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V pondělí 13.9.2010 jsem byl
informován o tom, že ČTK vydala
v tento den zprávu „Některá města
v Ústeckém kraji se zbavují nemocnic, nemají peníze“. Tuto zprávu
následně přejala rozhlasová, internetová a novinová media. Městem se tak
šířila zpráva, podpořená navíc citací
starosty města, o špatných vyhlídkách
žatecké nemocnice a úmyslu ji prodat
či pronajmout.
V tomto dementi bych chtěl důrazně upozornit na skutečnost, že paní
autorka článku použila popis stavu
žatecké nemocnice z roku 2009 a současně bez mého vědomí použila i mou
citaci, která pocházela rovněž z roku
2009 a to z doby, kdy ekonomický stav
nemocnice vyžadoval silné subvence
ze strany města a v úvahu tehdy připadaly i možnosti pronájmu či prodeje.
Od té doby se však mnohé změnilo
a nemocnice se ekonomicky i personálně stabilizovala. Stalo se tak díky
vstřícnějšímu přístupu zdravotních
pojišťoven, díky ukončení činnosti
v Lounské nemocnici, extrémnímu
pracovnímu nasazení personálu nemocnice (dnes až 140% výkonů za
srovnatelné období) a díky vysokému
manažerskému výkonu současného
ředitele Ing. Čestmíra Nováka. Proto
nyní mohu jako starosta města a člen
správní rady nemocnice zodpovědně
prohlásit, že nyní je trend vývoje
hospodaření nemocnice jednoznačně pozitivní a město o žádných výše
uvedených variantách pronájmu
nebo prodeje neuvažuje.
Tato informace tedy ukazuje na
nepravdivý stav věci a více něž rok
již není aktuální. Proto jsem již
v pondělí 13.9.2010 požádal ČTK
o opravu tohoto článku a v nejbližší
době jsem se domluvil s redakcí na
vytvoření nového aktuálního popisu
stavu v žatecké nemocnici.
děkuji za pozornost
Mgr. Erich Knoblauch – starosta
města a člen správní rady
Nemocnice Žatec o.p.s.

„Za město čistější“

Během těchto dní rozmístil MěÚ Žatec,
odbor životního prostředí a zemědělství po
celém městě Žatec více než 40 schránek
na sáčky, které jsou určené pro sběr psích
exkrementů. V některých lokalitách byly přidány i odpadkové koše, které jsou označeny
informační cedulí s žádostí o potřebu ve městě
po našich psích mazlíčcích uklízet. Bylo tak
učiněno v návaznosti na mnoho žádostí
občanů Města Žatec, kteří nebyli spokojeni
s problematikou psích exkrementů.
Držáky s papírovými sáčky na psí exkrementy jsou rozmístěny nejen přímo v obytných lokalitách, ale též na plochách určených
pro volný pohyb psů a v nejbližších dnech
dojde ještě k doplnění těchto schránek do
městských parků. Schránky jsou dostatečně
viditelné, červené či zelené barvy s patřičným
označením.
Po ukončení instalace držáků s papírovými sáčky přejde celý
tento projekt pod
vedení Technických
služeb města Žatce,
které budou následně
zabezpečovat péči
o schránky, doplňování papírových sáčků
a vyvážení odpadkových košů.
Děkujeme, že nám
pomáháte zvelebovat
naše město.
MěÚ Žatec, odbor
životního prostředí
a zemědělství

Osadní výbory mají smysl

Na snímku spoluautoři publikace - Dr. Benjammin Fragner (zleva) Ing. Holló
Csaba, a Dr. inž. Zygmunt Rawickia a uprostřed Mgr. Erich Knoblauch

Setkání Inženýrských organizací zemí
Visegrádské čtyřky v Žatci
O víkendu 10.9.- 12.9.2010 proběhlo
v Žatci v Chrámu Chmele a piva Setkání
Inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky. V pátek se v Regionálním
infocentru areálu Chrámu Chmele a piva
proběhla tisková konference, kde zástupci
města informovali návštěvníky o projektu
Chrámu Chmele a piva. Byla zde slavnost-

ně pokřtěna kniha „Průmyslové dědictví
ve vzduchoprázdnu mezi profesionály
a amatéry“ (společné dílo evropských
autorů).
V sobotu proběhlo odhalení pamětní
desky na objektu Chrámu Chmele a piva :
Město Žatec bylo zařazeno mezi technické
památky zemí Visegradské čtyřky.

Už více než rok funguje v obci Milčeves
osadní výbor. Dovolte mi, abych jako jeho
předseda zhodnotil jeho dosavadní působení. Po dobu fungování osadního výboru
došlo k renovaci autobusové zastávky a laviček u dětského hřiště. Na přání obyvatel
obce se upravilo křoví v nepřehledné křižovatce a vedla se mnohá jednání ohledně
nakládání s odpadními vodami v místních
částech města Žatce a bezpečnosti dopravy
v obci Milčeves. Činností zatím moc není,
ale troufám si říct, že je vidět, že se v obci
konečně po letech začalo něco „dělat“.
V dalších letech plánujeme pokračovat
v započaté práci a chceme toho pro obec
udělat mnohem více. Máme v plánu dále
řešit co s odpadními vodami a bezpečností
dopravy v obci. Dále chceme rekonstruovat
chodníky pro pěší a také oddychový kout
pro občany a zprovoznit hřiště na nohejbal.
Prosadit na radnici roční investici do každé
místní části v minimální výši 50 tisíc korun
a dále, jak sám pan starosta avizoval při
jednom ze svých setkání s obyvateli obce
Milčeves, aby každý rok radnice vyčlenila
pro všechny místní části jeden milion korun, který bude „rotovat“. To znamená,
že např. jeden rok se proinvestuje milion
korun v obci Radíčeves a další rok např.
v obci Milčeves atd. Uvidíme však, jaké
bude složení zastupitelstva po volbách
a zda bude i nadále stejná chuť v dalším
období pro obec něco udělat. Jen nám
trochu chybí zpětná vazba od místních
obyvatel, aby se více zapojovali do dění
osadního výboru. Členové osadního
výboru nejsou za tuto činnost žádným
způsobem odměňováni. Je to dobrovolná
činnost, mnohdy konaná na úkor svého

