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Vážení spoluobčané

Rada města bude
pracovat až do
zvolení kompletní
nové rady

Žatec - Novelou zákonů o územních
samosprávných celcích č. 298/2008 Sb.
byla změněna pravidla pro „fungování“ obce v tzv. volebním mezidobí, tedy
v době ode dne konání voleb do zastupitelstva (tímto dnem zaniká mandát
dosavadním členům zastupitelstva)
do konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného zastupitelstva, respektive do
zvolení nových obecních orgánů (starosty a rady). Přinášíme tedy několik
zásadních pravidel, abyste jako občané
byli informováni.
V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty,
případně místostarosty, a nové rady, správu
zajišťují dosavadní starosta, místostarosta
a dosavadní rada obce, a to v plném
rozsahu kompetencí jako před volbami.
Nemohou ale plnit pravomoci vyhrazené
zastupitelstvu.
Dosavadní starosta, místostarosta i členové dosavadní rady obce plní své úkoly na
základě zákonem uložené povinnosti, takže na jejich výkon nemohou „rezignovat“
a stejně tak nemohou být nově zvoleným
zastupitelstvem obce „odvoláni“.
Starosta přestává podle § 107 zákona
o obcích vykonávat pravomoci starosty
obce okamžikem zvolení nového starosty
nebo alespoň místostarosty. Místostarosta
přestává vykonávat své pravomoci rovněž
zvolením nového starosty nebo alespoň
místostarosty. Rada přestává podle §
102a zákona o obcích plnit své úkoly až
okamžikem zvolení nové rady jako celku,
tedy zvolením všech jejích členů (starosty,
místostarosty a ostatních členů rady.
Volbami automaticky zanikají výbory
zastupitelstva. Toto ustanovení se však
nevztahuje na komise při radě města. Pro
ně končí funkční období až zvolením nové
rady, resp. ustanovením nových komisí.(ak,
s použitím metodického materiálu ministerstva vnitra)

Pozvánka
Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou

posádkou Žatec Vás zvou u příležitosti
92. výročí vzniku samostatného československého státu na slavnostní pietní
akt, který se uskuteční dne 27. 10. 2010
v 11.00 hod u památníku na Kruhovém
náměstí v Žatci.
Program:
10.45 . setkání účastníků pietního aktu
11.00 . položení věnců a kytic k památníku
na Kruhovém náměstí
11.05 . projev starosty města a ostatních
řečníků
11.15 . státní hymna
11.25 . ukončení pietního aktu
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Významné ocenění pro
Infocentrum v Žatci

V celorepublikové anketě Asociace turistických informačních center hodnotili
návštěvníci, které infocentrum je nejlepší v daném kraji. Žatecké infocentrum zvítězilo při konkurenci 37 infocenter z Ústeckého kraje a připojilo se tak k vítězům
z dalších 13 krajů ČR. Ocenění v této anketě se řadí společně s cenou odborné poroty na festivalu Tourpropag a cenou agentury Westminster mezi největší úspěchy
Turistického infocentra MěÚ v Žatci.
Nejen tyto ocenění jsou důkazem, že 2 etapy projektu Chrám Chmele a Piva,
město Žatec má rozhodně co turistům který má předpoklady přilákat další turisnabídnout. Již od roku 2001 je Žatec ty do regionu.
v rámci na domácích i zahraničních trzích
V letech 2001-2010 zajistilo TIC inforprezentováno pod mottem: historie-chmel- mace a služby pro cca 80 000 návštěvní-pivo-atmosféra. Všechny tyto atributy ků, servis mnoha dalším zájemcům byl
dotvářejí jedinečnost města i regionu, poskytnut také telefonicky, e-mailem,
který zatím nepatří k nejnavštěvovanějším nebo poštou. Z celkového počtu zájemců
tradičním cílům jako je např. Kutná Hora, o turistické informace v Žatci tvoří asi
Český Krumlov, nebo Olomouc, ale rozhod- 75% Češi, z cizinců převládají hlavně
ně už nabízí ucelené produkty cestovního Němci, Holanďané, Slováci, dále Rusové,
ruchu. Zakoupením slevové turistické 3K Belgičané, Poláci, ale také turisté z USA,
karty, která opravňuje držitele k volným Austrálie a Japonska.
vstupům do více než 30 turistických cílů,
Poděkování za úspěch infocentra patří
lze v Žatci navštívit např. radniční věž, všem lidem a organizacím, kteří se podílejí
Chmelařské a Regionální muzeum a Kří- na propagaci a dobrém jméně královského
žovu vilu. Navíc jsou nyní spuštěny první města Žatce.
(IC)

Rada města dala zelenou
stavbě koupaliště
Oproti projektu se ušetří desítky milionů

Žatec – Otevření koupaliště pro veřejnost v příštím roce nabylo zase o něco zřetelnějších obrysů. Rada města minulý týden odsouhlasila výběr nejvhodnější nabídky
na dodavatele stavby.
Projekt na obnovu koupaliště, které být provedeny v míře, o jaké se uvažovalo,
vzniklo v 60. letech minulého století, byl takže je reálná další úspora v řádech milidoladěn před několika měsíci s tím, že onů korun.
cena z projektové dokumentace převýšila
Navíc je na výstavbu koupaliště navá170 milionů korun. Rada města následně zána i Žatecká teplárenská, a. s., která
provedla úsporná opatření, takže výběro- bude svým horkovodem ohřívat vodu
vé řízení bylo vyhlášeno nakonec s částkou v bazénech na hygieniky požadovanou
153 milionů korun. Hodnotící komise slo- teplotu. A protože k výrobě tepla zařadila
žená ze zastupitelů provedla vyhodnocení, díky modernizaci závodu od letošního roku
z nějž vzešla s nejlepší nabídkou vítězně fir- i výrobu elektřiny, napomůže jí to k lepším
ma Metall Quatro. Ve své nabídce uvedla ekonomickým výsledkům.
termín výstavby necelých šest měsíců
Nové koupaliště tak má hned dva pozia cenu 122 milionů korun.
tivní přínosy – obyvatele, kteří se budou
Oproti původní ceně z projektu došlo moci konečně koupat v místě svého bydtedy ke snížení výdajů o cca 50 milionů liště, a více peněz pro akciovou společnost
korun. Původně plánované demolice sou- v majetku města.
časných bazénových těles nebudou muset
Aleš Kassal, místostarosta

