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Projekty prevence kriminality z dotací
Ústeckého kraje pro Město Žatec.

Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky)
o finanční příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních
památek pro rok 2011.
Termín pro podání žádostí: nejpozději
do 22.10.2010.
Bližší informace a formuláře žádosti
– Městský úřad Žatec, kancelář starosty
města, Jitka Jelínková, tel. 415 736 271
nebo Ing. Hauftová, tel. 415 736 266 nebo
www.mesto-zatec.cz (žádosti, formuláře
a dotace – kancelář starosty).

Žatec – V nadcházejících komunálních
volbách se v Žatci bude o přízeň voličů
ucházet 12 stran, uskupení a hnutí.
Strany jsou v následujícím textu seřazeny podle pořadových čísel, jak budou
uváděny na hlasovacích lístcích: 1 – Unie
pro sport a zdraví, 2 – TOP 09, 3- ČSSD,
4 – KSČM, 5 – Volte Pravý Blok www.cibulka.net, 6 – Starostové a nezávislí, 7 – SNK
Evropští demokraté, 8 – Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí a měst, 9 – ODS,
10 – KDU-ČSL, 11 – Strana zelených,
12 – Volba pro město.
Hlasovat se bude ve dnech 15. a 16. října
v 18 volebních okrscích. V Žatci a místních
částech je celkem 15 638 oprávněných voličů.
Rozhodnutím rady města budou pro bezplatný výlep předvolebních plakátů určeny
betonové válce, které budou umístěny na
Kruhovém náměstí, na náměstí Poperinge, na Havlíčkově náměstí a na náměstí
Svobody.
(st)

!!! RYCHLÉ A BEZBOLESTNÉ
VYŠETŘENÍ TEPEN !!!

Chcete znát stav Vašich tepen ve Vašem
těle? Riziko srdečního infarktu a cévní mozkové příhody v příštích 10-ti letech? Nechte
se vyšetřit přístrojem Arteriograf v naší interní ambulanci v Nemocnici Žatec, o.p.s.,
pro objednání na tel: 414 110 354
Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny,
cena za vyšetření 1000,-Kč.
Bližší informace také na www.nemzatec.cz

Otevření restaurace

Turistická organizace Chrám Chmele
a Piva připravuje v současné době otevření restauračního provozu a výrobu
piva ve vlastním pivovaru U Orloje.
Kromě dokončovacích prací na technologii probíhají nezbytné legislativní
kroky k zajištění provozu nově založené
příspěvkové organizace a ke konečnému
povolení produkce piva ze strany celního
úřadu. Po získání licence na vaření piva
se začne zlatavý mok v předstihu navařovat. Restaurace bude otevřena v době,
kdy pivo dozraje do požadované kvality.
Předpokládaný termín otevření vychází
na přelom října a listopadu.
V současné době jsou stanoveny receptury na tři druhy piva. Podávat se bude pivo
vyrobené z českých sladovnických surovin
a místního kvalitního aromatického chmele. Svým charakterem budou všechny piva
navazovat výhradně na „českou pivovarnickou školu „.
Pro milovníky více hořkého piva je
určen Chmelový ležák. Příznivci černého
piva budou moci konzumovat kvašený
nápoj s názvem Chrámové tmavé. Třetí
druh vyráběného piva ponese název vybraný z návrhů, zaslaných čtenáři v reakci
na anketu v Žateckém týdeníku na jaře
tohoto roku. Název „ Žatecký samec „
by mohl připomínat náznak recese. Ve
skutečnosti se tak opravdu jmenovalo
pivo, vyráběné v minulosti v jednom ze
žateckých pivovarů.
Chrám Chmele a Piva má tak možnost
vařením originálního piva zvýšit turistickou
atraktivitu našeho regionu.
CHCHP

FOTO (IC)

Kandiduje 12 stran,
uskupení a hnutí

Manažer infocentra Jan Novotný prezentuje nabídku Žatce

Turistická sezóna v Žatci
Turistická sezóna roku 2010, která
proběhla v měsících červen až září potvrdila stoupající tendenci zájmu návštěvníků
o Žatecko. Tento trend se příznivě projevil
také na rozšířené nabídce přistupných objektů, nově např. Chrámu Chmele a Piva.
V období od 1. června do 20. září, kdy
byla zajištěna rozšířená otevírací doba
turistického infocentra (T.I.C.) na radnici, navštívilo jeho prostory 5208 osob
a 1907 lidí vystoupalo na ochoz radniční
věže. Pro srovnání, ve stejném období roku
2002 navštívilo T.I.C. 3205 osob a radniční
věž 1119 lidí. Z celkového počtu zájemců
o turistické informace v Žatci tvořili asi
70% Češi, z cizinců to byli hlavně Němci, dále Nizozemci, Slováci, Belgičané,
Rusové, ale také turisté z Japonska, USA,
Austrálie, Francie a Venezuely. Vice než
40.000 lidí navštívilo v září 53. Žateckou
Dočesnou, která byla opět vrcholnou akci
nejen v rámci regionu, ale i ČR.
Zahraničním i tuzemským turistům
našeho královského města jsme doporučovali hlavně prohlídku města a okolí
prostřednictvím návštěvnických 3K karet,
které nabízejí volné vstupy a slevy pro