volného času a svých rodin. Veškeré režie
(např. telefon, benzín atp.) si hradí každý
ze svého. Tito lidé chtějí udělat něco pro
obec a k tomu potřebují i Vaše názory, podněty a připomínky. K tomuto účelu vznikají
internetové stránky obce Milčeves, kde kromě informací o obci bude sekce, kde budou
moci občané vkládat inzeráty, blahopřání
a návrhy na zlepšení života v obci.
Kromě osadního výboru v obci Milčeves funguje ještě osadní výbor v obci
Radíčeves. I zde došlo díky činnosti
místního osadního výboru k výraznému
zlepšení. Byl zpracován hydrogeologický
průzkum ohledně možné výstavby malých domácích čističek odpadních vod.
Dále byl v obci vybudován přechod pro
chodce a proběhla rekonstrukce místního
pouličního osvětlení. Tímto bych chtěl
také poděkovat všem, kteří se podíleli na
výše popsaných činnostech. Především
starostovi města Žatce Mgr. Erichu Knoblauchovi, místostarostovi města Žatce
Alešovi Kassalovi, tajemnici MÚ v Žatci
paní Monice Spáčilové a zvláště pak vedoucímu odboru vnitřních věcí Ing.Bc.
Petru Vajdovi. Poděkování však neméně
patří i všem aktivním členům z osadního
výboru obce Radíčeves. Ze své zkušenosti
doporučuji založit osadní výbory i v jiných
místních částech města Žatce, tedy v Trnovanech, Velichově a Perči. Pokud by Vás
cokoliv zajímalo ohledně osadního výboru,
či měli námět na zlepšení, kontaktujte mne
na emailovou adresu milceves@mesto-zatec.cz
S přáním hezkého dne předseda osadního výboru obce Milčeves
Ing. Dušan Kněžník

Obyvatelé města proškolují sousedy,
jak se mají bránit před zloději
Při odhalení pamětní desky zleva Bc.Jan Novotný DiS, Ing. Svatopluk Zídek
a Mgr.Erich Knoblauch

Příležitost pro nezaměstnané okresu Louny
Nezaměstnaným lounského okresu nad
50 let věku pomáhá zapojit se do pracovního procesu projekt Aktivní padesátka,
který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec.
V rámci projektu bylo vytvořeno Centrum
podpory zaměstnanosti v Lounech – Pod
nemocnicí 2380, které slouží od února
2010 všem nezaměstnaným z okolí Loun.
Zde si mohou příchozí zcela zdarma
vyhledávat volná pracovní místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele pomocí
e-mailu, zpracovat životopis a motivační
dopis. Těm, kteří si příliš nevěří při práci
s počítačem, pomůže pracovnice Centra.
Od otevření Centra bylo již zaznamenáno
více než 300 návštěv.
Od 1. 3. 2010 se do projektu přihlásilo
52 nezaměstnaných, z nichž 48 absolvovalo motivační blok, jehož součástí je
napsání životopisu a žádosti o zaměstnání, vyhledávání volných pracovních míst
na internetu, seznámení se základními
právy zaměstnanců, pracovní diagnostika
a exkurze do vybraných firem lounského
regionu. Zájemci o práci v sociální sféře
navštívili Domov důchodců a Speciální
MŠ v Lounech a v Žatci, Ústav sociální
péče Kamarád Lorm v Žatci a v lounské
Nemocnici oddělení lůžek následné péče.
Ti, kdo dávají přednost práci ve výrobním
procesu, se zúčastnili exkurze v Aisanu,
Lostru, Bel Stewart Louny a žatečtí v HP

Pelzer, CS PACK a Žateckém pivovaru.Úkolem motivačního bloku je též posilovat sebevědomí a sebedůvěru každého
účastníka, protože často právě nedostatečné sebevědomí a malá důvěra ve své
schopnosti jsou překážkou při získávání
nového zaměstnání. Z 52 nezaměstnaných
se podařilo i přes přetrvávající malou nabídku volných pracovních míst v okrese
Louny 12 uchazečům najít zaměstnání.
Dále mají účastníci projektu možnost
absolvovat rekvalifikační kurzy, jejichž
součástí je i praxe u zaměstnavatelů. Od
dubna do června probíhal rekvalifikační
kurz Pracovník v sociálních službách,
který úspěšně dokončilo 14 posluchačů,
ti obdrželi osvědčení k výkonu povolání
Pracovníka v sociálních službách a dva
z nich již získali v tomto oboru uplatnění.
V měsíci srpnu byl zahájen rekvalifikační
kurz Skladník – manipulátor, kterého se
účastní 10 zájemců. Připravujeme i další
rekvalifikační kurzy: Základy obsluhy
osobního počítače, Pečovatelka o dětí od
3 do 15 let a Všeobecný sanitář. Všem
účastníkům projektu je propláceno cestovné z místa trvalého bydliště a zajištěno
občerstvení.
Zájemci o účast v projektu získají informace v Centru podpory zaměstnanosti,
kontaktní osoba: Irena Kadeřábková,
mob. 739 039 395 nebo na úřadu práce
u svých zprostředkovatelek. Výběr do 3.
cyklu projektu bude probíhat na úřadu
práce ve dnech 21.9.2010 (v Lounech)
a 22.9.2010 (v Žatci).