Těžká a dlouhá cesta k zahájení výstavby koupaliště
Zavřené a zpustlé městské koupaliště je jistě nejbolavějším místem našeho města
a předmětem největší kritiky všech občanů. Jeho výstavba byla minulý týden konečně
schválena, ale cesta k tomuto byla skutečně nelehká.
Snahu o počátek nastartovali noví radní
Teprve v této době mohla vznikat nová
po komunálních volbách 2006. V této době koncepce výstavby. Po živých diskuzích
bylo koupaliště pronajato kontroverznímu představitelů byl odsouhlasen záměr
podnikateli p. Antonínu Mannsteinovi, výstavby a byla zadána ke zpracování
který měl objekt koupaliště dlouhodobě projektová dokumentace. V rámci zahájev pronájmu za velice nevýhodných pod- ného územního řízení se k novému projektu
mínek pro město. Největším problémem mohli vyjádřit občané města a žádný z nich
ukončení smlouvy s p. Mannsteinem bylo nevznesl proti připravovanému projektu
vypořádání nároku na jím vynaložené in- v zákonné lhůtě žádné námitky, vyjma bývestice v objektu. Pan Mannstein požadoval valého radního a jeho manželky, kteří bezmnohamilionové částky přesto, že koupa- prostředně před ukončením lhůty k podání
liště bylo v dezolátním stavu a provozovalo námitek vznesli celou řadu připomínek
se na vlastní nebezpečí. Až v následujícím k plánované výstavbě. Projednání připoroce se radním podařilo nájemní smlouvu mínek prodloužilo ukončení územního říukončit bez toho, aniž by město muselo zení o několik měsíců. Následně poté, kdy
platit jakékoliv vysoké náhrady.
připomínky byly shledány jako nedůvod-

né, mohlo být přistoupeno k projednávání
projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení a město mohlo konečně započít
kroky k vlastní výstavbě.
Bezprostředně po vydání stavebního
povolení bylo zahájeno výběrové řízení
na firmu, která bude výstavbu realizovat.
V červnu letošního roku bylo toto výběrové řízení ukončeno a měla být vybrána
vítězná realizační firma, která nejlépe splnila podmínky zadané radou města. I přes
splnění všech podmínek nadále někteří ze
zastupitelů namítali nedůvodnost výstavby a nesprávný výběr firmy. Po opětovném
přezkoumání postupů při výběrovém
řízení, které se ukázalo jako bezchybné
a ctící zadání i požadované předpisy, došlo
konečně k potvrzení vítězného uchazeče
o realizaci.
Marcel Kollmann

Před nadcházejícími komunálními volbami využívám tohoto čísla našich radničních
novin k tomu, abych Vám všem Žatečanům poděkoval. Především těm aktivním
z Vás, kteří jste se z vlastního zájmu o své město zapojili do utváření obecních událostí, ať už ve svých funkcích, nebo jako běžní občané, ale i těm z Vás, kteří jste
třeba méně veřejně ovlivnili svými názory, připomínkami, nebo jen upozorněním
své okolí a všichni tak přispěli k utváření života našeho města. Společně se nám
tak daří budovat město, ve kterém se nám chce žít.
Prožil jsem spolu se svými spolupracovníky na radnici čtyři dynamické roky ve funkci
starosty. Celý ten čas jsem s velkým respektem a hrdostí vedl město, kterému jsem se
snažil co nejvíce porozumět a jeho potřeby v kontinuitě času pochopit. Osobně jsem
si splnil úkol, se kterým jsem se do komunálního života před deseti lety zapojil. Je jím
realizace projektu Chrámu Chmele a Piva, která se ovšem dokončí až příští rok. Než jsem
se však ocitl na radnici, v rámci politické strany, kde jsem svého času býval, vyvstanuly
pro mne ještě další úkoly, pod které jsem se podepsal při minulé volební kampani. Jestli
se je podařilo všechny splnit, to musíte už nyní posoudit Vy voliči. Já sám vidím jako
částečně nesplněný pouze jediný a tím je výstavba koupaliště. Po různých peripetiích,
které jsem již na těchto stránkách vysvětloval, se podařilo k dnešnímu dni „pouze“
ušetřit 100 milionů korun, repektive zajistit k tomu dalších 30 milionů v příštím roce
a ještě letos bychom chtěli rozeběhnout výstavbu.
n Hospodaření a investice

Již před pár dny jsem v jiném periodiku psal, že hodnotím i přesto poslední čtyři roky
pozitivně. Vede mě k tomu nově nastolená jasná orientace města na rozvoj turistického
ruchu, která jako jediná dává městu jasnou a perspektivní možnost dosáhnout lepší
regionální pozice a tím i prosperity. Vypovídající je i hospodaření města, které je stále
bez dluhů, má sníženy letité a milionové pohledávky u různých dlužníků a navíc má
ušetřeno na koupaliště, na předfinancování velkých projektů Mládí, Domova pro seniory, Chrámu Chmele…atd. A to navíc za období, kdy se světem prohnala krize a město
kromě investic muselo finančními intervencemi držet nad vodou Žateckou nemocnici.
Investice samotné se za poslední období vyšplhaly na objem kolem 350 milionů proinvestovaných korun s tím, že v příštím roce „doběhnou“ již započaté projekty za dalších
zhruba 260 milionů korun (pozn. Nepočítá se v to samostatný dokončený projekt tzv.
„ORC“ v Žatecké teplárenské a.s. za cca 300 mil Kč.).
n Dotace

To by samo o sobě nebylo možné bez
úspěšného získávání dotačních peněz.
Věnovala se tomu tedy značná pozornost
a výsledkem je celkových 344,5 milionů
získaných dotací v období 2007-2010.
Město Žatec se tak dostalo mezi vůbec
nejúspěšnější města z hlediska čerpání
dotací. Pro ilustraci srovnatelné (z hlediska počtu obyvatel) město Kadaň,
které bylo na stránkách „Aktuálně CZ“
vyhodnoceno jako nejúspěšnější v tomto směru v Ústeckém kraji, dosáhlo na částku,
která jen o něco překračovala 300 milionů. Běžnější jsou ale výsledky měst typu Lovosice,
která dosahují výsledku za srovnatelné období kolem velmi solidních 100 milionů. Pro
názornost je možno se lehce zorientovat v grafu, který ukazuje vývoj získávání dotací
v Žatci za minulé období, kdy byly k dispozici jen ministerské dotace a tzv. Předstrukturální fondy EU. K porovnání je pak poslední období, kdy bylo možno čerpat jak ze
Strukturálních fondů EU, tak z ministerských grantů. V součtu tak Žatec získal za období
2003-2006 16,5 milionu oproti 160,3 milonu v období 2007-2010 s připočtením roku
2011, kdy budeme moci dočerpat dalších 184,3 milionů korun dotací.
n Zajištění funkcí města