návštěvníky celého regionu od Karlových
Varů po Žatec. Dále jsme doporučovali
prohlídku města prostřednictvím tří
procházkových tras, návštěvu radniční
věže, Chmelařského muzea, Křížovy vily,
Regionálního muzea, nově od září také
prohlídku prvních dvou etap Chrámu
Chmele a Piva- pivního majáku a expozic
nad Regionálním infocentrem.
Jako tipy k výletům do okolí uvádíme
nejčastěji zámky Krásný Dvůr a Líčkov,
menhir Zakletý mnich u Drahomyšle,
Nechranickou přehradu, naučnou stezku
v lesích u Holedeče a zajimavé cyklovýlety
do okolí.
T.I.C. v Žatci ziskalo pro letošní rok opět
certifikát kvality od Asociace turistických
informačnich center ČR. Nezbytným předpokladem pro další rozvoj cestovního ruchu
je také postupně se zlepšující infrastruktura
města, ke které přispívají právě realizované
projekty financované EU. V roce 2010 jde
například o dokončení největší investiční
akce v dějinách města Chrám Chmele
a Piva, započatou rekonstrukci stadionu
Mládí, nebo společnou propagaci partnerských měst Žatec a Thum.
(ic)

Práce městského úřadu je z mnoha
hledisek oprávněně vnímána jako barometr úspěšného, či naopak stagnujícího
vývoje města. Potíž tohoto hodnocení
spočívá v tom, že je vesměs ovlivněno
osobní zkušeností jednotlivých obyvatel
– zákazníků, kde zpětnou reakci v drtivé
většině poskytují ti s výhradami, ať už
oprávněnými či neoprávněnými, kdežto
ti plně uspokojeni se již neprojeví a často
berou i nadstandardní přístup úředníka
jako naprostou samozřejmost. Nic proti
tomu, neboť úředník tu má být především
pro lidi a je to jeho práce.
Zajímavé je však taky vidět, jak se úřad,
pro někoho třeba nepostřehnutelně, mění
a jaký kus cesty za posledních pár let v rámci služeb ušel. Ne každý si totiž uvědomí,
že sledováním nových trendů a jejich
zaváděním se náš úřad stal progresivní
institucí a jezdí k nám nyní pro zkušenost
v mnoha agendách zástupci jiných měst.
Chtěl bych zde tak shrnout nejvýraznější
inovativní prvky práce úřadu a poskytnout
informace o trendu, který si možná málo
uvědomujeme, ale o to víc jeho výsledky
rádi užíváme. I z toho důvodu si myslím,
že je potřeba tento trend udržet.
Transparentnost
Prvním a pro mě osobně nejvýznamnějším prvkem je transparentnost práce
úřadu. Z toho důvodu město pro zvýšení
informovanosti a komunikace s občany
zahájilo v únoru 2007 vydávání Žateckého týdeníku, který je zdarma distribuován
do schránek občanů (projekt byl oceněn
čestným uznáním jako komunikační pro-

jekt roku 2008). Transparentně se začaly
také od února 2008 zveřejňovat informace o předložených materiálech na jednání
zastupitelstva před jejich projednáváním
na webu města, a při samotném jednání
zastupitelstva jejich vizualizace pro potřeby přítomných občanů. V červnu 2010
pak došlo ke spuštění databáze veřejných
zakázek a investičních záměrů, která má za
cíl přehledné a transparentní uveřejňování všech podstatných informací o plánovaných, probíhajících i realizovaných
veřejných zakázkách. Jedná se o pilotní
projekt města Žatec a občanského sdružení
Oživení . (www.bezkorupce.cz), kde jsme
v tomto rozsahu jako první město v zemi
zavedli takový protikorupční prvek.
Využívání nových legislativních možností
Jako jedno z prvních v republice se naše
město přihlásilo k novému účinnému opatření a v září 2008 zahájilo kombinované
výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi
a to v poukázkách.
Včasnou přípravou na nově se rodící
legislativu si město i pomohlo. Od února
2009 jsme opět jako první v republice zahájili organizování lidí pobírajících sociální
dávky do tzv.Veřejné služby, kde tito jedinci
pomáhají s úklidem ve městě a zajišťují si
tak nejen nárok na svou sociální dávku, ale
mají i možnost si přivydělat.
Zvýšení kvality služeb
Nejvíce však občany jdoucí na úřad
pochopitelně zajímá úroveň práce úředníka na samotné radnici, či pověřeném
pracovišti. Vedení úřadu se snažilo vcítit

V letošním roce získalo město Žatec
z programu prevence kriminality Ústeckého kraje dotace na tři projekty
realizované manažerkou prevence kriminality Zdenkou Kobelčukovou DiS ve
spolupráci s Městskou policií Žatec. První
dotace v výši 53.000,-Kč byla přidělena na
„Prodloužený víkendový pobyt dětí z rodin
ohrožených sociálním vyloučením“. Druhá dotace byla přidělena ve výši 8.000,-Kč
na projekt „Auto není trezor“. Třetí dotace
byla získána ve vyhlášeném druhém kole
podávání žádostí ve výši 36.000,-Kč na
projekt “Bezpečí domova druhá část“.
Manažerka prevence kriminality se

Mimořádný úřední den

Dne 09.10.2010 proběhne na Městském
úřadu v Žatci mimořádný úřední den – sobota. Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec:
podatelna, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor,
obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor
životního prostředí a zemědělství, stavební
a vyvlastňovací úřad.

mimo uvedené podílela na vypracování
projektu se žádostí o dataci podané Odborem sociálních věci MěÚ Žatec, který
byl rovněž úspěšný. S velkým ohlasem
se setkala realizace projektu Bezpečí
domova. Cílem tohoto projektu je snaha
o zvýšení vlastního bezpečí i ochrany domácnosti seniorů a osob se zdravotním
postižením. Obsahem tohoto projektu je
snaha o posílení pocitu těchto osob, že
na řešení vzniklých situacích ( napadení
pachatelem trestného činu, náhlých zdravotních potíží a pod ), není nikdo z nich
sám, že existují orgány a instituce, které
jsou schopné okamžité pomoci.