Žatec – V zasedací síni žatecké radnice proběhlo v úterý dopoledne setkání
zástupců Policie ČR a obyvatel města Žatce, kteří se zapojili do preventivního
programu policie.
Po proškolení na přelomu jara a léta situace,“ uvedl Aleš Kassal, místostatohoto roku se lidé z řad seniorů, ale rosta.
i zdravotně postižených začali činit. Na
Podle Tomáše Krupičky, pracovníka
nejrůznějších schůzích či při osobních preventivně informační skupiny Policie
návštěvách v bytech seznamovali své ČR, je to nikdy nekončící práce. Něktesousedy a známé s tím, jak eliminovat ří, především starší lidé pustí cizí lidi do
vnik zlodějů do bytů , jak předcházet svých bytů opakovaně, byť už byli vykrariziku přepadení či jak se chovat v silnič- deni. „Bohužel většina trestné činnosti
ním provozu. Od té doby do současnosti se právě u starých lidí odehrává u nich
proškolili více než stovku osob.
doma. Jsou totiž až příliš důvěřiví. Pokud
„Byl jsem mile překvapen, s jakou je ale někdo, kdo je jim známý, seznámí
ochotou k tomu naši spoluobčané při- s tím, jak se chovat, už by se to nemělo
stoupili. U některých v tom hrál roli stávat,“ uvedl T. Krupička.
i fakt, že se sami dostali do nepříjemné
(kas)

Výběrové řízení na zateplení Laboratoře na
veřejných budov ukončeno, poliklinice doznají úprav
město ještě ušetří
Žatec - Na více než 630 tisíc korun včetně
Žatec – V minulých dnech probíhalo na
městském úřadě vyhodnocení nabídek na
zateplení několika veřejných budov v Žatci.
Město na práce, které se oficiální terminologií nazývají realizace energetických úspor
dodatečným zateplením, získalo dotaci z operačního programu životní prostředí. Nač si
zažádalo, na to dostalo.
Konkrétně se jedná o zateplení zbývající
části ZŠ Jižní, dále MŠ v ulici Bratří Čapků
a pavilonu Stříbro v Lidické ulici a také o objekt polikliniky, jež technický stav by se po
provedení prací měl významným způsobem
zlepšit.
Nejlepší nabídku na všechny objekty podala
firma Renstav ze Sokolova. U ZŠ Jižní je rozpočet firmy bez DPH ve výši 9,972 milionu
korun, u MŠ Bří Čapků a pavilonu Stříbro
(jedna investiční akce) 8, 5 milionu korun
a u polikliniky 19,978 milionu korun.
Práce na výše zmíněných objektech budou
probíhat v příštím roce. Vzhledem k tomu,
že původní cena z projektové dokumentace
byla vyšší, ušetří město nemalé prostředky
na finanční spoluúčasti, která je podmínkou
přidělení dotací.
(kas)

DPH přijdou stavební úpravy v laboratoři
na poliklinice. Na základě výběrového řízení bude dodavatelem prací firma Rekos
v.o.s.
Jedná se o nutné úkony, které si vyžádaly
současné hygienické normy.
Další stavební práce v areálu nemocnice
proběhnou v tamních garážích, kde mimo
jiné sídlí jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Žatec. Tam se za 544 tisíc korun
uskuteční vestavby šaten pro hasiče.
Obě investiční akce a peníze na ně schválilo zastupitelstvo.
(kas)

OZNÁMENÍ

Dne 22.9.2010 (středa) od 10:00 do
13:00 hod bude uzavřen hlavní vjezd do
areálu nemocnice z důvodu rekonstrukce
trafostanice.
Po dobu uzavření bude zajištěn vjezd starou (spodní) vrátnicí – ze Studentské ul.
Děkujeme za pochopení.
Nemocnice Žatec, o.p.s.
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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 ……
900.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
892.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 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. 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. 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. 2833/9 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 9.8.2010 do 7.9.2010

- 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 09.08. do 07.09.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr
projednán
RM
dne
23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy
využívanými jako kulturní zařízení
„Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s pěti
bytovými jednotkami z toho jsou dvě
obydleny nájemníky.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
30.8.2010)
Volná bytová jednotka:
n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+0, 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 492.610,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volná bytová jednotka:
n č.2816/12 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
497.930,-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 3.9.2010 do
4.10.2010

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
Žatec prodat ze svého
pro výstavbu RD
majetku

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
Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku 3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města 4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů 5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
společných částí domu další osobě a to:
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
2
č.p.
b.j.č. obec
vel.
m
vel. podílu
KC
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
2
7
Stroupeč
1+3 71,1 711/8536
200 260 Kč
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
2
12
Stroupeč
1+3 71,1 711/8536
194 768 Kč
10.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010
11.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2

Žatecký
týdeník

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

Žatecký týdeník
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě
RD je stanovena částkou 1958,-Kč
za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 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 ka-

nalizační 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, krejcar@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 14.09.2010 do
13.10.2010
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na
www.mesto-zatec.cz

Výsadby dřevin v lokalitě Loučky u Ohře.
Členové Ekologického cenra v Žatci
v minulých týdenech zrevitalizovali
část plochy v levostránném meandru
řeky Ohře v Lokalitě Loučky v Žatci,
Jedná se území ohraničené od severu
intenzivně zemědělsky obdělávaným
polem, od západu nově vybudovaným
tréninkovým fotbalovým dvojhřištěm
a původní nezpevněnou cestou od jihovýchodu. Lokalita přiléhá k zimovišti vodního ptactva v levostranném
meandru říční nivy.
Zeleň nebyla dluhodobě udržovaná, částečně zaplevelná s torzy dvou
suchých topolů, která ohrožovala kolemjdoucí. Vlastní svahy byly dlouhodobě bez jakýchkoliv zásahů, terasa
je částečně poškozená terénními
úpravami spojenými s výcvikovými
aktivitami armády v druhé polovině
minulého století.
Jednotlivé kroky revitalizace spočívaly v úklidu lokality a odstranění
odpadů, ošetření torza suchých topolů, úpravě terénu a vysekání trávy
v místě výsadeb, výsadbě sazenic
dubu letního, habru obecného, topolu černého, vrby jívy a několika
desítek kusů keřů střemchy, lísky
a svídy. Součástí akce bylo i zřízení
informačního místa s informační
tabulí.
Realizace záměru spočívající

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.