Za dobu působení na radnici jsem pochopil několik věcí. Například poznání, že získat peníze je jedna věc a tyto správně proinvestovat a zúřadovat, a tudíž je neztratit, je
věc jiná (možná někdy i složitější). Naštěstí jsem se mohl plně opřít o dobré fungování
kompetentních úředníků na městském úřadě a to nejen v otázce financí. Musím konstatovat, a již jsem o tom také v minulém čísle psal, že samotný úřad a jeho jednotlivé
odbory procházejí efektivním vývojem směrem ke zlepšování služeb a díky cílevědomému
vedení úřadu jsou progresivní institucí. Vedle této instituce však bylo nutno dobudovat
také zdravotnické zařízení, kterým byla a je městská nemocnice. Jen do té se za poslední
dvě období nainvestovalo cca 270 milionů korun. Po několika opravdu těžkých letech
zde ovšem nyní máme nemocnici ve stavu, v jakém nikdy nebyla ani po finanční a ani
po personální stránce. Na sklonku období se ještě podařilo podpořit rozvoj kultury. Po
dlouhá léta se odkládala oprava elektroinstalace v městském divadle. V minulém roce
již bylo nutno přikročit ke generální opravě a tato by měla být v příštích dnech dokončena přesně podle časového harmonogramu. Třešničkou na pomyslném dortu pak je
skutečnost, že se podařilo v minulých dnech získat dotaci na vytouženou 3D-technologii
divadelního kina, která by měla být instalována do konce roku. S potěšením sleduji, že
se tím zároveň naplňují předvolební sliby některých politických stran ještě v době před
volbami. Sportovcům a mladým bylo také potřeba vyjít vstříc, a proto se ve městě objevila
jednak certifikovaná dětská hřiště, v jejichž rozšiřování by bylo dobře pokračovat, ale
také sportovní nafukovací hala pro zimní aktivity.
n Rozvoj města

Při tomto výčtu některých akcí sloužících k zajišťování různých potřeb obyvatel se
nesmí pochopitelně zapomenout na ta zařízení, která budou sloužit k rozvoji služeb
a dalšího komfortu lidí ve městě. Předpokládám, že v příštím roce se již budeme koupat
v novém areálu koupaliště, užijeme si pohostinnosti, relaxace a poučení v dokončených
objektech Chrámu Chmele a Piva, senioři naleznou rozšíření služeb v nově postaveném
komplexu budov v areálu Domova důchodců a mladí se konečně rozeběhnou po zbrusu
novém lehkoatletickém stadionu Mládí. Důležitým úkolem pro následující vedení města
bude spolupráce s Ústeckým krajem na budování „Páteřní cyklostezky Ohře“, která
bude doslova strategickou „cyklo-tepnou“, a to minimálně mezi Nechranicemi a Žatcem, protože počátek bude v Karlovarském kraji a konec v Litoměřicích s napojením
na „Páteřní cyklostezku Labe“.
Tím jsem se ale již přenesl do budoucnosti a ta bude klást výzvy těm, které Vy občané
v následujících dvou volebních dnech pošlete do nového zastupitelstva města. Osobně
bych rád dokončil práci, kterou jsem začal a s Vaší pomocí ji dovedl do stavu, kdy nám
všem bude výsledek k užitku a příjemnějšímu životu v našem městě.
Dovolte mi proto na závěr, abych Vás co nejupřímněji pozval k volbám a ještě
jednou Vám poděkoval také za Vaši veškerou přízeň a pomoc, která mě provázela
a pomáhala mi celé čtyři volební roky.
Mgr. Erich Knoblauch – starosta města
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového domu za podmínek stanovených
odborem rozvoje města (1.NP občanská
vybavenost – obchody, služby apod., 2.
až 5. NP bydlení s upozorněním na
vedení inženýrských sítí a dále s tím, že
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 27. 09. 2010 do 26. 10.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží oddělený geometrickým plánem
ze dne 9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná
půda) o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů
v Žatci k výstavbě halových garáží za
podmínek stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2
patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho roku od podpisu
kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní pokutou ve
výši 2,000.000,- Kč
dokončení výstavby kolaudací a zahájení
provozu max. do dvou let od vydání stavebního povolení pod smluvní pokutou
2,000.000,- Kč
u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 27. 09.2010 do 26. 10.
2010

chodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno od 27.09.2010 do
26.10.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.10.2009
n Pozemek za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře
7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové
výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno od 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 m2 a p.p.č.
4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod
Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení
a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací
studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická část, hmotové
uspořádání (podlažnost, počet bytových
a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní
smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje
v kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
úřadu pod smluvní pokutou
Opakovaný záměr Města stavebního
- termín dokončení stavby včetně vydání
Žatec prodat ze svého příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
pod smluvní pokutou ( případně lze výstavmajetku
bu rozdělit do etap)
Projednáno RM dne 10.12.2007
- věcné právo předkupní po dobu realizace
Pozemky určené k výstavbě RD:
výstavby
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
Zveřejněno od 27.09.2010 do
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
26.10.2010
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za kupní Opakovaný záměr Města
cenu 500.000.,- Kč
Žatec prodat ze svého
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
majetku
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
Projednáno
RM
dne 16.06.2008
let od podpisu kupní smlouvy pod podn Pozemky určené k výstavbě RD:
mínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného za podmínek stanovených odborem
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let rozvoje města
2
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5
(orná)
o
výměře
585
m
pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního a 2p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
v Žatci za kupní cenu
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkla- m ul.Lounská
2
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu 500,- Kč/m .
Zveřejněno: od 27.09.2010 do 26.10.
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 27. 09. 2010 do 26. 10. 2010
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura)
a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky, spořitelny
a pojišťovny, pošta), ubytování a ob-