Ztráty a nálezy

O úřední sobotu dne 09.10.2010 bude
proveden bazarový prodej ztrát a nálezů
Města Žatec. Odprodej ztrát a nálezů bude
zahájen od 08.00 hod a bude umístněn ve
vestibulu radnice. Zároveň sdělujeme, že
se jedná o bazarový prodej a veškeré věci
jsou opotřebené. Prodávány budou např.
jízdní kola, autoantény, pneumatiky, mobilní telefony, hodinky, atd.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Zástupci města a nemocnice jednali s VZP

Žatec – V minulých dnech se v centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
odehrálo jednání ohledně financování Nemocnice Žatec, o.p.s. S generálním ředitelem MUDr. Horákem jednali místostarosta Žatce Aleš Kassal, senátor Marcel
Chládek a za nemocnici její ekonomka Blanka Henrychová.
„Ředitele VZP jsme seznámili s tím, nemocnice.
že žatecká nemocnice má plné právo
Příští týdny ukáží, nakolik si je VZP věna příliv většího množství peněz. Naši doma faktu, že nemocnice v Žatci je nejen
argumentaci ještě posílila situace kolem na mapě, ale i ve skutečnosti regionálním
lounské nemocnice, která přišla o akutní zdravotnickým zařízením a že investice ze
lůžka. Vysvětlovali jsme mu, že se cítíme strany města jsou investicemi ve prospěch
dlouhodobě finančně podhodnoceni a po- jejích pojištěnců.
žádali jsme ho, aby v maximální možné
Jednání managementu nemocnice promíře došlo k navýšení úhrad od VZP,“ bíhají i v dalších pojišťovnách. VZP je
uvedl A.Kassal. Ředitel VZP přislíbil, mezi nimi nejdůležitější, protože v objemu
že se bude situací zabývat a vyžádal si vyplácených peněz na ni připadá zhruba
další písemné podklady od ekonomky 80%.
(ak)

Trend, který je nutno udržet

do situace člověka, který potřebuje vyřídit
své věci v čase, kdy má čas on. Výsledkem
bylo zavedení úředních sobot v říjnu 2007
a celkem je k dnešnímu dni využilo 3282
klientů. K lepší informovanosti klientů,
že jejich záležitost byla vyřízena, slouží
informační SMS – od jejich zavedení
v září 2007 bylo k dnešnímu dni odesláno
a službu využilo celkem 16063 klientů
(projekt byl také oceněn čestným uznáním
jako komunikační projekt roku 2008). Ti
občané, kteří se dostavit pro svou imobilitu
nemohou, pro ty je nově zajištěna služba
pro imobilní občany – na objednání lze
dosáhnout vyřízení požadované agendy
v místě bydliště. Pro komfort zákazníků
se podstatně rozšířila i pracoviště Czech
POINT, Živnostenského úřadu, matriky,
informací, podatelny či pokladen. Zde
se také zavedla možnost platby pomocí
terminálů pro kreditní karty a tato praxe
se dále přenesla i na Živnostenský úřad,
kde jsou již terminály také. Současně
došlo ke zřízení dětského koutku na
pracovišti sociálně právní ochrany dětí
(v srpnu 2009) a v červnu 2010 k vytvoření „čekací místnosti“ k chvilkové
relaxaci, než bude zpracováno podání,
učiněné vůči obecnímu živnostenskému
úřadu, vybavené internetem pro klienty
zdarma. Zvýšená ochrana zdraví byla od
září 2009 zajištěna zřízením bezpečného
místa AED, které slouží k resuscitaci osob
postižených srdeční příhodou. Město pro
tyto účely zakoupilo dva speciální resuscitační přístroje, z nichž jeden je trvale
k dispozici na radnici a druhým je vybave-

na městská policie. V oblasti služeb vidím
jako jeden z nejvýznamnějších počinů také
spuštění bezplatného vzdělávacího portálu
e-learnignových kurzů pro občany (v listopadu 2009). Tento portál navíc mohou
využívat nejen úředníci a všichni občané
města, ale je zřízen i pro všechny úřady
a obyvatele obcí spadajících do rozšířené
působnosti města (tzv. ORP obcí)! Dosud
širokou a pestrou nabídku kurzů využilo
907 osob.
Získaná ocenění
Tímto posledním odstavcem bych chtěl
na závěr doložit, že nejen my samotní,
ale i organizace zabývající se hodnocením kvality veřejné správy v několika
případech kladně ohodnotily naše snažení a především ocenily dlouhodobou
snahu mnoha úředníků a jejich vedení
k vytvoření úřadu jako instituce, která
bude komfortní, přátelská ke klientům
a nezklame jejich důvěru.
Město Žatec obdrželo v rámci projektu EMGC – European Monitor of
Government Commmunications 2008,
pořádaného společností Westminster,
čestné uznání za „Komunikační projekt
roku, realizovaný městem Žatec“, a to: 1.
Žatecký týdeník, 2. Komunikace formou
SMS, 3. Infocentrum.
V témže roce ministr vnitra udělil městskému úřadu v Žatci ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok
2008“ a za rok 2009 byl úřad opět oceněn
týmž ministerstvem „Cenou za inovaci ve
veřejné správě“.
Mgr. Erich Knoblauch – starosta města
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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 09.08. do 07.09.2010