v revitalizaci předmětného území
by kromě zvýšení druhové rozmanitosti a ekologické hodnoty území
měla přispět i k vytvoření “předpolí” pro zimoviště vodního ptactva
a optickému i faktickému oddělení
intenzivně zemědělsky obdělávané
plochy a tréninkového fotbalového
hřiště od biokoridoru řeky Ohře.
Vlastní projekt zohledňuje specifika managementu lokalit s výskytem
vzácného druhu brouka páchníka
hnědého Osmoderna barnabita,
tzn. zachování výskytu dutinných
a trouchných stromů a vytvoření
podmínek pro jejich budoucí náhradu. Uskutečnění záměru přispěje
k rozšíření cenného levostranného
biotopu řeky Ohře a vytvoří podmínky pro další systematickou péči
o plochy navazující na místní nadregionální biokoridor.
Akce se uskutečnila ku příležitosti
roku 2010 vyhlášeného OSN jako
Mezinárodní rok biodiverzity. Na
její realizaci poskytne Ústecký kraj
finanční prostředky odpovídající 70%
účelně vynaložených nákladů a Město
Žatec poskytlo dotčené pozemky.
Další informace a foto na www.ECZatec.cz.
Ing. Přemysl Hautke,
Ekologické centrum Žatec

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

Ředitel Základní školy Komenského alej Zdeněk Srp při předávání Pamětního listu starostovi města Erichu Knoblauchovi

Den otevřených dveří
V sobotu v odpoledních hodinách proběhl v rámci oslav 130.výročí otevření
školy Den otevřených dveří Základní
školy Komenského alej v Žatci. Návštěvníci si mohli prohlédnout areál i jídelnu

školy a na nádvoří školy je čekal bohatý
program. Vystoupili zde současní a bývalí
žáci, zpěvačka Marcela Holanová, Kamil
Emanuel Gott a Karel Karger, programem provázel moderátor Lukáš Budai.

Na fotografii zleva Zdenka Kobelčuková DiS manažerka prevence kriminality Města Žatce, Ivana Kusáková strážnice MP Žatec a Iveta Sásová
referentka odpadové hospodářství OŽPaZ MěÚ Žatec.

Druhý ročník projektu „ Příběhy
žateckých popelnic Třídílka a Kontíka“

Návštěvami u žáků 3. tříd pěti základních škol v Žatci, Základní školy praktické speciální a logopedické a Speciální školou při Dětském domově v Žatci byl
zahájen druhý ročník akce v rámci prevence kriminality Města Žatce.
Manažerka prevence kriminality 107 žáků, hlavní ceny převzali:
pí. Zdenka Kobelčuková spolu se stráž- ZŠ Petra Bezruče
nicemi „odpadářkami“ MP Žatec Si- 3.třída – Kateřina Holá
monou Petrikovou, Ivanou Kusákovou 4.třída – Barbora Kolářová
a pracovnicí odboru Životního prostředí ZŠ Komenského alej:
MěÚ Žatec pí. Ivetou Sásovou seznámi- 3.třída – Michaela Ha
ly žáky se záměrem a účelem akce. Jako 4.třída – Dominik Majer
v loňském roce, tak i letos je zaměření ZŠ 28.října
projektu na rozpoznávání a třídění odpa- 3.třída – Andrea Ešlerová
du, jeho následné zpracování a využití. 4.třída – Martin Václavek
Děti třetích tříd se nenásilnou formou ZŠ Jižní
plněním zadaných úkolů v Pracovním 3.třída – Jiří Kusák
sešitě Kontíka a Třídílka seznamují 4.třída – Adam Kužel
s problematikou odpadového hospo- ZŠ pr. sp. log. ul. Dvořákova
dářství v Žatci. Do druhého ročníku je Daniel Gunár
zapojeno cca 250 dětí.
ZŠ pr. sp. log. ul. Lidická Jan JaremNa každý měsíc mají v zadání splnit čuk
jeden úkol. Na konci školního roku ZŠ při DD Žatec Jan Ferenc
je při další akci MP „Rozloučení Michal Berky
se školou“ provedeno vyhodnocení
Věcné ceny bylo možno předat za přinejlepších jednotlivců ve třídách ZŠ. spění oficiálních partnerů : EASTE MAT
Loňský ročník, kterého se zúčast- s.r.o., Marius Pedercen s.r.o.,AQUA
nilo 462 žáků ze třetích a čtvrtých SERVIS , odbor životního prostředí
tříd, byl vyhodnocen dne 24.6.2010. MěÚ Žatec.
Celkově bylo cenami ohodnoceno
Štorek Jiří, ŘMP