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Fakta k článku z Žateckých novin ze dne 5.10.2010
„V divadle se místo umělců stále prohání řemeslníci“
Pisateli článku se jeví dlouhá doba od zjištění závady na elektroinstalaci v Městském divadle tj. konec roku 2009 a pohoršuje se nad tím, že provoz nebyl zahájen
ihned po divadelních prázdninách v září. Pojďme si projít, co vše bylo nutno odborem rozvoje města zajistit, aby bylo možné být v tuto chvíli před kolaudací nejen
nevyhovující elektroinstalace, ale i rozvodů datových a především EPS (elektrické
požární signalizace – analog. systém) s napojením na pult PCO HZS v Ústí nad
Labem, kterou divadlo dle současných předpisů postrádalo.
Dne 18.9.2009 bylo Hasičským zá- divadla tento byl předán zpracovatelem
chranným sborem Ústeckého kraje Mgr. M.Novým v dubnu 2010 a obsahuje
oznámeno stavebnímu úřadu porušení podrobné informace o celé historii našezákona č. 183/2006 Sb. a na základě ho divadla. Dne 11.3.2010 byl dohodnut
tohoto oznámení se roztočil kolotoč restaurátorský průzkum včetně odběrů
nepřetržité práce pro celý tým zúčast- a nábrusů.
něných pracovníků. Práce jak na PD
V rámci restaurátorského průzkumu
tak na realizaci celého díla byly ztíženy byly na několika místech odhaleny i půtím, že se jedná o velmi cenou památku vodní malby.
vystavěnou v letech 1848 – 1849. Naše
Pravidelně jednou týdně se scházeli
městské divadlo je páté městské divadlo projektanti, zástupce ORM, ředitel divapostavené jako divadelní novostavba dla a ostatní podílející se na tvorbě PD
a první v Žateckém kraji. Pro představu na pracovních schůzkách, kde se přímo
jak rozsáhlou PD a realizaci bylo nutno na místě tvořil dle požadavků a předpisů
zpracovat si připomeňme, že naše divadlo projekt. Intenzivně se pracovalo jak na
tvoří hlavní prostory tj. hlediště pro 320 výkresové části PD, tak na technických
osob s balkóny a lóžemi v úrovni 1-3.NP, zprávách, elektrické požární signalizaci,
dále jeviště s provazištěm, včetně prostor datových rozvodech, požárně bezpečv úrovni suterénu. Vstup je možný třemi nostním řešení a vyjádřeních DOSS. Dne
vchody. Na hlavní prostory navazují chod- 17.3. 2010 podalo Město Žatec zastoupené
by se schodišti a soc. zařízeními v úrovni ORM žádost o stavební povolení a stavební
1-3 NP. Za jevištěm se nacházejí prostory úřad dne 12.4.2010 zahájil stavební řízení
skladů, dílen, kanceláří a dalšího nutného akce již s oficiálním názvem „Městské divatechnického zázemí divadla.
dlo Žatec – elektroinstalace, EPS a datové
Prvním krokem odboru rozvoje města rozvody Žatec, Dvořákova čp. 27“.
v listopadu 2009 bylo zahájit výběrové
Usnesením z 3. jednání Zastupitelstva
řízení na zpracovatele projektové doku- Města Žatce konaného 17.6.2010 bylo
mentace. To bylo ukončeno rozhodnutím schváleno financování této akce. Stavební
Rady Města Žatce č. 1062/09 ze dne povolení bylo vydáno 23.6.2010. Na jed30.11.2009 o výběru nejvhodnějšího nání rady dne 21.6.2010 bylo schváleno
uchazeče společnosti Efektivní Osvět- vypsání výběrového řízení na veřejnou
lování s.r.o. Česká Lípa. Ihned poté zakázku na dodavatele stavby zadávanou
7.12.2009 RM uložila ORM zajištění ve zjednodušeném podlimitním řízení
projektové dokumentace na doměření a současně tato rada schválila text výzvy
skutečného stavu Městského divadla. a základní okruh zájemců, kterým byla
Současně bylo pracováno na SoD, která výzva zaslána. Pro tuto činnost byla
byla se zhotovitelem projektové dokumen- uzavřena smlouva se společností McGretace uzavřena 17.12.2009. Dne 13.1.2010 en a.s. Praha. Výzva k podání nabídky
byla podána žádost o závazné stanovisko byla zveřejněna na centrální adrese i na
odboru rozvoje města-památkové péči elektronické úřední desce Města Žatce
a 8.2.2010 bylo vydáno rozhodnutí. Po a byly doručeny tři nabídky uchazečů.
dohodě s památkáři byla dne 16.2.2010 Ze tří nabídek byla komisí vybrána jako
vystavena objednávka na zpracování Sta- nejvýhodnější nabídka firmy HANZL
vebně–historického průzkumu městského ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. Žatec, se

Na Mládí běží práce na plné obrátky

Žatec – Přinášíme informaci o postupu prací na revitalizaci víceúčelového sportovního areálu Mládí, na který jsme jako město Žatec získali dotaci z regionálního
operačního programu Severozápad.
SPORTOVNÍ PLOCHA: je provedeno tonovány základové pasy objektu šaten
komplexní hloubkové odvodnění pomocí a zázemí, probíhá betonáž základových
drenážního systému. Jeho funkčnost pasů objektu skladů. Je položena dešťobyla vyzkoušena při nedávných deštích, vá kanalizace od budoucího parkoviště
vše je plně zdokumentováno, drenážní a od budoucích okapových svodů a dále
systém funguje přesně jak má. Dále jsou elektrokabely.
V příštím týdnu se chystá uzavírka místzabetonovány patky pro výstavbu stožárů
osvětlení a natažena kabeláž. Na celém ní komunikace za účelem napojení objetků
povrchu hřiště jsou již rozprostřeny pod- na inž. sítě, tj. vodovod, kanalizaci, teplokladní vrstvy štěrků, které jsou průběžně vod a elektro.
Ve spolupráci se SČVaK byla provedena
hutněny. Do konce týdne bude zhutněna
poslední vrstva, která již tvoří podklad přeložka stávajícího vodovodu, který byl
pod drenážní asfalty. Ve středu probíha- pod sportovní plochou.
Celkově lze zkonstatovat, že práce probílo geodetické rozměření dráhy a dalších
hají dle schváleného harmonogramu.
sektorů.
(šv)
STAVEBNÍ OBJEKTY: jsou vybe-