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
Žatec prodat ze svého
majetku

Volná bytová jednotka:
n č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m 2
s podílem společných částí budovy
č.p.2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
458.620,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Volný nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m 2 , s podílem
společných částí budovy č.p.2832, 2833,
2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5081 o výměře 1067 m 2 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
nemovitostí z majetku Města
Opakovaný záměr Města prodej
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
Žatec prodat ze svého nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na
majetku
informacích MěÚ Žatec. Bližší informaZáměr projednán RM dne 23.11.2009
ce získáte na tel. 415736224.
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova
Zveřejněno:
od
16.9.2010
do
2
se st.p.č. 477/1 o výměře 612m a
15.10.2010
č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v Žatci
Záměr Města Žatec
Jedná se stavebně propojené objekty
prodat ze svého majetku
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částeč- (projednáno Radou Města Žatec dne
ně podsklepený dům s volnými nebyto- 20.9.2010)
vými prostory naposledy využívanými Volná bytová jednotka:
jako kulturní zařízení „Posádkový dům n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
armády“,
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m 2
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový čás- s podílem společných částí budovy č.p.
tečně podsklepený dům s pěti bytovými 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
jednotkami z toho jsou dvě obydleny pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
nájemníky.
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
Kupní cena : 6.000.000,- Kč vzhledem k celku za kupní cenu ……
Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010
657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Záměr Města Žatec
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
pronajmout ze svého
nemovitosti (volného bytu) v termínu
majetku
zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
projednáno radou města dne 20.9.2010 prodej nemovitostí z majetku Města
n Bytová jednotka č.6 o velikosti 1+3, Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
plocha bytu 113,70 m2, v domě č.p. 49 nemovitosti (volného bytu) jsou k disBranka v Žatci za měsíční nájemné pozici na www.mesto-zatec.cz nebo na
8.045,- Kč bez služeb na dobu neur- informacích MěÚ Žatec. Bližší informačitou.
ce získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 21.9.2010 do
Zveřejněno:
od
21.9.2010
do
5.10.2010
20.10.2010
V termínu zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise, Opakovaný záměr Města
který je k dispozici na informacích MěÚ
Žatec prodat ze svého
Žatec nebo na www.mesto-zatec.cz.

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 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu 492.610,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
n Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m 2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/m2.
Zveřejněno: od 27.09.2010 do 26.10.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města Projednáno RM
dne 05.02.2007
Žatec prodat ze svého n Pozemek pro výstavbu halových
garáží oddělený geometrickým plánem
majetku
ze dne 9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná

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

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

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu další osobě a to:
č.p.
b.j.č. obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3
71,1 711/8536
200 260 Kč
2
12
Stroupeč
1+3
71,1 711/8536
194 768 Kč
Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010

Žatecký
týdeník

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 27. 09.2010 do 26. 10.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník
fická 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 27.09.2010 do 26.10.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy,
zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím,
že si Město Žatec vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
Opakovaný záměr Města pokutou
termín dokončení stavby včetně vydání
Žatec prodat ze svého -příslušného
rozhodnutí stavebního úřamajetku
du pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vy- - věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
bavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře Zveřejněno od 27.09.2010 do
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě 26.10.2010
dle územního plánu města
Opakovaný záměr Města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
Žatec prodat ze svého
- harmonogram výstavby
2
majetku
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m
- u právnických osob nutno doložit Volné bytové jednotky:
ověřenou fotokopii platného výpisu n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, ploz obchodního rejstříku.
cha bytu 71,70 m2 s podílem společných
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
zařazeny plochy občanského vybavení 717/8536 vzhledem k celku za kupní
charakteru veřejného vybavení (veřejná cenu …… 220.773,-Kč a poplatky spospráva, ochrana obyvatelstva, školství, jené s provedením smlouvy.
sociální péče, zdravotnictví, kultura) n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci o vea dále významné objekty církevní, admi- likosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2 s ponistrativní a finanční (banky, spořitelny dílem společných částí budovy č.p. 1678
a pojišťovny, pošta), ubytování a ob- v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1861
chodu (hypermarkety a supermarkety, o výměře 949 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
obchodní síť).
483/5636 vzhledem k celku za kupní
Zveřejněno od 27.09.2010 do cenu …… 574.170,- Kč a poplatky
26.10.2010
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci
Opakovaný záměr Města o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50 m2
podílem společných částí budovy č.p.
Žatec prodat ze svého s2546,
2547, 2548 v Žatci a podílem
majetku
pozemku st.p.č. 3173 o výměře 669
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/24448
Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového vzhledem k celku za kupní cenu ……
900.000,- Kč a poplatky spojené s prodomu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o vý- vedením smlouvy.
měře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě by- o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m 2
tového domu za podmínek stanovených s podílem společných částí budovy č.p.
odborem rozvoje města (1.NP občanská 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
vybavenost – obchody, služby apod., 2. pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
až 5. NP bydlení s upozorněním na m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632
vedení inženýrských sítí a dále s tím, že vzhledem k celku za kupní cenu ……
892.510,-Kč a poplatky spojené s prok žádosti je nutné předložit:
vedením smlouvy.
- zastavovací studii
n č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2 o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m 2
- u právnických osob nutno doložit s podílem společných částí budovy č.p.
ověřenou fotokopii platného výpisu 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 27. 09. 2010 do 26. 10. m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
2010
458.620,-Kč a poplatky spojené s proOpakovaný záměr Města vedením smlouvy.
č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
Žatec prodat ze svého no velikosti
1+3, plocha bytu 66,10 m 2
s podílem společných částí budovy č.p.
majetku
2652 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
Projednáno RM dne 26.10.2009
2
n Pozemek za účelem bytové výstavby 4110 o výměře 174 m v k.ú. Žatec
– ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře o velikosti 661/3940 vzhledem k celku
7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrš- za kupní cenu …… 396.822,-Kč a pokem v Žatci za účelem realizace bytové platky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci
výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze o 2velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
strany žadatele bude k žádosti přiložen m s podílem společných částí budonávrh zástavby v souladu s územním vy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
st.p.č.5044 o výměře 680
plánem města k zastavění stavbou pro pozemku
2
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to m v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
zastavovací studii (parkovací plochy, vzhledem k celku za kupní cenu …...
zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - gra- 779.084,-Kč a poplatky spojené s proProjednáno 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 27. 09. 2010 do 26. 10.
2010

