaly měli konečvatele, aby – pokud uznají za vhodné – ně uvědomit, že je to kvůli nim a že
kontaktovali odbor životního prostře- se nechovají ke svým spoluobčanům,
dí na telefonních číslech 415 736 455 jak by měli, a že jim vůbec nezáleží na
nebo 415 736 450 a navrhli místa, kde vzhledu města.
O vypsaných zakázkách města Žatce
by podle nich bylo umístění držáků
Aleš Kassal, místostarosta
Žatec - Město Žatec na svých
Základní cíle databáze:
internetových stránkách (www.mesn naplnit informační potřeby občanů
to-zatec.cz/ úřední deska/ Veřejné měst a obcí, kteří mají právo na volně
Konfederace politických vězňů ČR
mětní desce ve vestibulu radnice zakázky a investiční záměry) od a snadno přístupné informace o nakláa Město Žatec Vás zvou u příležitosti 10.25 Projev zástupce Konfederace poli- 23.06.2010 spustilo databázi veřej- dání města s veřejnými prostředky
61. výročí popravy členů skupiny Pratických vězňů
ných zakázek a investičních záměrů,
n informovat co nejširší okruh podha – Žatec na vzpomínkový akt, který 10.35 Státní hymna
která má za cíl přehledné a transpa- nikatelských subjektů a tím posílit konse uskuteční v pátek dne 16. července
Přesun účastníků pietního aktu na rentní uveřejňovaní všech podstatných kurenční prostředí ve veřejné soutěži
2010 v 10:00 hod. ve vestibulu radnice,
Nákladní ulici k domu č.p. 397
informacích o plánovaných, probíha- o veřejnou zakázku
náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní akt 11.00 Projev zástupce Konfederace poli- jících i realizovaných veřejných zan snížit riziko korupce a manipulace
bude dále pokračovat vzpomínkou u patických vězňů
kázkách. Jedná se o společný pilotní při zadávání a realizaci veřejných zakámětní desky kpt. Sabely na Nákladní ulici 11.10 Položení květinových darů k pa- projekt města Žatec a Oživení o. s. zek zvýšením transparentnosti a možnosu domu č.p. 397.
mětní desce
(www.bezkorupce.cz),
ti efektivní občanské kontroly (měú)
Program pietního aktu:
11.15 Státní hymna
09.45 Setkání účastníků aktu ve vestibulu 11.20 Ukončení pietního aktu
budovy radnice Města Žatec
10.00 Zahájení, uvítání starostou města
Ing. Bc. Petr Vajda
10.10 Položení květinových darů k paVedoucí odboru vnitřních věcí
Linka je určena lidem, kteří se nachá- Úzce spolupracuje s Psychoterapeuticzejí nejen v psychické krizi, ale poskytuje kým sanatoriem Ondřejov.
i sociálně právní poradenství. Pomůže
Linka psychopomoci je v provozu kažse orientovat v nepříznivé životní situ- dý pracovní den od 9. do 21. hodiny na
aci a předá informace týkající se všech čísle 224 214 214 nebo 777 783 146 nebo
Žatec – Společnost New Wave loca- Chelčického náměstí včetně přilehlých aspektů duševního zdraví a nemoci. Po- na e-mailu : psychopomoc@capz.cz .Votion s.r.o. se obrátila na město Žatec se ulic. Dekorace pro pořízení záběrů skytne kontakty na odborníky a zařízení lajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní
žádostí, zda by mohla natáčet v centru vzniknou kupříkladu v Dlouhé ulici či poskytující pomoc v oblasti nejen dušev- konzultanti.
Pro více informací navštivte naše
reklamní spot na whisky Jameson. Pod- na náměstí 5. května a u Kněžské brá- ního zdraví z celé České republiky. Linka
le platných pravidel na svém pondělním ny. V soukromých domech se chystá je určena všem, kteří potřebují poradit, stránky :www.capz.cz či nás kontaktujte
na níže uvedeném e-mailu / telefonních
zasedání rada města natáčení i podmínky produkce zapálit v oknech upravené vyslechnout, podpořit.
Provozovatelem linky je Česká aso- číslech.
Tel: 224 214 214
propanbutanové hořáky, aby se vyvolal
odsouhlasila.
ciace pro psychické zdraví – ČAPZ.
Mob.: 777 783 146
Samotné natáčení bude probíhat 10. dojem hořícího města.
psychopomoc@capz.cz
Město za natáčení dostane do svého Organizace dále zřizuje Terapeutickou
a 11. července v nočních hodinách, a to
www.capz.cz.
(kas) komunitu Mýto, vydává časopis Esprit.
v prostoru od Žižkova náměstí až po rozpočtu 240 tisíc korun.