Počítače pro seniory města
Žatce a Podbořany

Vážení senioři, již 4. rokem pro Vás občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří bude realizovat kurz na počítače v rámci projektu „Senioři komunikují“,
který je financován Nadačním fondem Livie a Václava Klausových. Partnery tohoto
projektu jsou Nadace České spořitelny a T-Mobile.
Výukový kurz v rozsahu 14 dnů bude pro- Účast na výukovém kurzu je zcela ZDARbíhat v Podbořanech v termínu od 25.10. MA. Zájemci se Žatce budou mít hrazeno
do 5.11.2010, v odpoledních hodinách cestovné do místa realizace kurzu!!!
(hodinová dotace kurzu - 19 hodin výuky
Bližší informace na telefonním čísle
Záměr Města Žatec
počítačů, 1 hodina výuky o platebních kar- 723 517 906 (p. Hodanová) či v sídle OS
prodat ze svého majetku tách, 1 hodina výuky o používání mobilního VCP, Masarykova 745, Žatec (1. patro).
(projednáno Radou Města Žatec dne telefonu). Kapacita kurzu pouze 10 osob. Těšíme se na Vaši účast.
20.9.2010)
Volná bytová jednotka:
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m 2 Žatec - V době od června do září 2010 proběhlo na Lounsku, Žatecku a Podbořans podílem společných částí budovy č.p. sku první zkušební kolo projektu „Senioři sobě“. Jednalo se o vytvoření pracovní
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem skupiny složené ze samotných seniorů a tělesně postižených, kteří se do projektu
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757 dobrovolně přihlásili.
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
Ti byli policistou por. Bc. Tomášem pachové, paní Hedvice Hrdličkové a také
vzhledem k celku za kupní cenu …… Krupičkou odborně proškoleni, dostali paní Jaroslavě Panské, která je upoutaná
657.330,- Kč a poplatky spojené s pro- preventivní materiál a stali se z nich tzv. na invalidním vozíku.
vedením smlouvy.
„Kurýři prevence“. Jejich úkolem bylo
„Pro tuto aktivitu přesně platí heslo,
Žádost o koupi je nutno podat na pře- preventivně působit na ostatní seniory, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
depsaném tiskopisu žádosti o koupi předávat jim rady a informace získané Každý z nás lépe a ochotněji přijímá dobnemovitosti (volného bytu) v termínu z policejních zdrojů a poskytovat jim ré rady od někoho, koho zná. Policie toho
zveřejnění záměru prodat. Zásady pro preventivní letáčky a samolepky na dveře obratně využila v preventivním projektu,
prodej nemovitostí z majetku Města upozorňující na nebezpečí.
který velmi oceňuji. A mile mne potěšili
Do prvního kola se zapojilo celkem 17 všichni žatečtí občané, kteří se do něj
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) jsou k dis- kurýrů z šesti míst okresu Louny, kde zapojili a školili své známé, kamarády,
pozici na www.mesto-zatec.cz nebo na policista projekt předvedl. V minulých přátele,“ uvedl A. Kassal. Oceněným žeinformacích MěÚ Žatec. Bližší informa- dnech pak proběhlo předávání cen nejú- nám ze Žatce předal za jejich snahu květiny
spěšnějším kurýrům. Konkrétně v Žatci a dárkové balíčky.
ce získáte na tel. 415736224.
poblahopřáli místostarosta Aleš Kassal
Projekt tímto nekončí, ale bude pokraZveřejněno: od 21.9.2010 do
a por. Tomáš Krupička paní Boženě Tum- čovat nadále.
(tk, st)
20.10.2010

Žatecké ženy získaly ocenění Policie ČR

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.

kterou byla 16.7. 2010 uzavřena smlouva
o dílo s termínem dokončení do 30.9.2010.
Dále byla zpracována zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na
„Technický dozor investora na staveništi“
a dne 2.7.2010 rada města schválila nejen
text výzvy, ale i text návrhu mandátní
smlouvy a základní okruh zájemců, kterým byla výzva zaslána. Dne 26.7. 2010
byl RM odsouhlasen i technický dozor
investora p. Aleš Miller za společnost SPI
Building s.r.o. a ihned došlo k podepsání
mandátní smlouvy. Také bylo nutno zajistit
a zpracovat plán BOZP a uzavřít smlouvu
s koordinátorem bezpečnosti práce, který
prováděl pravidelné kontroly na staveništi a vyhodnocoval protokolárně dodržování
předpisů BOZP na staveništi.
Dne 28.7.2010 bylo předáno staveniště
stavby zhotoviteli Petru Hanzlovi a ten bez
prodlení zahájil práce, neboť na vlastní realizaci měla firma 60 kalendářních dnů ode
dne předání a převzetí staveniště. V tomto
čase pro představu nezúčastněných předesílám, že bylo zabudováno, nataženo
a zapojeno cca 25 kilometrů samozhášivých, nehořlavých kabelů, kabelů CYKY
a SYKFY, osazeno a napojeno 11 podružných rozvaděčů a jeden hlavní rozvaděč
a dva záložní zdroje, nouzová svítidla, celá
datová síť a elektrická požární signalizace
v systému LITES jejímž účelem je, aby byl
včas zaregistrován vznikající požár, což zajišťují osazené samočinné optickokouřové
hlásiče požáru. V současné době byl zahájen jeho14-ti denní zkušební provoz. Součástí prací bylo také vybudování místnosti
první pomoci a úklidové místnosti.
Kdo se na realizaci nepodílel si sotva
dovede představit jak obrovský kus práce
zhotovitel a jeho subdodavatelé a stavební
dozor investora odvedli. V jak krátkém
čase se celému tomuto týmu lidí podařilo
zrealizovat dílo sloužící pro bezpečí nás
všech návštěvníků divadla, pro naše děti,
které jej v hodinách vyučování navštěvují,
pro účinkující a také pro zaměstnance
divadla.
A kdyby se „ řemeslníci a ostatní v divadle neproháněli“………………….
Šmidtová Jana
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Muzika bavila
hudebníky, ale
i jejich fanoušky

Skupina Aquarius si v letošním roce
připomíná už 40 let své nepřetržité
činnosti, a celý tento rok je pro kapelu
takovým malým svátkem.
A protože čtyřicetiletým zvykem skupiny bylo rozdávat svým příznivcům dobrou
zábavu a příjemně prožité chvíle, nebylo
tomu jinak ani letos. Skupina Aquarius
rozložila oslavu na celý rok. V rámci
oslav se uskutečnila výstava fotografií
v městském divadle, benefiční koncert
se známými hosty a také vystoupení na
letošní žatecké Dočesné. „40“ ale není to
jediné kulaté číslo, které zdobí hudebníky
této skupiny, také agentura Patrik slaví
malé výročí a to 15 let. A aby byla kulatá čísla letošního roku dovršena, je tady
30. „Večer pro všechny“. V programu
vystoupí I. Bartošová, H. Janků a další
známí umělci. Vstupenky v ceně 250.- je
možno objednat na tel. č. také formou
SMS – 603 502 295. V sobotu 23. října
od 20. hodin v KD Moskva se na Vás těší
Sváťa Štěpánek, Zdeněk Srp, Petr Brehm
a Dáša Brehmová. Pro všechny přítomné
je připraveno „Velké finále“ a „Velká rozlučka“. POZOR, milí čtenáři a fanoušci
skupiny uskuteční se „opravdu poslední
večer pro všechny“, sdělil s důrazem Petr
Brehm.
S. Žitníková