Duo ECO s Annou Trahovou v Křížově vile

Začátkem října si přijdou v Žatci na své milovníci krásné hudby. Do Křížovy
vily totiž zavítá houslové Duo ECO – sestry Francovy.
Z jejich repertoáru zazní skladby G. F. v 17.30 hodin ve Velkém sále Křížovy
Händela, A. Dvořáka, L. v. Beethovena vily. Od pondělí 20. září je možno
a dalších mistrů. A nejen to. Jejich mu- zakoupit vstupenky v předprodeji
zicírování doplní nádherný soprán Anny v přízemí Křížovy vily. Cena vstupenky
Trahové.
v předprodeji je 50,- Kč, v den koncertu
Koncert se koná ve čtvrtek 7. října pak 60,- Kč.
jmj
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám stavebni buňku, obložena
dřevem, okna a dveře zajištěné masivním plechovánim. Nový rozvaděč. Cena:
13.000,- Kč. Tel.: 608 973 745
n Prodám zahradu v OV v Žatci
– U Jezu, 280 m2 – podsklepená chatka, suché WC, kompost, ovocné stromy,
zavlažování rozvodem z řeky. Kontakt:
723 577 140
n Pronajmu garáž v Žatci, u sídliště
Šafaříkova (Dukelská x Pražská ul.)
s elektřinou 220 V. Více info na tel.
777 881 880.
n Pronajmu byty v Žatci, dlouhodobě.
Velikost 1+1, 2+1, 3+1. Seriozní smlouva. Kontakt na majitele 777 818 144,
603 802 776
n Kdo věnuje nebo odprodá skleněné
demižony 5 a více litrů pro potravinářské
účely. Žatec a okolí – nabídky formou
sms nebo volat po 19.00 hodině na tel.
č. 731 940 030.
n PRONAJMU BYT 2+1 V ŽATCI
V PODMĚSTÍ. NÁJEMNÉ 8200 KČ
VČETNĚ ENERGIÍ. VRATNÁ KAUCE 2 NÁJMY. VOLNÝ IHNED. JEN
PRACUJÍCÍM. VOLEJTE PO 17. HOD.
607 938 553 NEBO 607 778 145.
n Prodám byt 2+1 v OV, 61m2 v cihlovém domě. Cena 700.000,- Kč, plastová okna, plovoucí podlahy, dlažba. Tel.:
602 187 211
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Pronajmu byt v RD v Žatci (po
rekonstrukci), 1+2 (71 m2) nájem +
inkaso 8.000,-Kč, 1+2 (59m2) nájem +
inkaso 7.000,- Kč. Kauce 10.000,- Kč.
Tel.: 415 210 135
n Prodám byt 3+1, 65 m2 v Žatci, ul.
Vrchlického nebo vyměním za větší. Byt
je částečně zrekonstruovaný, plastová
okna, klidná lokalita. Cena: 780.000,Kč. Kontakt: 776 568 162
n Prodám byt v osobním vlastnictví
4+1 v Žatci, veškeré příslušenství, pěkný
v novém prostředí, zajímavá cena, volej
tel.: 605 256 722
n Do restaurace „U Medvěda“ přijmeme kuchaře – kuchařku. Požadujeme
praxi v oboru. Bližší informace v provozovně.
n Prodám garáž v Žatci naproti
Kauflandu. Odhadní cena je 85000,Kč. Při rychlém jednání je možná sleva.
Kontakt: 728 434 250
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, část. rekonstukce,
729000
RD 2+1, garáž, zahrada,
Strojetice, 1380000
RD, 7+1, zahrada, venk.krb,
pergola, Strojetice, 1200000
RD, 3+1, garáž, zahrada,
Kluček, 1100000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Prodám byt 1+1 zateplený, plast.
okna, koupelna zrekonstr., sprchový kout
s masážními tryskami, obklady stropu,
kuchyň, pokoj. palubní desky, balkon,
parkování na místě. Cena 530 tis. (dohoda). tel.723 125 463, 721 505 305.

OZNÁMENÍ
n Vážené pacientky dovolte, abych
se s Vámi rozloučila a poděkovala za
Vaši přízeň. Končím v gynekologické
ambulanci 30. 9. 2010. I nadále se o Vás
bude starat porodní asistentka Jiřinka
Vrábíková a atestovaný gynekolog.
Hodně zdraví Vám přeje
MUDr. Blanka Marečková

VZPOMÍNKA

n Dne 15.9.2010 uplynuly již 4 roky,
co jsme se navždy
rozloučili s panem
Rudolfem
Formanem ze Žatce. Kdo
jste jej znali, vzpomeňte prosím s námi.
Manželka Anna Formanová s rodinou.

Vlasový design
Zuzana Nováková
hledá

talentované kadeřníky
Informace na tel.č. 721 134 384
U Flory 2991, Žatec
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www.zuzananovakova.cz

Dočesná 2010 očima záchranářů

Letošní Dočesná byla co do ošetření dosti průměrná. Během těchto žateckých
slavností chmele a piva sloužili dobrovolní záchranáři nepřetržitě 33 hodin na
dvou stanovištích – na autobusovém nádraží a na náměstí Svobody u hlavní
scény.
„Celkem bylo ošetřeno 25 osob, z nichž a kolapsů během koncertů. O ošetření
tři převezli záchranáři k dalšímu ošetření záchranáře požádal i slovenský zpěvák
do žatecké nemocnice. U většiny se jed- Miro Žbirka, který uklouzl na schonalo o komplikace jejich zdravotního sta- dech při výstupu na pódium. „Jednalo
vu nebo o zranění v souvislosti s požitým se pouze o oděrky na holeni a prstech
alkoholem. V sobotu krátce po 17h byli ruky,“ doplnil S. Jurnečka. „Setkání s M.
záchranáři přivoláni k dívce v bezvědomí Žbirkou bylo zajímavé, příjemné a velmi
na náměstí 5. května u jedné z atrakcí. Ta srdečné. Zpěvák se s námi hned pustil do
byla předána do péče lékařské posádce živého hovoru a po ošetření nám sponzdravotnické záchranné služby,“ uvedl tánně nabídl i společné fotografování,“
Slavomil Jurnečka, ředitel o.s. Záchra- vzpomínali záchranáři s úsměvem na
náři Žatec. Zdravotníci ošetřili několik zajímavý zážitek.
bodnutí vosou, dva alergiky, odřeniny,
Zdenka Uďanová,
několik poranění hlavy, nevolností
o.s. Záchranáři Žatec