V ulicích se objeví sáčky na psí výkaly

Databáze informuje občany
i podnikatele

Pozvánka

Linka psychopomoci

Ulice se promění v Irsko 19. století, bude
se natáčet reklama na whisky Jameson
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží
oddělený geometrickým plánem ze
dne 9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná
půda) o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů
v Žatci k výstavbě halových garáží za
podmínek stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak,
aby již v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra) a byla zachována
možnost zvýšení jejich kapacit
přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude
řešena výsadba stromů do ulice
Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho
roku od podpisu kupní smlouvy
pod podmínkou odstoupení od
smlouvy a smluvní 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 22. 06.2010 do 21.
07. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr
projednán
RM
dne
23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes
p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „
Opravu střechy včetně kanalizační
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového harmonogramu rekonstrukce v návaznosti
na rekonstrukci přilehlé klášterní zahrady, která bude zahájena 07.2010.
Zveřejněno od 02.07. do 02.08.2010

2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 268/40636
vzhledem k celku za kupní cenu
294.000,- 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. Bližší informace získáte na
tel. 415736224.
Zveřejněno: od 11.6.2010 do
12.7.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.10.2009
Pozemek za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29
o výměře 7199 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 22.06.2010 do 21.07.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
o výměře 2143 m 2 a st.p.č. 5210
o výměře 21 m 2 ul. Husova v Žatci
k výstavbě bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje
města (1.NP občanská vybavenost
– obchody, služby apod., 2. až 5. NP
bydlení s upozorněním na vedení inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
Záměr Města Žatec
z obchodního rejstříku.
prodat ze svého majetku Zveřejněno:
od 22. 06. 2010 do 21.
(projednáno Radou Města Žatec dne 07. 2010
7.6.2010)
Záměr Města Žatec
Volná bytová jednotka:
n č. 2553/ 23 ul. Černobýla v Žatci prodat ze svého majetku
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70
(projednáno Radou Města Žatec dne
m 2 s podílem společných částí bu28.6.2010)
dovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci
Volná bytová jednotka:
a podílem pozemku st.p.č. 1115/1
n č. 2553/14 ul. Černobýla v Žatci
o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec o velio velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
kosti 357/41632 vzhledem k celku za
s podílem společných částí budovy
kupní cenu 374.880,- Kč a poplatky
č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podíspojené s provedením smlouvy.
lem pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře
Volná nebytová jednotka:
757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/
n č. 2833 / 33 ul. Dr. Václava Kůr41632 vzhledem k celku za kupní
ky v Žatci, plocha 26,80 m 2 , s pocenu ……… 459.920,- Kč a poplatky
dílem společných částí budovy č.p.
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. Bližší informace získáte na
tel. 415736224.
Zveřejněno: od 2.7.2010 do 2.8.2010

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 22. 06. 2010 do 21.
07. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 28.6.2010
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře 3933 m 2, 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 : 600.000,- Kč
Zveřejněno od 02.07. do 02.08. 2010

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno radou města dne
7.6.2010
n Bytová jednotka č.5 o velikosti
1+2, plocha bytu 50,05 m 2, v domě
č.p. 2835 ul. Dr. V. Kůrky v Žatci za
měsíční nájemné 3.722,- Kč bez služeb na dobu určitou do 31.12.2011.
Zveřejněno: od 9.6.2010 do 8.7.2010
V termínu zveřejnění přijímáme
písemné žádosti na řádně vyplněném tiskopise, který je k dispozici
na informacích MěÚ Žatec nebo na
www.mesto-zatec.cz.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2 Stroupeč
o velikosti 717/8536 vzhledem k celku za kupní cenu …… 220.773,-Kč
a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 1678 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 1861 o výměře 949 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 483/5636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 574.170,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2546, 2547, 2548 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 3173 o výměře 669
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/24448
vzhledem k celku za kupní cenu ……
Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku 900.000,- Kč a poplatky spojené s prov souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města vedením smlouvy.
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
společných částí domu další osobě a to:
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC s podílem společných částí budovy č.p.
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632
Zveřejněno: od 11. 6. 2010 do 12. 7. 2010

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
vzhledem k celku za kupní cenu ……
892.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
458.620,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
66,10 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2652 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 4110 o výměře 174
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/3940
vzhledem k celku za kupní cenu ……
396.822,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
779.084,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
500.650,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
802.519,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …..
801.278,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/42456 vzhledem k celku za kupní cenu …… 791.783,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10
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 761/30476
vzhledem k celku za kupní cenu
……772.752,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

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 ….. 931.540,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/
28844 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 803.862,-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.
n č. 2833/6 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 …… 419.730,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci 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 …… 450.280,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
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 ……
492.520,- 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.
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. Bližší informace získáte na
tel. 415736224.
Zveřejněno: od 2.7.2010 do 2.8.2010

POŽÁR SKLÁDKY V TUŠIMICÍCH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Žatec vyjela v pátek 18.6.2010
na rozsáhlý požár skládky pneumatiko
Tušimic.
Členové jednotky se ihned po příjezdu
na místo zásahu zapojili do hasebních
prací. Celý zásah byl velice náročný,
protože při hoření pneumatik unikaly

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

do ovzduší toxické látky , proto byly
k ochraně zasahujících hasičů využity
izolační dýchací přístroje.
Jednotka se vrátila zpět na stanici
v ranních hodinách druhého dne.
Za JSDH Žatec
Ing. Lukáš JOB
(zástupce velitele jednotky)

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

Žatecký týdeník

8. srpna 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

ČERVENEC 2010
8.7.

Milý Johne

75,-

9.7.