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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Víkendové turnaje děvčat
Volejbalového klubu Sever Žatec
Kadetky čekalo první kolo Českého
Poháru v Liberci. Na turnaj jsme odjížděli s touhou vybojovat první nebo
druhé místo, což by nám zajistilo postup
do první osmičky ČP. Hned v prvním kole
nás čekal nepříjemný soupeř z kvalifikace,
tým Turnova. Naše znalost soupeřových
hráček a téměř bezchybný výkon znamenal nečekaně hladké vítězství 2:0
(9,16). Snadná výhra dostala děvčata do
neuvěřitelné pohody a následovala série
šesti dalších snadných vítězství. Postupně
porážíme Tábor, Brno, Újezd u Brna, Hradec Králové a v neděli i Malšovice a Prahu. Výsledkem je první místo v turnaji,
poměr setů 14:0 a společně s Turnovem
i postup mezi osm nejlepších týmů ČP.
Nad výbornými výkony všech spoluhráček ještě o kousek vyčnívala hra Petry
Rykové a Adély Lučanové, kterým celý
turnaj opravdu „sednul“.
Sestava kadetek: Eliška Kundratová,
Iveta Šebková, Petra Ryková, Jana Bří-

zová, Adéla Lučanová, Denisa Piglová,
Jana Zlatinská, Majda Nosková a Bára
Hanušová.
O víkendu odjely starší žákyně na
dvoudenní turnaj Poháru Nadějí do pořádajícího Sokolova.
Děvčata zpočátku předváděla velmi
rozpačité výkony. Po snadné výhře nad
domácím celkem, přišla série proher se
stejně silnými soupeři. Zvýšenou pozorností pak dívky dokázaly zvítězit nad týmy
ŠVK Habartov a Spartak Děčín. Konečné
šesté místo bylo pro tým zklamáním.Vyzdvihnout lze zejména výkon Anety
Vodrážkové, která hrála velmi bojovně
bez ohledu na stav zápasu. Příští kolo se
odehraje v Plzni 16. a 17. října.
Sestava: Michaela Cviková, Veronika
Čížková, Oldřiška Hradcová, Karolína Kendrová, Petra Lišková, Tereza
Morávková, Veronika Vaňková, Aneta
Vodrážková, Eliška Voláková, Markéta
Wiesingerová.
Jaroslav Vrbata

Starší žáci a junioři Volejbalového
klubu Sever Žatec zahájili soutěž
T
uto neděli pokračoval druhým
turnajem i Krajský přebor starších
žáků, který se uskutečnil v Chomutově.
K prvnímu zápasu nastoupili naši hráči
proti SK Ústí nad Labem A. Sever byl
pro Ústí důstojným soupeřem a tahal se
s ním o každý bod, ale přeci jen to nestačilo a Žatec prohrál 2:0. Další zápas naši
volejbalisté odehráli proti Ervěnicím,
kdy po velmi dobrém prvním setu přišlo
uspokojení,soupeři se podařilo vyrovnat
a rozhodujícím setu,který hlavně vinou
zkažených příjmů z naší strany, vyhráli
Ervěnice a tím celé utkání 2:1. Jako třetí
byl na řadě slabší tým Verosu Chomutov.
Nepříliš pohledný volejbal dospěl též až
do třetího setu, kde Sever prokázal svoji
kvalitu a pohlídal si vítězství 2:1. Poslední
zápas obstaral duel s SK Ústí nad Labem
B. K vidění byl volejbal který měl velmi nízkou úroveň. Naši kluci podali slabý výkon
a podlehli Ústí 2:0. Turnaj byl velmi zdlouhavý, končil až okolo šesté hodiny a už se
projevovala také únava hráčů.
Sestava: Bambas Vojtěch, Pylypčuk
Pavel, Krákora Jakub, Pettrich Jan,
Provazník Patrik, Pejchal Filip, Patera
Vojtěch .
inulou sobotu odstartovala 1.liga
juniorů , které se již třetím rokem
účastní i hráči VK Sever Žatec .
V prvním zápase junioři zajížděli do Prahy,
kde své první zápasy odehráli s SK Prosek.
První zápas nezačal pro Sever špatně, ale

M

u Proseku byla vidět větší sehranost a proto první set vyhrál. Do druhého setu nastoupil Žatec s pozměněnou sestavou,což
přineslo úspěch. Bohužel kluci nezvládli
koncovku a prohráli těsně i druhý set. Třetí
set už si pražský tým pohlídal a nedal Severu šanci . Do druhého zápasu nastoupil
Sever bojovně naladěn, ovšem zaspal začátek zápasu a prohrával již 9:0 z čehož se
již nedokázal dostat. V podobném duchu
se nesl i druhý set.
Ve třetím setu se hra týmu zlepšila ovšem
opět nepovedená koncovka připravila Sever o vítězství .
První liga pokračovala dalšími zápasy
i tuto sobotu. Na domácí palubovce
hostili naši junioři nováčka soutěže TJ
Slavii Liberec. Sever i v tomto zápase
dokázal držet se soupeřem krok. O výsledku rozhodovaly především chyby na
příjmu a hra v poli a proto Sever prohrál
3:0. Do druhého zápasu šli kluci s cílem
vyhrát, ovšem to se důsledkem výpadků
v naší hře nepovedlo a opět jsme okusili
pouze prohru .
Sestava: V. Bambas, T. Beneš, K. Jančík, P. Koutník, T. Lhotský, J. Myška, M.
Myška, F. Pejchal, P. Pylypčuk J. Stejskal,
J. Roháč, J. Verunáč
n SK Prosek Praha - VK Sever Žatec 3:0 (15,21,14), 3:0 (11,8,21)
n VK Sever Žatec - TJ Slavia Liberec 0:3 (-18,-12,-23), 0:3 (-12,-16,-20)

Bambas Vojtěch

Klíčový zápas Night clubu
nevyšel, budou hrát o udržení

Posledním třetím hracím dnem byla ukončena základní část 11 ročníku ligy ABL.
Tentokrát se hrálo v bowlingovém centru Na Klíši v Ústí nad Labem. Night club
měl cíl jasný, probojovat se do postupové čtveřice o titul.
V jeho možnostech to rozhodně bylo. zápase proti Staré gardě Žatec. Nakonec
A za svým cílem vykročili výborně. Hned Night club skončil na pátém místě.
první dva zápasy jasně vyhráli, v tom
Ještě hůř se dařilo druhému Žateckédruhém dokonce v nejlepším náhozu mu zástupci. Dvakrát prohráli o 1 a to
dne 634. Třetí zápas s lídrem prohráli, je poznamenalo ve zbytku zápasů. Doale po bojovném výkonu.
kázali zvítězit pouze jednou a skončili
Bohužel ten čtvrtý, rozhodující,s nej- na 7 místě.
větším konkurentem nezvládli a bylo po
Oba týmy tak čekají boje ve skupině
nadějích. Prohra v pátém už nic neřešila o udržení, která je sedmičlenná a jistotu
a tak si alespoň spravili chuť v závěrečném udržení mají první tři týmy.