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.

vedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m 2 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
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m 2 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
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m 2 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
m 2 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 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 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 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694
m 2 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 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 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 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 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 m 2
s podílem společných částí budovy č.p.
2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m 2 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 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m 2 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

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

Omlazený Tomáš Malina při vystoupení.

Aikidisté pojali svůj výroční
seminář ve velkém stylu

Tento víkend byl pro žatecké aikidisty takovým svátkem... vlastně narozeninami,
a to doslova. Slavilo se totiž 15 let od založení klubu. Žatečáci proto uspořádali
seminář, který v ČR neměl obdoby.
Seminář totiž vedlo 8 předních českých patří pořádná párty. Ta se udála v konučitelů. Ti měli za úkol cvičit to, co mají gresovém centru Černého Orla. Zde si
na aikidu nejraději a jelikož měli na svojí všichni zavzpomínali na uplynulých 15
lekci každý jen 30 minut, pestrost technik let a samozřejmě se i královsky bavili. To
byla opravdu veliká. Na tento výjimečný třeba když si žatečtí propůjčili poslední
seminář se sjeli aikidisté z celé ČR a na disciplínu z Chmelfestu „Pivní ex-sprint“
žíněnkách se jich pohybovalo přes 70.
a předělali jí k obrazu svému.
Jeden z učitelů Ondřej Malina (držitel
Na závěr dodejme, že tradiční nábor
5.DANu) si také seminář užil, to hlavně nových členů se uskuteční ve středu
když na svojí lekci přišel jakoby o 15 let 29.9.2010 od 18h v malé tělocvičně
omlazený... s parukou a řádně oholen:-) Obchodní Akademie (www.aikido-zaK takové oslavě ale neodmyslitelně tec.cz)
Pavel Melicherčík

Úspěšný začátek volejbalové sezóny

O víkendu čekal kadetky Volejbalového klubu Sever Žatec první mistrovský
turnaj letošní sezóny, kvalifikace do Českého Poháru ( ČP) . Tu největší nervozitu
z možného neúspěchu z nás ještě před začátkem sňalo zjištění, že o postup mezi
šestnáct účastníků ČP se utká jen sedmnáct družstev.
Chtěli jsme se mezi kvalitními soupeři vynikajícímu Liberci - 0:2 (-14,-18) nám
prosadit, vybojovat co nejlepší umístění již dobrou náladu nezkazil. Jsme čtvrtí
a dokázat pořadateli, že naše nasazení ve skupině a v neděli budeme bojovat
mezi tři nejslabší účastníky nebylo o desáté až dvanácté místo.
oprávněné.
První nedělní zápas hrajeme proti TurV základní skupině však máme čtyři li- novu, který se opírá o hru jediné, ale velice
gové týmy a pouze Tábor hraje stejně jako dobré hráčky. Taktickým výkonem jsme
my, krajský přebor. V prvním kole nám její útok dokázali eliminovat a po velkém
příliš šancí nedal Červený Kostelec - 0:2 boji vítězíme 2:1 (22,-22,14).
(-15,-19) a hned potom nás čekal další
Zbývá Slavie Hradec Králové. Vzájemligový tým Lanškroun. Po velmi slabém ný zápas našich soupeřů nám mnoho
prvním setu jsme se ve druhém výrazně radosti neudělal, případná prohra 0:2
zlepšili, bohužel nemocí vynucené stří- by znamenala konečné dvanácté místo.
dání dolehlo na děvčata příliš a v tie- Výkony dívek se však v průběhu turnaje
-breaku jsme opět příliš nevzdorovali neustále zlepšovaly a čím unaveněji vypa- 1:2 (-17,19,-7). I přes mírné zklamání dali naši soupeři, tím lépe jsme hráli my.
z výsledku si děvčata udržela bojovného Takže Hradec Králové se nedostal vůbec
ducha a na tým z Tábora doslova vlétly do hry - 2:0 (14,15).
- 2:0 (8,18). Tato výhra nám vzhledem
Konečné desáté místo a čtyři vítězství ze
k vývoji ve skupině prakticky zajišťovala sedmi utkání považujeme za úspěch. Přepostup, uklidnila nás a díky tomu jsme sto se v příštím kole pokusíme postoupit
dokázali přehrát SKŠ Mikulova Praha mezi osm nejlepších týmů.
2:1 (-25,15,13). Poslední zápas proti
Jaroslav Vrbata ml.