Klub seniorů U Hřiště je stále aktivní

Po více než jednoleté odmlce se ohlašuje náš KS v Žatci. S vyjímkou července
(dovolená) provoz běží 11 měsíců v roce. Každé pondělí a čtvrtek se můžeme
scházet a sdělovat si události minulých dnů.
Vyjímečně je zavřeno když většina Během tohoto měsíce budou letošní
příznivců jede na zájezd nebo organizo- práce vyhodnoceny. Může se k nám
vanou prezentaci. Slavíme významné připojit každý senior ze Žatce a okolí
události, jmeniny, narozeniny a vždy a poslat příspěvek na vyhlášená témata,
je veselá atmosféra. Probíráme vtípky, ale až na jaře 2011. Společně jezdíme
moudra,ale i varování a poučení určená na divadelní představení do Mostu,ale
policií a lékařů právě seniorům. Toto i na poznávací jednodenní zájezdy. Za
dobrovolné sdružení se úzce prolíná obojím stojí předsedkyně MěV SPCCH
s SPCCH (Svaz postižených civilizační- p. Dana Hollerová a programová
mi chorobami), protože většina z nás je a ekonomická manažerka p.Stanislava
členy jmenované neziskové organizace. Žitníková. Obě docházejí do klubu
Přímo v klubu jsou shromažďovány a upřesňují s námi plány. Zorganizovaa ozdobně baleny ceny do tombol na ly výrobu a prodej jidášků ve velikonočoblíbené taneční zábavy. Poslední Jo- ním domečku na náměstí. Členky klubu
sefská opět proběhla ve Chmelařském doma připravují běžně pohoštění na ceinstitutu poskytujícím nejlepší pod- lorepublikový Den SPCCH v divadle a na
mínky. Početná skupina žen nechybí zmíněné zábavy. Jsme vděční za přízeň
na žádném posezení s harmonikáři na místostarosty p. Aleše Kasala. Ačkoli je
Václavce. Jiná stálá skupinka dochází mladý, vůči seniorům je vstřícný a emna středeční cvičení v ZŠ vedených p. patický. Proto k němu směřovalo naše
Evou Hanušovou.Tam získáme energii lahopřání k narození syna Ondřeje. Na
a posilujeme krom duše a těla přátelské konci června jsme přivezli na návštěvu p.
vztahy. Typické pro sportovce. Duší ce- Marii Fousovou,bývalou obyvatelku DS,
lého KS je p. Miluška Buvaličová. Ne- nyní Domova pro seniory. Bylo splněno
jenže je vzornou nadstandardní vedoucí, její přání a radost byla oboustranná.
ale dává klubu mnohem víc než stanoví Tato milá žena začátkem srpna oslapovinnosti. Vyřizuje obyvatelům domu vila 97. narozeniny. Důstojnou oslavu
úřední záležitosti nebo ze své zahrady jí připravil personál,zejména pečlivá
přináší a rozdává výpěstky. Rovněž sociální pracovnice, jejíž jméno nespoluorganizuje kulturní akce. Bez ta- znám. Blahopřáli všichni zaměstnanci,
kové velkorysé osobnosti by klub nemohl p. řed. Kollert, příbuzní a kamarádky
existovat. Významnou pomocnicí je p. z klubu. K naší radosti Příjemná mladá
Irma Procházková oceněná v lounském redaktorka z Žat. novin pořídila rozdivadle 2. místem v literární soutěži své hovor a fotografie. Jedna z nich vyšla
kategorie. Téměř dva roky pokračuje v následném čísle.
kontakt s kolegiálním KS v Lounech.
Mgr Jelena Zýková

PŘIŠLI NA SVĚT
30.8. Lusia Balážová
Šimon Štross
31.8. Petr Maydl
Vojtěch Krupka
Michaela Pavlasová
Anh Lee-Mai Nguyen
1.9. Josef Hadži
Nelly Bláhová
4.9. Aleš Durman
Kristýna Martinovská
Namuun Chuluunbat
6.9. Barbora Záděrová
7.9. Nikola Bilá
Markéta Šprynanová
8.9. Anežka Schatrová
Leon Milko
9.9. Sofie Podolská
Denis Dongo
Jakub Darvas
10.9. Laura Stupková
Lucie Töšerová
Viktorie Hero
12.9. Bronislav Baše
13.9. Pavel Bučko

Pozvánka na Rock For

V sobotu 18.9.2010 na Žateckém náměstí proběhne již V. ročník Rock For
Izos Žatec. Tuto kulturní akci pořádá
firma IZOS a je oslavou 18.výročí založení firmy. Dětské odpoledne začíná ve
14h a vystoupí Míša Dolinová, Jaroslav
Uhlíř, Maxim Turbulenc a kouzelník.
Na hlavní scéně bude od 17.10 pro
dospělé vystupovat Plastic People, Visací Zámek, Hudba Praha, Katapult,
Bára Basiková a Michal Pavlíček.Odpolednem i večerem bude provázet
Michal Jančařík. Občerstvení zajištěno
a vstupné je zdarma.

ROZLOUČENÍ
29.8. Helena Schneedorferová
30.8. Jiřina Suchá
Zdeňka Pospíšilová
31.8. Jana Hávová
1.9. Jan Kučerovský
3.9. František Jirásek
5.9. Marie Syrovátková
6.9. Jiří Černý
7.9. Antonín Brdička
9.9. Alžběta Machová
10.9. Věra Mádlová
12.9. Zdeněk Matějovský

83 let
66 let
75 let
67 let
61 let
87 let
91 let
79 let
61 let
87 let
89 let
59 let
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Lokomotiva zahájila nový ročník KP
A smolnou prohrou

2. září 2010

K prvnímu kolu KP A odjížděli hráči Žatecké Lokomotivy A na kuželnu TJ Rudolfova huť Dubí, která sestoupila z divize, v očekávání, co s nimi udělá dlouhá
letní pauza.
Domácí byli vysokým favoritem, zvlášDomácí vyrovnali hned v následujícím
tě když zde Žatečtí nehráli dobrých 7 let. duelu, když se Chotové v úvodu vůbec
Nakonec svou roli potvrdili a vyhráli. nedařilo. Závěr sice vylepšila, ale už
Lokomotiva však vyloženě nezklamala to nestačilo. Přesto je s obdivem, že je
a nechybělo mnoho k zisku bodu. Trocha schopna odehrát celý zápas neboť patří
toho sportovního štěstí. Zápas rozhodli mezi nejstarší hráče celé soutěže.
domácí ve druhé dvojici a závěru jednotJako třetí nastoupila L. Kubizňáková
livých duelů.
a dlouho to vypadalo, že bude bodovat.
Čaboun neztratil nic ze své loňské for- Nakonec prohrála o 19 závěrečnými hody.
my a výborně zvládnutou dorážkou (157)
Stejně se vedlo i Ptáčkové. V první pavyhrál o 28.
desátce vedla, když dominovala v dorážce,

soupeři ale vyšel neskutečně závěr a otočil
ve svůj prospěch o 5.
Jako přes kopírák se vedlo Ptáčkovi st.
O výhře domácího borce o 10 rozhodla
hodovka v předposledním hodu.
A tak Jarolím mohl jen korigovat. Vedení
domácích o 112 se smazat snad ani nedalo.
Přesto bojoval a nakonec soupeře porazil
o 25 a trochu vylepšil konečný výsledek.