Podzimní cena města Litoměřic

V sobotu 2.10.2010 proběhla v litoměřickém bazénu Podzimní cena města Litoměřic. Náš oddíl zde reprezentovalo celkem 6 závodních plavců. Vzhledem
k náročné podzimní přípravě byl tento závod spíše jen prvním větším testem
jejich výkonnosti.
V kategorii žactva jsme měli 4 zástup- 51.90 a za ním se pro stříbro doplaval
ce. Antonín Svěcený se dokázal na obou David za 55.30. Na dvojnásobné trati se
prsařských tratích zlepšit o cca. 3 vteřiny plavaly nejprve rozplavby, kterými oba
což zejména na 100m znamenalo skvělý naši plavci prošli do finále. V něm s přeosobní rekord 1:18.70. V celkovém pořa- hledem vyhrál Tomáš Fučík z Jihlavy, ale
dí se Tonda na 100 a 200m prsa umístil za ním svedli nádherný souboj oba naši
na 3.místě. Na stejných tratích se dařilo plavci a teplický Richard Krajník. Při obi Kristýně Štrancové. Na 100m prsa rátce do posledního bazénu vedl Plevko,
si zlepšila osobní rekord o 1.4 vteřiny před Krajníkem a Urbanem. Závěrečný
a časem 1:26.10 skončila těsně pod finiš byl v podání obou našich plavců
stupni vítězů na 4.místě. Ilona Nová- fantastický. Teplického plavce za sebou
ková a Lucie Svěcená opět potvrdily nechali o půl vteřiny a oba dohmátli v císvou pozici nejlepších znakařek své ka- li naprosto shodně. O jejich pořadí tak
tegorie v ČR Lucie Svěcená se skvělými museli rozhodnout až cílový rozhodčí,
osobními rekordy 2x umístila na 1.místě kteří nakonec určili, že z 200m volným
a Ilona Nováková skončila 2x třetí. Mezi způsobem si David odveze z Litoměřic
ně se dokázala vklínit vždy jen závodnice stříbrnou medaili a Tomáš bronzovou.
o rok starší.
Celkové hodnocení závodu vyznívá
V kategorii mužů jsme měli dva zá- velmi pozitivně. Plavci se 11x umístili
stupce. David Urban i Tomáš Plevko na stupních vítězů a 8x překonali vlastpředvedli skvělé výkony na kraulařských ní osobní rekord. Lucie Svěcená navíc
tratích. Tomáš vyhrál s drtivým násko- časem 2:27.80 na 200Z překonala i abkem 100m volným způsobem v čase solutní oddílový rekord.

14. října 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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.
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 záhradu v Žatci, lokalita
Klouček. Výměra 246 m2, elektrika, pitná voda, suchý záchod, chatka, přístřešek
na nářadí, zahradní nábytek. Kontakt:
736 778 725
n Pronajmu garáž s elektřinou v Žatci
(v ulici Pod známkovnou x ul. Zeyerova)
Kontakt: 606 555 058
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 Prodám zahradu o výměře 8 arů
v Žatci, ul. Máchova. Cena dohodou.
Tel.: 732 640 409
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Pronajmu nezařízený byt 2+1 na
Hošťálkovo nám. v Žatci. Nájem za dvě
osoby 4.600,- Kč/měsíc+plyn+elektřina.
Kauce 10.000,- Kč. Volný od listopadu.
Tel: 723 788 145
n Pronajmu dlouhodobě řadovou
garáž na Červeném Hrádku. Kontakt:
602 402 774 od 15.00 do 18.00 hodin
n Sháníme do RD v Žatci podnájemníka ( nejlépe důchodce ). Bližší informace
na tel. čísle 722 729 869
n Pronajmu podkrovní byt 1+2,
nový po rekonstrukci včetně vybavení.
Volejte mezi 13.00 – 16.00 hod Tel.:
606 284 839
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, Podměstí po rekonstrukci. Volejte mezi 13.00
– 16.00 hod. Tel.: 606 284 839
n Pronajmu byty v RD v Žatci po rekonstrukci; 1+2 (59m2) nájem + inkaso
7.000,-Kč, volný ihned a 1+2 (70m2)
nájem + inkaso 8.500,-Kč, II. patro, volný od listopadu, kauce 10.000,- Kč. Tel.:
415 210 135
n Pronajmu nebytové prostory bývalé
prodejny „AUTO IRMAN“ v ul. Otokara
Březiny čp. 3067 ( proti nemocnici ), prodejna se soc. zázemím v přízemí, 220m2.
Volné od 1. 11. 2010, cena 40.000,-Kč +
energie/měs. K prodeji nabízím kovové
regály. Tel.731 175 166
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, část. rekonstukce,
729000
Pronájem, Dvořákova ul, přízemí,
9000 bez energiím 3 místnosti a SZ
RD 2+1, garáž, zahrada,
Strojetice,1380000
RD, 7+1, zahrada, venk. krb,
pergola, Strojetice, 1100000
Komerční prostory s bydlením a zahradou, Tvršice, 980000
RD 6+1, garáž, zahrada,
Podbořany, 1900000
RD 4+1, garáž, dřevník,
zahrada, Kluček,
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Pronajmu garáž na Floře za 800,-Kč
/měsíc. Tel.723 539 559
n Pronajmu část obchodu na náměstí
k podnikání. Tel.: 731 604 404
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci.
Volejte 774 240 723
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci. Tel.:
608 071 094
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Žatecké divadlo zahájí sezonu
v Listopadu