Náročný víkend mladých stolních
tenistů
Severu Žatec
Na třech frontách bojovali o víkendu mladí stolní tenisté Severu Žatec. Začínající
měli v sobotu v hale Severu okresní BT.
První místa získali jen domácí. V kategorii mladších zvítězil Hänel před
Víznerem a Karbulou. Ve starších
David Urbánek před Hodinou. Po oba
víkendové dny dvojice starších žáků Pek
s Čajou a dorostenec Průša startovali na
mezinárodním turnaji LABE/ELBEN
v Ústí n/L. V sobotním turnaji družstev
dvojice Stanislav Čaja a Pavel Pek vybojovali pěkné čtvrté místo, když lepší
byly jen dvě německá družstva a domácí

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 Do restaurace „U Medvěda“ přijmeme kuchaře – kuchařku. Požadujeme praxi
v oboru. Bližší informace v provozovně.
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 garáž v Žatci naproti
Kauflandu. Odhadní cena je 85000,- Kč.
Při rychlém jednání je možná sleva. Kontakt: 728 434 250
n Prodám zahradu o výměře 8 arů
v Žatci, ul. Máchova. Cena dohodou.
Tel.: 732 640 409
n Pronajmu byt 1+1 (42m2) v Podměstí
– Žatec. Nájemné včetně poplatků 5.500,Kč a kauce 16.500,- Kč. Tel.: 732 930 471,
777 014 033
n Pronajmu garáž s elektřinou v Žatci
(v ulici Pod známkovnou x ul. Zeyerova)
Kontakt: 606 555 058
n Prodám záhradu v Žatci, lokalita
Klouček. Výměra 246 m2, elektrika, pitná voda, suchý záchod, chatka, přístřešek
na nářadí, zahradní nábytek. Kontakt:
736 778 725
n Prodám byt 1+1 zateplený, plast.
okna. koupelna zrekonstr. obklad do
stropu, sprchový kout s masaž. trysky, kuchyň, pokoj pal. desky, balkon, parkování
na místě, cena 530 tis, tel. 723 125 463,
721 505 305.
n Prodám byt 2+1 62m2 v OV s balkonem a terasou + garáž 37m2 (2 auta).
Cihlová budova v Podměstí poblíž
centra Žatce, klidné místo. Celkem za
950 000,-Kč. Tel. 725 484 606.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem sponzorů, kteří podpořili svým darem oslavy 130. výročí otevření Základní školy v Komenského aleji
749 v Žatci. Jmenovitě: Novostavby Žatec
- Petr Brehm, Pavel Hassman, T.O.P. Instal
- Jan Poustka, Pavel Boubín - pojišťovna Allianz, a.s., HP Pelzer, k.s., Stickfish, s.r.o.,
Greisieger group a.s., Klemo - M. Kalbač,
Jiří Slováček – Fenoplast, Mgr. Milan Milfait – Secom, Martin Kubelka - Pozemní
práce, IPS Alpha Technology Europe,
s.r.o., Grape SC, a.s., Manželé Borovští,
P+S+P Antonín Pech, Jiří Stolarik – Elektro, Stavební a obchodní společnost Most
s.r.o., Radomil Filek.

Kadeřnictví Hášová

Chmelařské nám. 348, Žatec – vedle hasičů

Akce nejen pro maturantky:

celková péče - úprava obočí + večerní
líčení + společenský účes + nehtová
modeláž za akční cenu 1100,- Kč.
Předprodej kuponů od 1. 10. 2010 ve
studiu K-style.

Tel. 722 485 315

Žatecký týdeník

Pozvánka do Metropolitní opery
Datum: 9. Října 2010. Čas: 18:45 hod. Místo: Chmelařský Institut (Kadaňská
2525 , 438 46 Žatec). Pořadatel: Městské divadlo Žatec.

Richard Wagner | DAS RHEINGOLD (Zlato Rýna)

Učinkují: Wendy Bryn Harmer, Stephanie Blythe, Patricia Bardon, Richard
Croft, Gerhard Siegel, Bryn Terfel, Eric Owens, Franz-Josef Selig, Hans-Peter
König
Popis: Dva vynikající umělci spojili své síly v novém a převratném nastudování
Wagnerovy opery Prsten Nibelungův pro Metropolitní operu: maestro James Levine
a režisér Robert Lepage. Tuto operní tetralogii zahájí Zlato Rýna, prolog Wagnerova
epického dramatu. „Prsten Nibelungův není jen příběh nebo série několika oper, je to
ucelené univerzum,“ říká Lepage, který tuto jedinečnou divadelní odyseu zpracoval
za použití nejmodernějších technologií. Bryn Terfel, který se souborem Metropolitní
opery zpívá hlavní roli Wotana poprvé, stane v čele hvězdného ensemblu.
Informace: Z důvodu dokončení prací na výměně elektroinstalace se první
přenos z Metropolitní opery v New Yorku uskuteční v náhradních prostorách.
Po dobré zkušenosti bude k tomuto účelu zapůjčen prostor Společenského sálu
v budově Chmelařského institutu.
Vstupné: 300 ,- Kč. Prodej jednotlivých vstupenek bude zahájen až v místě konání.
Rezervace lístků lze provést na tel: 415 710519 u paní Zeleňakové z Městského divadla
Žatec Druhý říjnový přenos ( 23.10. ) by se již měl uskutečnit v budově Městského
divadla Žatec. Karel Fiala, Městské divadlo Žatec

Zdařilý výlet do blízkého okolí Žatce

4. MS ČČK uspořádala dne 22. 9. 2010 pro své členy výlet do Holedeče na krásnou
turistickou stezku. Počasí bylo nádherné, autokar plně obsazen a ještě jsme přinesli
plné košíky hub. Děkujeme za dopravu p. Mixtajovi a MěÚ Žatec za finanční příspěvek
na tento výlet.Předsedkyně Jar. Pačesová