Nějak se to komplikuje

75,-

Film, který sesadil z trůnu megahit AVATAR.
Režisér Lasse Hallström, tvůrce filmů Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil
silný romantický příběh lásky, která musí neustále překonávat odloučení
a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká mladou dívku a je z toho osudová
láska. Namísto happy endu však přichází život. Voják musí zpět k jednotce
a do služby je v následujících letech povoláván stále častěji.Svůj společný život
žijí hlavně formou dopisů. Je vojenská služba dostatečný důvod k životu? Kdy
bude „Milý Johne“ napsáno naposledy?
Romantické drama / USA 2010 / 105 min / DD / Titulky /
Režie: Lasse Hallström. Hrají: Channing Tatum, Amanda Sayfried, Henry
Thomas….
Rozvedená… s řadou výhod. Představte si, že se rozvedete a po deseti letech si
uvědomíte, že jste se definitivně odstřihli od svého bývalého, pak ho zničeho
nic potkáte a bác ho…Je Vám jasné, že stará láska nerezaví. A také zjistíte, že
se to nějak komplikuje.
Komedie / USA 2010 / 120 min / DD / titulky / od 12 let /
Režie: Nancy Meyers. Hrají: Meryl Streep, Alec Baldvin, Steve Martin, John
Krasinski, Rita Wilson…

10.7.

Percy Jackson: Zloděj blesku

75,-

11.7.

Prokletý ostrov

80,-

15.7.

Ženy v pokušení

80,-

16.7.

Vlkodlak

75,-

17.7.

Jak vycvičit draka

80,-

18.7.

Škola života

80,-

Percy je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. To, že
má Percy věčně problémy ve škole, je úplná sranda proti tomu, že se najednou
dozví, že jeho otec je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. A aby toho nebylo
málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus ho obviní, že ukradl jeho magickou hůl
ukrývající blesky…a o níž se dá bez nadsázky říct, že jde o nejstarší a nejdokonalejší zbraň hromadného ničení.
Fantasy / USA 2010 / 118 min / DD / dabing /
Režie: Chris Columbus. Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan,
Rosario Davson, Sean Bean, Kevin McKidd
Někdo tu schází. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu.Na něm přísně střežená
psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela. Ideální ingredience pro dobrý thriller. Připočteme – li tři důležitá jména
–´autora předlohy Denise Lahenea, režiséra Martina Scorseseho a Leoparda
Di Capria v hlavní roli, je naprosto jasné, že označení „ dobrý thriller“ v tomto
případě rozhodně nestačí.
Thriller / USA 2010 / 137 min / DD Titulky / od 15 let /
Režie: Martin Scorsese. Hrají: Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley,
Emily Mortimer, Max von Sydov…
Komedie Jiřího Vejdělka s Eliškou Balzerovou v životní roli. Čtyřicátnice
Helena, odbornice na manželské problémy se znenadání dostane do situace,
kterou řeší se svými pacienty. Její milovaný a milující manžel má ženskou
a ke všemu mladou. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení její ne právě
ortodoxní matka, bývalá herečka, která má zaručený recept: nahradit chlapa
nepořádného, chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale pokud se má
něco vyřešit, chce to nadhled, humor a za všech okolností neztrácet hlavu ani
naději.
Komedie / ČR 2010 / 118 min / DD /
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach…
Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá. Příběh, ve kterém se spořádaný člověk
mění pod vlivem úplňku v krvelačnou bestii, nepřestává diváky nikdy fascinovat. Nejnovější zpracování legendy teď dostává divák v luxusním balení, v němž
najde nejen oscarové herce Benicia Del Tora a Antonyho Hopkinse.
Horor / Velká Británie/USA 2010 / 102 min / DD / titulky / od 15 let /
Režie: Joe Johnson. Hrají: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Antony Hopkána,
Hugo Weawing, Geraldine Chaplin.
Vše co víme o dracích je jeden velký omyl. Rodičové a autoři zeleného zlobráka
Shreka a Madagaskarů se tentokrát rozhodli pro podívanou ve všech ohledech
drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném severu, který
obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. A ti jsou jednoznačně
NEJDRSNĚJŠÍ!!!
Animovaná komedie / USA 2010 / 97 min / DD / Dabing /
Režie: Dean De Blois, Chris Sanders. Hrají: ( v českémznění) Matouš Ruml,
Terezie Taberová, Jiří Schwarz, Tomáš Juřička…
Divoké dospívání v divokých šedesátých. Škola života ukazuje uvolněnou dobu
šedesátých let, ale ta uvolněnost nezačala už v roce 1961. Hlavním Tématem
filmu je, že v roce 1962 byli mladí stále ještě uvěznění v prudérní, poválečné
Británii. Anglie byla chudá, izolovaná země. Druhá světová válka pomohla
Americe, jejich velká auta a rock’n’roll byly známkou prosperity. V Británii
zatím pořád ještě čekali na autobus.
Drama / Velká Británie 2010 / 95 min / DD / Titulky / od 12 let /
Režie: Lone Scherfig. Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina,
Rosamud Pike….

22.7.