Prvním hracím dnem zahájila 7.9. ABL svůj již 11. ročník. V 1. lize skupině B
má Žatec dvojí zastoupení. Stejně jako na jaře reprezentují Night club ve složení Kozlovský, Dufek, Jarolím a nová posila Blail. Stará Garda hraje ve složení
manželé Stulíkovi, W. a R. Endersovi.
Nighht club zahájil v sedmičlenné sekundoval Blail. Smolná prohra o 1 ve
skupině přímo hrozivě. První duel se čtvrtém duelu Žatecké vyhecovala a další
nedařilo nikomu, výkony byly slabé dva zápasy s přehledem vyhráli a navíc si
a tento nepodařený vstup zanechal pořádně vylepšili průměr. Ten mají zatím
stopy hned v dalších dvou duelech čtvrtý nejlepší. V tabulce jsou sice na 7 mísa přestože se náhozy zlepšily, na body tě, ale na čtvrté ztrácí jen bod a k tomu mají
to nestačilo.
výrazně lepší výkon.
Po přestávce se obraz hry změnil. ZaStará Garda zahájila výborně, v derby
velel kapitán Kozlovský a výborně mu s Night clubem jasně dominovala, ale v zá-

věrečných duelech ztrácela. Se ziskem 5
bodů je na 4 místě.
V jednotlivcích si výborně vede Kozlovský. Je druhý za 200,3. Třetí je Stulík za
199,5. Blail má průměr 195.
Druhý hrací den je na pořadu již 21.9.
opět v Chomutově. Night clubu bude
chybět Jarolím, ale zbylá trojice je natolik zkušená, že si s tím, pokud nepřijde
zranění, lehce poradí.
Více informací lze nalézt na stránkách
www. Bowlingweb.cz v sekci ABL podzim
2010

n TJ Rudolfova huť Dubí – Lokomotiva Žatec A 6 : 2 (2505 : 2418)

Čaboun 446, Chotová 328, Kubizňáková L. 395, Ptáčková 417, Ptáček st.
419, Jarolím 413.

1. liga ABL zahájila nový ročník, už 11. v Chomutově

Dvě vítězství žáků
Severu v Litoměřicích

V neděli 12.10 byl odstartován seriál
bodovacích turnajů mládeže ve stolním
tenisu našeho kraje. V Litoměřicích zahájili starší žáci a zástupci Severu Žatec
prokázali svoji kvalitu. Mile překvapil Petr
Hodina, který teprve získává zkušenosti
v krajské soutěži. Vyhrál svoji kvalifikační skupinu a teprve v boji o semifinále mu
vystavil stop domácí favorit Březovský.
Pavel Pek po dobrém začátku podlehl
v osmifinále chomutovskému Drahotovi
a tak překvapivě nepostoupil do dalších
bojů. Stanislav Čaja hladce postoupil až
do semifinále, kde v dramatickém utkání
porazil Březovského. Ve finále si to zopakoval vítězstvím nad Sloupem z Krupky.
Druhé vítězství získal s Pekem ve čtyřhře,
když v průběhu turnaje neztratili ani set.
Žatečtí chlapci tak potvrdili, že i v letošní
sezoně budou patřit k absolutní krajské
špičce.
Ve stejném termínu startovala úspěšně
přípravka na okresním turnaji v Lenešicích. Filip Karbula zvítězil v kategorii
nejmladších. V mladších žácích zvítězil
Jan Hänel před dalším Severákem Jirkou
Víznerem a ve starších dovršil žatecké vítězné tažení David Urbánek.

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ ŽATEC
Vás zve na celodenní
autobusový výlet do

KOSTELECKÝCH
HOR
V sobotu 2. října 2010

Turistický pochod do Kosteleckých
hor, hrádek Helfenburk a města Úštěk-nejmenší městská památková rezervace
v České republice.
První méně náročná 13,5 km dlouhá
trasa začíná v zatáčce pod obcí Hvězda.
Vydáme se po ZTZ do Vlhošťského dolu.
U rozcestníku odbočíme vpravo a pokračujeme po MTZ k rozcestníku Nad Kravími doly. Odtud sestoupíme po ŽTZ přes
obec Skalka k hrádku Helfenburk a dále
do města Úštěk.
Druhá náročnější 18,5 km dlouhá trasa
začíná v obci Obrok.Z obce se dáme
doprava po MTZ k rozcestníku Obrocká
cesta a pak pokračujeme vlevo po ZTZ
přes hřeben Kosteleckých hor k rozcestníku Pod Husou. Odtud se vydáme po ŽTZ
směr Skalka a Úštěk. Od rozcestníku Nad
Kravími doly je tato trasa totožná s trasou
první.
Pokyny pro účastníky:
Odjezd z autobusového nádraží v 8.00
hod. Návrat po 19. hod. Úhrada na osobu: členové KČT 150 Kč. Nečlenové 200
kč. Přihláška je akceptována po zaplacení
poplatku, který je nevratný !
Přihlášky a poplatek přijímá p.Tůmová (tel: 723 939 391) a p. Kochová
(723 342 496) v hale MÚ Žatec na
radnici vždy Po - Stř 15.00 – 17.00 hod.
od 15. září do 29. září nebo do naplnění
kapacity autobusu.
Kontakt: Bělohlávek Jan
Přijemné zážitky přeje, tel:
602 428 549, výbor KČT Žatec

Klub českých turistů Žatec
pořádá v sobotu 25.9.2009 II. ročník pochodu pod názvem