V těchto dnech probíhají dokončovací práce na rekonstrukci elektroinstalace
v budově Městského divadla Žatec.
V průběhu měsíce srpna a září zde Po loňské výměně sedaček a nové elektrobyly vyměněny kompletní elekto ka- instalaci bude nutné v budově žateckého
bely a nově instalovány datové sítě divadla potřeba zrekonstruovat sociální
a kompletní protipožární systém. zařízení pro veřejnost a dále místnost kde
Celková částka za provedené práce se se nachází divadelní bar. Pro širokou veřejvyšplhala na téměř 11 000 000 korun. nost se prvně divadlo otevře dne 22. ŘíjNa výměnu elekro instalace byla vy- na, kdy zde proběhne finálový galavečer
členěna částka 10 000 000. Z důvodu soutěže Miss Zlatého moku.V listopadu
uzákoněných nových norem bylo nutno se mohou návštěvníci například těšit na
vybudovat místnost pro poskytnutí prv- Houslový koncert Jaroslava Svěceného,
ní pomoci v případě požáru a zřídit nové jazzový večer se skupinou Sixin, na pozázemí pro úklid budovy. Náklady zajiš- hádky a pořady pro děti a samozřejmě
tění této investice se vyšplhaly na částku na divadelní představení. Ke zhlédnutí
450.000,- Kč.V průběhu rekonstrukce určitě doporučujeme činohru „Klec
došlo při k drobným změnám a násled- Bláznů“ pozvala návštěvníky paní Hana
nému dovybavení datových technoligií, Zeleňaková, která má na starosti prokteré zapříčinili navýšení o „vícepráce“ gramování pořadů v žateckém divadle.
které si vyžádaly dalších 350.000,- Kč, Abonentní vstupenky jsou již v prodeji.
které uhradilo ze svého rozpočtu Měst- Vstupenky na jednotlivá představení buské divadlo.V současné době probíhají dou prodávány na pokladně žateckého
dokončovací práce a hrubý úklid budovy divadla již od pondělí 25. Října.
a postupné předávání stavby od prováděProgram je již k nahlédnutí na
cí firmy Hanzl Elektromontáže.Samotná stránkách žateckého divadla na adrese
kolaudace pak proběhne dne 14. Října. www.divadlozatec.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Dodatečně děkujeme radě města Žatec za účelový příspěvek ČČK 2. Tento
spolek uskutečnil zájezd do blízké Chyše,
kde účastníci navštívili krásný zámek, pivovárek a vitrážový obchůdek SKLOART
v Lubenci, ve kterém si nakoupili drobné
dárečky. Výlet se velmi vydařil, počasí
přálo a všichni byli moc spokojeni.
předsedkyně ČČK 2 Julie Koubcová

POZVÁNKA

Hudební zkušebna

15.10. Koncert: Fourth Face, Le pneumatiq,Volej, 3D Lidée. Styl Electro,
DnB, Rock, Hardcore, taneční. Vstupné
dobrovolné.

VZPOMÍNKA
n Dne 17. 10. 2010
uplyne 1 rok od úmrtí
našeho otce Antona
Kuzmy. Stále vzpomínáme Dáša, Líba,
Mirek, Antonín a vnoučata.

Vás zve do nově zrekonstruované provozovny
Tyršova 262, naproti Renově Žatec
tel.: 415 710 283
Pondělí - Pátek 8.00 – 18.00 hod.
Sobota – dle dohody
Těší se na Vás pracovní kolektiv
Marcela Křenková ................... 606 101 740
Vendula Plívová ....................... 724 051 235
Lenka Samková ....................... 721 971 444
Lenka Švejdová ....................... 415 710 283

Dámské, Pánské, Dětské

Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme

kuchaře - kuchařku
Požadujeme praxi v oboru.
Bližší informace v provozovně.

PŘIŠLI NA SVĚT
27.9.
28.9.
30.9.
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.

8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.

Eliška Mašková
Jan Rendl
Natálie Jirásková
Miroslav Hájek
Jan Pavel Hafnar
Vojtěch Běhal
Nela Šípková
Kryštof Gaňo
Josef Ibrahim Abu – Daga
Michaela Dušková
Sára Rehová
Jindřich Pytelka
Matyáš Makovička
Valentýna Ložanová
Jan kůrka
Tomáš Kóša
Marek Šlégr
Jiří Bubnár
Dana Krůtová
Hana Kotěborská
Nikola Lenzová
Markéta Silenková
Miroslav Pátek
Michal Vojar

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

Studio K- Style

Alešova 829, Žatec – vchod z rohu
– místo prodejny koberců a látek…

#

NA ČERNÉM ORLU
15. 10. 2010 – 22. 10. 2010
POLÉVKY

ROZLOUČENÍ
27.9. Jiřina Dolejšová
28.9. Antonie Bohuslavová
29.9. Jaroslav Vojslavský
Jiří Štěpánek
1.10. Jarmila Zoulová
3.10. Eva Průšová
5.10. Otilie Pospíšilová
Olga Pichrtová
7.10. Božena Charvátová

#

NOVÁ CENOVÁ NABÍDKA OBĚDŮ

87 let
83 let
60 let
79 let
87 let
61 let
86 let
95 let
68 let

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími
nudlemi .................................................. 18,- Kč
Špenátový krém s opečenými krutony .. 23,- Kč

HLAVNÍ JÍDLO

4 ks Plněné bramborové knedlíky uzeným
masem, sterilované zelí ............... 65,- Kč
120g Jelení kostky na smetaně,
karlovarské knedlíky .................... 68,- Kč
120g Samuraj v bramborákové kapse,
kysané zelí .................................. 68,- Kč
120g Pečená kačenka, červené a bílé zelí,
bramborové knedlíky ................... 75,- Kč
120g Holandský řízek, žatecké
šťouchané brambory ................... 60,- Kč
120g Vepřový plátek na houbách,
dušená rýže ................................. 65,- Kč

DESERT

Teplé povidlové taštičky s drcenými vlašskými
ořechy a šlehačkou ............................... 25,- Kč

MINUTKOVÁ NABÍDKA OBĚDŮ
PONDĚLÍ – NEDĚLE

120g Smažená vepřová krkovička,
bramborový salát ......................... 70,- Kč
100g Smažený sýr, vařené brambory,
tatarská omáčka .......................... 60,- Kč
120g Kuřecí špíz, opečené brambory,
tatarská omáčka .......................... 65,- Kč
200g Salát „Caesar“ s opečenými
krutonky ....................................... 55,- Kč

OZNÁMENÍ
n MUDr. Tibor Pavuk a sestra Jiřina
Vrábíková Vás srdečně zvou do nově
otevřené gynekologicko-porodnické
ambulance od 1. 10. 2010. Najdete nás
v 1. patře Polikliniky v Husově ulici 2796,
Žatec. Telefon: 776 545 708.

KADEŘNICTVÍ
LENKA

KAŽDÝ DEN ZVÝHODNĚNÉ MENU
DLE DENNÍ NABÍDKY

Otevíráme 21. 10. 2010

Studio Gold
na nám. Svobody 143

SE SODOU ZDARMA POUZE ............ 79,- Kč

POZOR!!!

POKUD NEBUDETE MÍT HOTOVÉ JÍDLO NA
STOLE DO 15 minut, JSTE NAŠIMI HOSTY
A NEMUSÍTE PLATIT!!!

NOVINKA!!!

Zdravá výživa, samoopalovací
nástřik, nehtová modeláž,
doč. tetování
tel. 731 604 404

#

SNÍDANĚ PRO VEŘEJNOST
OD 6:30H – 9:00H V CENĚ 100,- Kč
FORMOU ŠVÉDSKÉHO STOLU
– NEOMEZENÁ KONZUMACE
#
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