Sherlock Holmes

75,-

Poslední výzva k záchraně země. Nové akční zpracování nejznámějšího díla
Sira Arthura Conana Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému Watsonovi další
velký případ. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící
jako jeho pověstný intelekt.Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtelného
spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Dobrodružný / USA 2010 / 95 min / Titulky / od 12 let /
Režie: Guy Ritchie. Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel Mc Adams,
Mark Strong

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz
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n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Prodám byt 1+2, 65 m2 v Žatci,
U Jezu a zahrádku 314m2 s podsklepenou chatkou. Možno i jednotlivě. Cena
celkem 900.000,- Kč. Tel.: 775 202 273
n Koupím rodinný domek před rekonstrukcí s velkým pozemkem – Žatec
a okolí do 8 km. Platba v hotovosti. Tel.:
723 967 134
n Prodám byt 3+1 v OV v Žatci, ul. Lipová, velikost 72 m2, původní provedení,
plastová okna, zateplený panelový dům.
Cena: 820.000,- Kč. Tel.: 607 255 555
n Pronajmu byt v Žatci, Studentská
ul. 2+1+balkon, 61 m2. Nájem 6.000,+ režie. Tel.: 606 923 296
n Přijmu kosmetičku a masérku na
ŽL, tel. 774306880
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Dlouhodobě pronajmu pěkný byt
1+1+balkon (42m 2) v Žatci, Havlíčkovo náměstí. Volný od 1. září 2010.
Nájemné 3000+služby+vratná kauce.
Možnost trvalého bydliště. Volejte
+420 608 042 371
n Nabízíme pronájem skladových
prostor v Žatci - ul. Studentská (700m2).
Cena dohodou. Tel. 724005053
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, 760000
OV 2+1 U Jezu, 580000
Chalupa, garáž, zahrada,
Strojetice (obec Kryry), 1700000
Komerční objekt s bydlením a zahradou, Tvršice, 1280000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n CERET Reality nabízí k prodeji:
RD 5+1 Žatec, zahrada, rekon. 3,7
mil. Kč
RD 5+1 Staňkovice 3.050.000 Kč
RD 2+1 Nové Sedlo 1.480.000 Kč
RD 6+2 Želeč, velký pozemek
890.000 Kč
RD Strojetice, 3 byt. jednotky
550.000 Kč
byt 2+1 Žatec, OV, 1.p, Podměstí
595000 Kč
byt 1+1 Žatec, OV, 42 m 2, balkon
550000 Kč
byt 3+1 Radíčeves, rekonstrukce
575000 Kč
byt 3+1 Žatec, 4.p, balkon 800.000 Kč
Dále nabízíme více než 100 nemovitostí na Žatecku, www.ceret.cz ; bezplatná
linka 800102009
Radek Koch, Ceret reality s.r.o.,
Volyňských Čechů 837, Žatec, tel.725
703 755, 774 122 596, mail: zatecfc10@ceret.cz, web: www.ceret.cz
Pronajmu byt 1+1 v rod. domě v Žatci staršímu muži nebo ženě, telefon
604 581 278, 736 163 209
Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1 v Žatci. Ihned volný. Volejte
774 240 723.

Slunečné počasí přilákalo na
žatecké letiště 9 tisíc návštěvníků

Na letišti Macerka u Čeradic proběhl o víkendu 19. června za finančního přispění města Žatec již jubilejní 20. Žatecký slet.
Jako každý rok bylo k vidění mno- votů a vyhledávání zavalených osob po
ho druhů letadel od těch nejmenších živelných katastrofách. Pomoci psů bylo
jednomístných ultralightů až po první také zapotřebí při několika efektních
soukromý letoun L-29 Delfín v České ukázkách zásahu Městské Policie Most
Republice, který sídlí právě na letišti proti ozbrojenému pachateli, zatímco
v Žatci. Ten předvedl několik efektivních hasiči z Libočan naživo předvedli, že se
průletů, a ač je dnes již veteránem, pře- ohně nebojí a během minuty uhasili hakvapil svou rychlostí a ladnými obraty. varovaný automobil a poté vytvořili pro
V přestávkách mezi letovými ukázkami děti na ploše letiště osvěžující pěnovou
startovaly letouny k dvacetiminutovým koupel. Ostatně celé odpoledne bylo povyhlídkovým letům nad královský Žatec jato jako dětský den plný soutěží, kterým
nebo nedalekou Nechranickou přehradu. střídavě provázeli starosta Libočan Jiří
Kromě neustálého leteckého provozu Hudeček a předseda žateckého leteckého
bylo k vidění i mnoho akčních ukázek. klubu Pavel Lenkvík.
Tátové mohli zavzpomínat na léta v ar„Obávali jsme se, že páteční déšť námádě při projížďce bojovým vozidlem vštěvníky a piloty odradí, ale nakonec
pěchoty, zatímco jejich drahé polovičky se slet zařadil mezi ty nejvydařenější
nebo synové se vyhýbali blátu létajícímu z naší dvacetileté historie. Na akci
od pásů. Obrněnec poté ukázal svou sílu přiletělo třicet pilotů ze všech koutů
a k velké radosti všech diváků přejel republiky a vstupenku si koupilo devět
a slisoval osobní automobil neznámého tisíc návštěvníků“, říká Pavel Lenkvík.
majitele.
„Děkujeme za přízeň všem, kteří na slet
Velký zájem a potlesk sklidili žatečtí přišli, a věříme, že si slet užili stejně jako
kynologové, kteří ukázali, jak užiteční my a přijdou se na žatecké letiště podívat
jsou jejich pomocníci při záchraně ži- i příští rok“, dodává.

Prázdninová AKCE
ČISTÍRNY PEŘÍ „U RADNICE“
l prošívané deky od 1000,- Kč do 1250,- Kč
l zhotovení zakázky do 24 hodin
l větší zakázky přivezeme a odvezeme
Provozní doba
Po:
13.00 - 16.00 h.
Út-St: 8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 17.00 h.
Čt:
8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 15.00 h.