PODZIMNÍ LES
Start: 9.30 hod. obec Deštnice – před restaurací
Cíl: Měcholupy – nádraží ČD
Trasa: 17 km. z části po neznačených cestách
Odjezd: Žatec hl. nádraží ČD 8.43 hod.
Popis trasy: Od startu jdeme okolo obecního úřadu a pošty k lesu. Na rozcestí
odbočíme vlevo mezi zahrádky. Po cestě lesem až ke vsi Sádek. Před tabulí s názvem obce odbočíme vpravo a po panelové cestě pokračujeme až na její konec
u obce Lhota. Zde u česačky chmele odbočíme vlevo a polní cestou dojdeme
k silnici Lhota – Žatec. Na té se napojíme na MTZ po které jdeme k lesu. Tam
MTZ odbočuje vlevo. Naše trasa ale pokračuje po cestě vpravo. Přejdeme silnici
do Klůčku a u odpočivadla se opět napojíme na MTZ po které dojdeme k ohništi
( možno opéci přinesené uzeniny). Od ohniště jdeme vlevo po asfaltové cestě
k silnici Žatec – Rakovník. Tu přejdeme a na rozcestí se dáme vlevo po vlastním
značení.Potom vpravo po cestě až do Měcholup, kde na nádraží ČD je cíl.
Při příznivých podmínkách lze během pochodu se věnovat sběru hub!
Odjezd z Měcholup: 12.56
14.57
16.56
18.56
Příjezd Žatec
13.09
15.10
17.09
19.09
Kontakt: Pištělák O. tel: 723 122 928
Přijemně prožitý den přeje
výbor KČT Žatec

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 1. 9. 2010 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka
registru vozidel

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 10.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Obecný přehled o technických pojmech týkajících se motorových vozidel
l Znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 1.11.2010
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo
řidičského průkazu, datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 17. 9. 2010 do
14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – registr vozidel “.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.
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Poděkování

Rád bych využil příležitosti k srdečnému a upřímnému poděkování všem
lidem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošních slavností chmele 53.
Žatecké Dočesné 2010.
Počasí, které v posledních dnech nebylo zdaleka letní, se na Dočesnou vydařilo
a tak na slavnosti dorazily tisíce návštěvníků. Ti si mohli vybrat ze široké nabídky
kulturního programu a ochutnat více než 60 druhů pivních značek a dle ohlasu
zařadili letošní ročník k nejúspěšnějším v novodobé historii.
V první řadě je třeba poděkovat všem sponzorům a oficiálním partnerům akce
za jejich nemalé finanční příspěvky, bez kterých by se i sebelepší nápad nedal
zrealizovat. Jedná se o tyto firmy a společnosti:
Agroslužby Teplice, Agro ZZN Rakovník a.s., Arix a.s. Žatec, Auto Kopta,
Autoškola Janouš, Concrete Libočany, Coca Cola, Skupina ČEZ, Divadlo Žatec,
Daga servis Petr Frýdecký, Deníky Bohemia, Dongres O2 prodejna, Dřevomateriály Ivana Krejcarová, Ekostavby Louny, Elima elektro, Hanzl elektromontáže
s.r.o., HP Pelzer Group, Chmelařské družstvo, Chmelařský institut s.r.o, IPS Alpha
Technology Europe s.r.o., Kamo komunikace Žatec, KlemoBezděkov, Komerční
banka, Koito Czech s.r.o., Marius Pedersen Group, Lindner drogerie, společnost
M2 Sors, Metal Quatro Vysoká pec, Město Žatec, Moderní technologie, Novostavby Žatec,Pivovar Heineken, Pivovar Krušovice, Pojišťovna Kooperativa a.s.,
P.S.P. Instalatérství, Prefa Žatec, První krušnohorská realitní společnost, Rádio
Blaník, Rekos Žatec, Re/Max Žatec, Rosana, společnost RWE Group, Secom
Milfait, Severočeské doly a.s. Chomutov, Severočeské vodovody a kanalizace,
Silnice Group Žatec, Slot Group a.s. p. Mikulčík, Stavebniny VHV Žatec, Stanice
technické kontroly Žatec, Svaz pěstitelů chmele České republiky, Severočeská vodárenská společnost Teplice, společnost SOS Most, společnost Šilhánek a syn a.s.,
Tenza s.r.o., Tesco, společnost TOI TOI, Top Hop Company, TV OK Plus, Uhelné
sklady Coufal & Floriánová, Ústecký kraj, Zahradnictví Cinke Žatec, Žatec Hop
Company, Žatecký týdeník.
Velké poděkování patří společnostem a jednotlivcům, kteří pomohli s vlastním
uskutečněním slavností, především Městské policii Žatec pod vedením pana Jiřího Štorka za dozor a organizaci dopravy, technickým službám Žatec jmenovitě
p. Bukovské za úklid města a poskytnutí nákladní dopravy s řidičem, firmě Marius
Pedersen za úklid, odvoz a rozmístění nádob na odpadky, všem zaměstnancům
Městského Divadla v Žatci za organizaci a přípravu celé akce, technikům a zvukařům, Záchranářům Žatec a Sboru dobrovolných hasičů Žatec za zajištění první
pomoci a bezpečnosti návštěvníků. Poděkování si zaslouží také všichni účinkující
a bezpečnostní agentura SBS Unit a samotní návštěvníci, kteří se i v tak početném
davu chovali ve většině jako lidé vyspělé a kulturní společnosti.
Zásluhu na hladkém průběhu slavností mají všichni externí pořadatelé, brigádníci a asistenti Městského divadla v Žatci, jejichž výkon a nasazení bylo mnohdy
obdivuhodné.
Náš dík patří zaměstnancům společnosti Hanzl elektromontáže, kteří měli nelehkou práci s kontrolou a zajištěním odběrných míst elektrické energie a rozmístění
všech elektrických rozvaděčů.
Martin Veselý, ředitel městského divadla