Říjen v Městské knihovně Žatec

Žatec - Městská knihovna Žatec připravila na měsíc říjen řadu akcí pro děti
i dospělé, jejichž výčet uvádíme níže v přehledu. Věříme, že si ze široké nabídky
vyberete.
• DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - seznámení s knihovnou, knihovními fondy
a poskytovanými službami: pondělí 4. 10. v době od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin
na pobočce Jih a středa 6. 10. v době od 9 do 18 hodin v centrální knihovně
• SLEVA REGISTRAČNÍHO POPLATKU - každý nově registrovaný čtenář
knihovny během Dnů otevřených dveří získá jednorázovou slevu registračního
poplatku ve výši 50 % (platí pro všechna oddělení a pobočky)
• (PO)NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ - (po)nocování od pátku 8. 10. (od 19,30
hodin) do soboty 9.10. (do 9,00 hodin) je určeno registrovaným čtenářům ve věku
od 11 do 15 let. Počet účastníků je kapacitně omezen, uzávěrka přihlášek účastníků
akce do 1. 10. 2010.
• POPRVÉ SE ŠKOLOU DO KNIHOVNY - seznámení prvňáčků s knihovnou
zábavnou formou pro první třídy základních škol spojené s bezplatnou registrací
čtenářů do 1 týdne od návštěvy knihovny (v odděleních pro děti 1. - 29.10.)
• DOPOLEDNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ - čtení z pohádek a knih pro nejmenší
na podporu projektů Celé Česko čte dětem a Škola naruby pro předškolní třídy mateřských škol (v odděleních pro děti 1. - 29.10.)
• FRANTIŠEK HRUBÍN DĚTEM - výstava knih a vědomostní soutěž pro
první stupeň základních škol věnovaná životu a tvorbě autora (v odděleních pro děti
1. - 29.10.)
• BÁSNÍK KAREL HYNEK MÁCHA - výstava knih a vědomostní soutěž pro
druhý stupeň základních škol věnovaná životu a tvorbě autora (v odděleních pro děti
1. - 29.10.)
• DĚTSKÁ ČTENÁŘSKÁ LIGA - vyhlášení výsledků bodovací soutěže o (nej)čtenáře dětských oddělení knihovny (dne 4.10. od 15 hodin na pobočce knihovny Jih
a dne 6.10. od 14 hodin v oddělení pro děti centrální knihovny)
• SOUTĚŽ V RYCHLÉM ČTENÍ - soutěž jednotlivců v hlasitém rychlém čtení
pro registrované čtenáře do 15 let (v odděleních pro děti 1. - 29.10.)
• BESEDA S IVONOU BŘEZINOVOU - beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou o spisovatelské profesi a knihách pro druhý stupeň základních škol (dne 7.10.
dopoledne)
• ŠEBESTIÁN ŠULC A NOVÝ ZÉLAND - cestopisná přednáška Šebestiána
Šulce na téma Nový Zéland doplněná o diaprojekci (přednáškový sál knihovny 13.10.
od 16 hodin)
• PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ - doprovodný program pro děti
v knihovně během podzimních prázdnin ve dnech 27. a 29.10. (bližší informace
v dětských odděleních knihovny)
Bližší informace získáte na kterémkoli oddělení knihovny nebo na telefonu
415 710 203.