Tel: 731 556 510

PŘIŠLI NA SVĚT
23.6. David Jarolímek
Lucie Drahoňovská
24.6. Jiří Menzl
25.6. Aneta Vlčková
Teodor Král
Tereza Kyjacová
27.6. Matěj Kvoch
Margita Kristýna Farbarová
28.6. Jan Fořtík
29.6. Matěj Bednář
30.6. Dominik Nusko
Ondřej Balog
Natálie Sladká
1.7. Veronika Svobodová

ROZLOUČENÍ
20.6. Julie Halušková
21.6. Vladimír Kulda
22.6. Hedvika Fořtová
Nina Fišerová
Miroslav Toman
27.6. Josef Polanský
28.6. Rudolf Satran
29.6. Rudolf Blumentr
Věra Macháčková

87 let
81 let
85 let
80 let
56 let
63 let
68 let
66 let
88 let

Osvětová road-show Svět recyklace

Ve středu 23. června 2010 proběhla na ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 vzdělávací akce pořádaná firmou ASEKOL. Cílem tohoto projektu bylo prohloubení
znalostí žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit osobní
zkušenost se zpětným odběrem použitých drobných elektrozařízení.
Žáci se rozdělili na 2 skupiny a spoNa závěr programu proběhla soutěž
lečně byli proškoleni odbornými mo- a vítězná polovina žáků si odnesla zaderátory zábavně-vzdělávací formou. jímavé ceny.
Výuka byla realizována ve speciálně
Akce byla připravena profesionálně
upraveném přívěsu, který byl vybavený a dětem i vyučujícím se líbila. Děkujako běžná česká domácnost.
jeme firmě ASEKOL a oceňujeme její
Žáci se dozvěděli především zajíma- přínos nejenom pro zvýšení envirovosti o recyklaci jednotlivých domácích mentálního povědomí našich žáků,
spotřebičů, při práci mohli využít i in- ale i jejich snahu přispět k ochraně
teraktivní obrazovku.
životního prostředí.

Když mobily nebyly aneb Kouzlo
starých telefonů

je název prázdninové výstavy, kterou můžete vidět v Křížově vile v Žatci od 15.
července 2010. Jak napovídá název, budou k vidění staré telefony a to od 20tých
let 20. století do let 80tých.
Není to tak dávno, kdy tzv. pevná retro, přijďte se k nám podívat. Uvidíte
telefonní linka byla v České republice nejen staré telefony, ale také telefonní
(tehdy ještě Československo) nej- karty do automatů, dozvíte se také,
používanější dálkový komunikační jakže to vlastně bylo s tím vynálezem
prostředek a to jak v úřadech tak v do- telefonu a spoustu dalších věcí kolem
mácnostech. Je-li Vám dvacet a méně, telekomunikační techniky.
zřejmě si tuto dobu bez mobilů a inVernisáž k výstavě proběhne ve čtvrternetu těžko představíte. Máte-li rádi tek 15. července v 17 hodin v Křížově
poznávání minulosti názorně ve stylu vile v Žatci.
kv
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PODĚKOVÁNÍ
n Dovoluji si touto cestou co nejupřímněji poděkovat p.Bohumilovi Janoušovi za celoroční kvalitní vzdělávání
našich žáků v dopravní výchově. Zvlášť
p. Janoušovi děkuji za sponzorský dar,
který oběma našim družstvům poskytl
vítězství v okresním kole. Po 1.místě
v krajském kole postoupila naše družstva pod vedením Mgr. Olgy Pšeničkové
do celorepublikového kola ve Šternberku
(15.-17.6.2010). Naši žáci obsadili 12.
místo, ale patří jim velké poděkování
za bojovnost a p. uč. Pšeničkové poděkování za jejich obětavou přípravu.je to
dobrá zkušenost do dalších let. Těším se
na další kvalitní spolupráci s Autoškolou
p. Janouše. Ing. Z. Němec, ředitel ZŠ a
MŠ, Jižní 2777 Žatec
n Poděkování Radě města

OA Žatec velmi děkuje za poskytnutí
příspěvku 1.500,- Kč od MÚ Žatec na
úhradu nákladů spojených s Regionální
soutěží v grafických předmětech, která se Zleva majitel G-Ttitánů Honza Greisiger, David Meduna a Jakub Dolejš.
konala dne 30.3.2010. Soutěže se zúčastnilo 6 studentů, z nichž Eva Steppanová
získala 3. místo z celkového počtu 58
soutěžících a dva studenti se umístili na
V pátek a v sobotu 25. a 26. 6. se konalo v Praze v hale Slavie Mistrovství České
7. a 9. místě.
Václav Matějka a Marek Kubíček republiky v kick-boxu. Ze žateckých Titánů se nominovali pouze Jakub Dolejš
a David Meduna.
ĀĀĀĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀЀༀऀ܀ကᄀ
Ten jako jediný bojovník nastoupil do chu udolal 3:0, a tak dosáhl celkově na
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀĀࠀ܀Āऀ܀Āࠀ܀Āఀ̀ഀĀऀༀ܀Āက܀Āࠀऀᄀ
obou plnokontaktních katerorií, jak do mistrovství České republiky na krásné 3.
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀԀĀ̀ऀऀࠀ̀܀Ā܀ఀ܀ഀࠀ
full contactu, tak do K1.
místo v katerorii K1 – 81kg. Stejně tak se
ĀĀ
Kuba Dolejš v 1. kole prohrál 2:1 na mu dařilo i v katerorii full contact, kdy
body s Miroslavem Čáchou, Kickbox po prohře na body s Tonnym Pacandou
ༀကԀᄀࠀĀሀĀጀࠀ̀Ā᐀ࠀ܀ഀऀ̀
ᔀᘀᜀ᠀ᜀĀሀĀᔀᤀᜀ᠀ᜀᔀᘀᨀᘀ
Krásná Lípa a dál bohužel v pyramidě z Nordic Body Sport a po výhře nad Minepostoupil. Lépe na tom byl Meduna, chalem Lupínkem z Kick-Box Lovosice
ᬀऀഀĀᰀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ᴀᜀᘀḀᘀĀἀ ĀሀĀ
který v 1. zápase v 20 sec. posílá k zemi obsazuje tento všestranný žatecký boĀĀĀĀĀḀᜀᴀḀᘀĀἀ ĀሀĀ
K.O. Valentina Hurtuka, Bicom Fight jovník 3. místo v kategorii full contact
Centrum Liberec, ale bohužel ve 2. – 81kg. Tímto se stal Meduna se svými 2
zápase pyramidy prohrává 2:1 na body bronzovými medailemi neproduktivnějs domácím reprezentantem Brožíč- ším zápasníkem celého Mistrovství ČR!
kem z Kick-Box Slavie Praha, kterého „Když si uvědomíme, že měl David za
porazil v lednu na turnaji v Mostě. jeden den 5 zápasů, které byly dvou a tří
David měl trochu smůlu a Brožíček kolové, tak je to úctyhodný fyzický a psyvýhodu, že byl domácí a po vyrovna- chický výkon, neboť tyto plnokontaktní
ném zápasu místo aby přidali rozhodčí zápasy v K 1 mají už minimum omezení
kolo, dali výhru rovnou reprezentantu a jsou fyzicky ohromně náročné. Žatec
JOPR poker klub Žatec o.s.,
Brožíčkovi, který má již zvučné jméno. tak získal cenné kovy z mistrovství
adresa ul. Dlouhá 120, Žatec
Na 3. zápas vyšel Davidovi Čácha, který České republiky, kterými se mnoho čes(za objektem MINI HOTEL
porazil v 1. kole G-Titána Dolejše. David, kých měst v plnokontaktních zápasech
KAPITÁN)
ač byl už po 3 zápasech, neboť mezitím pochlubit nemůže.“ zhodnotil výkon
nastoupil 1. zápas ve full contactu, svého svého svěřence coach a majitel G-Titánů
Nový poker klub v Žatci
kamaráda dokonale pomstil, neboť Čá- Honza Greisiger.

G-titáni mají 2.vícemistra ČR v K1
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pořádá pravidelné
turnaje v pokeru

= TEXAS HOLDEM=
Bližší informace tel.č.775 879 446,
e.mail: joprpoker@seznam.cz

Zástupce pojišťovny AXA
opět ve městě
Životní pojištění, penzijní fond, majetek, auta

Volejte: 731 415 447

Loučení se školou

Poslední den školního roku v Měcholupské základní škole byl výjimečný.
Všechna vysvědčení byla rozdána,
poslední kytičky předány, naposledy
zvoní školní zvonek. Žáci mohou opustit
školu, vždyť začínají prázdniny! Této
možnosti využije jen velmi málo žáků,
všichni se hrnou na chodbu školy, kde
se koná společné shromáždění. Poslední
slovo dostanou žáci, pro které je tento den
tím posledním na naší škole. Jako každý
rok si „deváťáci“ přichystali rozloučení
s proslovem a poděkováním všem učitelům a ostatním pracovníkům školy, s písněmi a radami pro své mladší spolužáky.
Poté jsme se všichni přesunuli do školní
botanické zahrady, kde si „deváťáci“
zasadili na památku svoji růžičku. Ale to
ještě nebyl konec! Každá třída si vypustila
svůj připravený balón s přáním. Někdo si
přál něco osobního a jiný zas něco všem
společně. Doufejme, že se zadaří!!!
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Mistrovství ČR dorostu v plavání