Slavoj. V nedělní dvouhře si celá trojice
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ
vybojovala postup z kvalifikace do hlavní
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀԀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
Alešova 829, Žatec – vchod z rohu
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀ܀ഀༀ
soutěže. Pek s Čajou podlehli německým
– místo prodejny koberců a látek…
soupeřům až v boji o semifinále. Stejně
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀĀ
si vedl i Průša, který podlehl domácímu
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ऀࠀ܀ఀऀഀ
Seibertovi. Trojice mladších žáků Hänel,
PŘIŠLI NA SVĚT
Vízner, Karbula v neděli startovali na krajĀȀ̀Ѐ̀ĀԀ̀ࠀ܀
ském BT v Děčíně a dokázali se probojovat 15.9. Anna Svéráková
do první desítky. Vízner obsadil desáté 16.9. Martin Koutný
Josef Novák
místo, Karbula skončil na 5 až 8 místě
Ā
17.9. Jaroslav Havrlant
a třetí místo vybojoval Jan Hänel.
Valerie Trachytová
Marie Anna Hrušková
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀЀༀऀ܀ကᄀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀఀఀༀༀက
ĀȀ̀ЀԀĀЀЀЀЀ
18.9. Marie Kaderová
ᄀሀఀጀ᐀ఀᔀᘀᜀ᠀ሀᤀᨀᄀᬀఀᰀᴀḀᴀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀԀሀЀጀ᐀ᔀᘀЀᜀĀЀЀ
19.9. Laura Krotká
᠀ᘀᤀᤀᨀᬀᰀЀĀᰀᴀḀᰀĀḀἀༀ᠀ !"
Zve všechny příznivce turistiky na VI. ročník
20.9. Karla Rozárka Könisová
Dominika Korpová
ĀȀ̀Ѐ ̀ऀ܀ࠀ܀ЀఀഀЀༀကᄀЀሀጀሀ
podzimního pochodu žateckým okolím pod názvem:
Vojtěch Hovorka
ԀԀ
ऀࠀ܀Ѐ Ѐጀ᐀ሀᔀᘀЀᜀ᠀
21.9. Pavel Vyskočil
ԀԀ
Ȁ܀ఀȀЀ ĀЀЀጀጀᔀᤀ᐀Ѐᨀ܀ᬀᰀᄀЀ܀ᬀЀᴀᴀḀ
ऀࠀఀഀༀ̀ကᄀ̀ሀᄀጀ᐀ᔀࠀ̀ĀȀ̀̀ࠀ܀ᔀ܀ᘀᜀ᠀ሀఀᘀᤀ̀ᨀ̀ᬀᬀᰀĀᰀᬀᴀĀĀ̀
Ḁ̀ᔀ܀ᄀက̀ሀ̀ȀĀᰀᄀἀᜀᔀḀ̀̀ἀᨀ̀ᬀᴀĀĀ̀ሀᄀጀ᐀ᔀࠀ̀Ā ̀ࠀ܀
Roman Hédervary
ԀԀ
ഀༀကऀᄀЀ ἀԀᰀЀጀ ᔀሀሀЀᘀЀጀ ᔀఀሀЀᨀ܀ᬀഀЀ!ЀᴀᴀḀ
Michaela Kracíková
22.9. Hana Poljićová
ᤀᄀഀᨀࠀЀᄀᬀᰀ᐀ጀ̀ऀကఀЀЀĀĀᴀЀᬀఀḀ᐀ЀᬀऀЀ܀ఀἀЀ ᠀!Ѐ"᠀ᜀЀ!#᠀$Ѐ"%᠀Ѐ&᠀ᜀЀ!"ᘀ
V sobotu 9. 10. 2010
23.9. Natálie Ryšlová
Kateřina Šimková
Trasa: max. 10 km
24.9. Michaela Studená
Martin Kuky
Start: most k hl. nádraží ČD 13.00 hod.
25.9. Adam Zámek
Srdečně zveme všechny bývalé i současné zaměstnance a žáky
Startovné: děti do 15 let zdarma, ostatní 20 Kč.
26.9. Lucie Kubačková
Střední školy zemědělské a ekologické v Žatci na
Popis trasy:
ROZLOUČENÍ
Od startu vede neznačená cesta po proudu řeky Ohře pod „Greblákem“ a želez14.9. Miluše Markvartová
55 let
ničním mostem. Po 3 km cesta opouští břeh řeky a stáčí se vpravo k železničnímu
16.9. Václav Kovář
61 let
přejezdu. Ten přejdeme. Po levé straně uvidíme dva soukromé rybníčky. Stoupáním
v rámci oslav 115. výročí založení školy
17.9. Jaromír Matl
72 let
pokračujeme až na náves obce Bezděkov, kde stojí kaplička sv. Anny z r. 1823.
Vojtěch Szamko
41 let
dne 23. října 2010 od 10,00 do 14,00 hod.
Přejdeme náves vpravo do hospůdky. Zde k přijemnému posezení nám zahraje
Blažena Hrbáčková
85 let
harmonika a na dvoře bude připraven oheň k opečení přinesených, nebo zde
21.9. Milena Strnadová
67 let
l Slavnostní zahájení ředitelkou školy Ing. Evou Klímovou
zakoupených uzenin.
Jaroslava Pátecká
72 let
l Prohlídka školy
l Prezentace historie a současnosti
Kontakt: p. Hanušová E. tel: 728 837 040
23.9. Jaroslav Zídek
74 let
l Výstava fotografií
l Výstava zemědělských historických strojů
Všichni jste zváni výborem KČT Žatec
Miroslava Škardová
84 let
l Prohlídka botanické zahrady
24.9. Miluše Jiráčková
80 let

Studio K- Style

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀЀༀऀ܀ကᄀ

ĀࠀሀऀЀጀ᐀ሀᔀЀᘀᜀ᠀᠀

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ĀĀကᄀሀጀࠀЀ᐀ጀᔀᘀᄀ̀ऀᜀጀࠀЀ᠀ༀᤀȀᨀᬀऀЀሀఀЀᜀ܀ሀᄀ܀ఀᬀЀᰀᴀḀᰀἀḀ ἀᰀἀЀሀЀᰀ!"ἀἀЀᤀᘀԀ᐀ጀ
Ȁ̀ЀԀĀऀࠀ܀܀ĀĀ

ఀЀഀༀကԀᄀ̀ĀሀĀጀጀ᐀ĀЀ̀ᔀĀЀԀĀᘀ̀ᜀ᠀ĀᤀᨀᬀĀᰀᨀ܀ĀᬀᴀᨀࠀĀᰀᨀĀḀᨀ ܀ᬀᰀἀ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŽATEC

Ā

Rozloučení s babím létem

ĀĀĀĀĀĀ

ĀĀĀĀĀ

ĀĀĀ

ĀĀĀ

ĀĀ

Ȁ̀ЀԀࠀ܀ЀऀĀࠀĀఀഀऀĀༀကᄀሀጀ᐀ༀЀĀጀᄀĀࠀऀ̀ጀᔀĀ
ᘀᜀ᠀ᤀᜀ᠀ᘀᜀᤀᜀĀᨀᄀĀጀᄀĀᬀᔀᰀᴀက܀ḀĀἀ က !ЀऀᔀĀᬀᄀ"!ԀĀḀࠀऀ᠀

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀Ā̀ࠀĀఀഀĀༀကĀᄀༀሀĀကጀༀĀ̀᐀ԀĀᄀᔀༀĀᘀༀሀĀကᄀᜀ

POZVÁNKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