Ve dnech 25.-27.6.2010 proběhlo v Plzni Letní Mistrovství ČR dorostu. Z našeho
oddílu se na něj svými časy nominovali David Urban a Kateřina Iblová. MČR se
plave ve dvou kategoriích - mladší dorost, což jsou ročníky 1994 a 1995 a starší
dorost, ročníky 1992 a 1993. Oba naši plavci změřili síly se svými soupeři v kategorii mladšího dorostu.
Kateřina Iblová startovala na tratích a přidal další medaili za 3.místo. Na
50 a 100m znak a 50m volným způso- dvoustovce nejprve dopoledne postoupil
bem. Vzhledem k tomu, že Katka půl do finále opět z 1.místa. V něm stlačil svůj
sezóny prakticky kvůli nemoci netréno- čas na padesáti metrovém bazénu poprvé
vala, byla již samotná účast úspěchem. pod 2 minuty, zaplaval 1:59.51 a skončil
Naše závodnice skončila nejprve na znovu na skvělém 2.místě. V nedělním
8.místě na kraulové padesátce. Na 50m programu měl David přihlášeno 100m
znak skončila v rozplavbách dokonce na volným způsobem a opět se opakoval
3.místě v pěkném čase 32:07 a postoupi- scénář z předchozích jeho startů. Vítězla do finále. V něm však za svým časem ství v rozplavbách v čase 55.75 a postup
zaostala o 36 setin a to znamenalo po- do finále. Ve finále chtěl David konečně
sun na nemedailové 4.místo. V neděli získat vytoužené zlato a při startovního
Katka plavala další znakovou disciplínu povelu vyrazil jako blesk. Hned od startu
tentokrát 100m. V rozplavbách obsadila bylo jasné, že to bude závod jen našeho
6.místo a ve finále se před ní dostali ještě plavce a náchodského Pavla Janečka. Na
dvě soupeřky a bylo z toho celkové 8.místo 50 metrech David ztrácel jen 27 setin,
v čase 1:12.20. Katka dosáhla na skvělá ale jeho soupeř předvedl precizní obrátku
umístění a vzhledem k její delší nemoci po níž našemu plavci nepatrně odskočil.
jsou její výkony velkým úspěchem.
David sice mohutně finišoval, ale ztrátu
David Urban poprvé startoval na doros- se mu již nepodařilo dohnat. Nakonec
teneckém mistrovství a plaval se soupeři z toho byla již třetí stříbrná medaile
o rok staršími. V prvním svém startu, ale a další vynikající čas 54:57!
dal jasně najevo, jaké jsou jeho ambice.
Na MČR dorostu předvedli oba naši
Na 50m volným způsobem postoupil do plavci skvělé výkony. Katka Iblová i přes
finále nejrychlejším časem 25.75. V dal- skoro tří měsíční výpadek dokázala, že
ším startu na 50m motýlek skončil čtvrtý, patří do znakařské dorostenecké špičky.
V odpoledním finále David ještě svůj čas David Urban se hned při svém prvním
na 50m volným způsobem vylepšil na startu mezi dorostenci zařadil mezi nejlep25.40 a nakonec skončil na vynikajícím ší kraulaře dorostu u nás a dokázal získat
2.místě. Na 50m motýlek pak ještě přidal fantastické 4 medaile. Oběma našim plav4.místo v čase 27:68. V sobotu bylo na cům k předvedeným výkonům gratulujepořadu kraulařských 200 a 400m. Na me a věříme, že na zimních mistrovstvích
čtyřstovku se David vydal ze všech sil svá umístění ještě vylepší.

Žatecký týdeník

Poznávací zájezd do Anglie

V neděli 13. června v ranních hodinách jsme my, žáci OA Žatec, odjeli na několikadenní poznávací zájezd do Anglie. Už od samého začátku jsme věděli, že náš
výlet bude báječný, díky našim skvělým profesorkám, průvodcům Petrovi a Elišce
a v neposlední řadě i řidičům autobusu, kteří nás na tomto zájezdu doprovázeli.
Cesta se zdála být zdlouhavá, ale díky na nádhernou katedrálu v Salisbury
filmům z historie Británie a nezapo- a dokonce jsme viděli i slavnou Magnu
menutelné písničce „It is a long way to Chartu. V Oxfordu bylo období zkoušek,
Tiperrary“, nám cesta poměrně rychle a tak byl plný spěchajících studentů v traubíhala. Průvodce Petr nás po celou dičních pláštích jejich koleje s karafiátem
dobu zájezdu zásoboval zajímavostmi v klopě. To byl znak, že zkoušku úspěšně
o místech, kterými jsme procházeli. Tak složili.
jsme si zopakovali události od Dunkerque,
Poslední den před odjezdem jsme opět
slyšeli pověsti a legendy o prvním staros- strávili v Londýně. Začali jsme na zámku
tovi Londýna, o Lady Godivě nebo fakta Windsor, kde právě pobývala královna,
o Bletchley Park, kde luštili vědci záhady ale bohužel se nám nepoštěstilo jí vidět.
kódů Enigmy.
Zato jsme si prohlédli královské apartPrvní den v Anglii jsme v brzkých mány a viděli výměnu královské stráže.
ranních hodinách viděli Tower Bridge V poledne jsme zavítali před královnino
i královský majestátný Tower, novou sídlo Buckinghamský palác, kde právě
prosklenou radnici, toulali se válečnou procházel průvod vojáků, námořníků
lodí Belfast, vystoupili na vrchol věže a letců, kteří odcházeli do Afganistanu.
katedrály sv. Pavla, s úžasným výhledem Z náměstí Piccadilly jsme metrem přejeli
na celý Londýn – ale neumíte si předsta- na Baker Street. Sherlock Holmes doma
vit, kolik schodů jsme vystoupali a jak nás nebyl, a tak jsme si šli prohlédnout nedabolely nožičky! Ale ten krásný pohled na leké muzeum voskových figurín Madam
Londýn v poledním slunci stál za to.
Tussaud. Prohlédli jsme si čínskou čtvrt
Ve večerních hodinách jsme odjeli do Soho, kde jsme chutně a vydatně poveBedfordu, kde jsme byli ubytováni v brit- čeřeli a poslední penízky jsme utratili za
ských rodinách. Strávili jsme s nimi 3 veče- dárečky pro blízké na Leicesterském náry a měli možnost si s nimi povídat o jejich městí. Na cestě k autobusu, jsme si užívali
životě, zálibách i problémech. Velmi nás fantastického pohledu na večerní Londýn.
však překvapilo, že většina z nich vůbec Úžasný zážitek! Trafalgarské náměstí, Big
neměla ponětí, kde je Česká republika Ben, Londýnské oko, Westminsterské
a kromě angličtiny neuměli žádný jiný opatsví – nádhera, kterou žel fotoaparát
cizí jazyk. Většinou to byli důchodci, nezachytil. Pohled na toto město plné
kteří si ubytováváním studentů v jejich nádherné architektury historie i soumalinkatých domečcích přivydělávali časnosti v nočním osvětlení nám prostě
k důchodu (pouhých 80 GBP na týden!) bral dech. Londýn a Anglie nám tak dali
nebo to byli maminky s malými dětmi, svoje nádherné sbohem. Opouštějíc Lonkteré byli na mateřské dovolené. A ta je dýn celý autobus ze srdce zpíval: „Good
v Británii placena pouze první 3 měsíce, bye Piccadilly, farewel Leicester Square,
pak jsou maminky bez příjmu. Ale všichni it´s a long way to Tipperary, byt my heart
byli báječní a velmi přátelští.
is right there.“ Ano, naše srdce zůstalo
Další dny jsme udělali okružní cestu po TAM a z mého pohledu – a myslím i mých
Anglii a navštívili ty nejznámějších místa spolužáků - je tento zájezd jedením z nejjako např. hrad Warwick, Stratford nad lepších, které jsem kdy zažila a na Anglii
Avonou se Shakespearovým rodným budu mít nádherné a nezapomenutelné
domem a muzeem, dále římské lázně vzpomínky....
v Bath, prehistorický Stonehenge a doLenka Srpová, studentka 2. ročníku
konce jsme viděli i slavného křídového
Ekonomického lycea Obchodní
koně u Westbury. Nesmím zapomenout
akademie Žatec, Studentská 1354
Foto: I. Koutníková
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Dětský den ve školní družině

Se školním rokem jsme se, v družině při ZŠ Komenského alej, rozloučili dětským
dnem, který jsme uspořádali 23.6. na dvoře školy. Toto odpoledne bylo plné různých
her a soutěží. Děti skákaly v pytlích, běhaly po pohyblivém chodníku, kopaly míč
do branky, házely kroužky na kůl, chytaly rybičky, skákaly z místa do dálky, točily
obručemi a jiné. Za své snažení každý dostal nějakou odměnu – sladkosti, hračky
z kinder vajíček, ale i drobné školní potřeby. Všem rodičům, kteří nám přispěli svými
sponzorskými dárky, velice děkujeme.
Krásné prázdniny i dovolenou a trochu více sluníčka vám všem přejí děti a vychovatelky ze školní družiny.
Š. Chovanová, vychovatelka ŠD

Klub českých turistů Žatec pořádá dne 17. 7. 2010 pochod

Z Klášterce nad Ohří na hrad Šumburk a zpět

PT trasa 12 km.
Z nádraží v Klášterci vyrazíme po MTZ k zámku a pak směrem na Měděnec. Po té co podejdeme Karlovarskou silnici po 250
m. odbočíme prudce doleva a dále pokračujeme po cyklostesce č.35. Na další křižovatce opustíme cyklostezku a odbočíme
vlevo na přemostění silnice na Karlovy Vary, kterou jsme před chvíli podcházeli. Po 1,5 km dorazíme ke zřícenině tvrze
a dvoru Šumburk.. Šumburská tvrz byla postavena v době renesance před opuštěním hradu Nový Šumburk. Po prohlídce se
vydáme dále po cestě do kopce kde po 300 m. narazíme na ŽTZ, která nás dovede na hrad Nový Šumburk.. Z hraduje výhled
po okolní velmi hezké krajině. Z hradu sestoupíme po ŽTZ k řece Ohři a pokračujeme doleva po ČTZ k lázním Evženie. Od
lázní projdeme zámeckým parkem k zámku, kde si můžeme prohlédnout expozici Muzea porcelánu nebo výstavu minerálů.
Na nádraží se vrátíme po MTZ.
Žatec odjezd 7:12 hod. Chomutov odjezd 7:55 hod.
Klášterec příjezd 8:09 hod
Klášterec odjezd
13:07 hod.
13:43 hod.
15:43 hod.
Chomutov odjezd
13:30 hod.
14:14 hod.
15:58 hod.
Žatec příjezd
13:58 hod.
14:42 hod.
16:42 hod.
Ve všech spojích jsou využity rychlíky! Kontakt: Bělohlávek Jan tel: 602 428 549, Přijemný den přeje výbor KČT Žatec

Prázdniny jsou za dveřmi

Už zbývá jen jeden den do konce školního roku, všichni žáci vyrazili do přírody
nebo na zmrzlinu, jen my jsme se rozhodli, že si zopakujeme první pomoc.
To víte, prázdniny jsou nebezpečné, Bylo to velmi náročné, ale přesto jsme
může se ledasco přihodit, tak abychom všechna ošetření zvládli. A jako odměnu
dokázali správně zareagovat. Proto jsme jsme od organizátorů této akce dostali
se 29. 6. sešli na zahradě dětského domova špekáčky, které jsme si všichni společně
s lektorkou 2. MS ČČK Žatec, paní Janou opekli. Nezlobte se, že náš článek je tak
Slunečkovou, která nám znovu ukázala, krátký, ale i my už myslíme jenom na
jak postupovat v případě různých úrazů. prázdniny.
Všichni jsme si pak museli vyzkoušet, jestŽáci 8. ročníku
li bychom opravdu zraněného zachránili.
ZŠ praktické, DD, ZŠ a SŠ Žatec

