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Upozornění pro občany:

Podnikatelé pozor - změna
živnostenského zákona

Dovolujeme si upozornit, že dne
31.12.2010 je Městský úřad Žatec
uzavřen.

Mimořádný úřední den

Dne 08.01.2011 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.

Dovoluji si Vás pozvat na 8. jednání
Zastupitelstva Města Žatce, které se
uskuteční dne 16.12.2010 od 17,00
hodin ve velkém zasedacím sále v patře
radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Jednací řád ZM
7. Majetek města
8. Rozpočtová změna - 1,200.000,Kč
9. Rozpočtová změna - 3,700.000,Kč
10. Rozpočtová změna – 7.000.000,- Kč
– CHCHP
11. Rozpočtové provizorium na rok
2011
12. Obecně závazná vyhláška, kterou
se mění OZV č. 4/2003 o místním
poplatku ze psů
13. Obecně závazná vyhláška, kterou
se mění OZV č. 5/2003 o místním
poplatku ze vstupného
14. Obecně závazná vyhláška, kterou
se mění OZV č. 7/2003 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství a OZV č. 1/2008, kterou
se mění OZV č. 7/2003 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
15. Smlouva o vzájemném finančním
vypořádání provozu bazénu u OA
Žatec v roce 2011
16. Změna účelu finančního příspěvku
– TJ Lokomotiva Žatec
17. Předkupní právo na pozemky v k.ú.
Bezděkov - p.p.č. 711
18. Předkupní právo na pozemky v k.ú.
Bezděkov - p.p.č. 832/4, 832/6, 832/
10, 832/11 a 852
19. Předkupní právo na pozemky p.p.č.
816/7 a 816/8 k.ú. Žatec
20. Předkupní právo na pozemky 4721,
4722/1 a 4722/2 k.ú. Žatec
21. Předkupní právo na p.p.č. 4215/5
k.ú. Žatec
22. Předkupní právo na p.p.č. 703/2 k.ú.
Žatec
23. Návrh na změnu ÚP Žatec - p.p.č.
120/12
24. Návrh na změnu ÚP Žatec - p.p.č.
656/1
25. Návrh na změnu ÚP Žatec - p.p.č.
386/27, 703/9 a 1146/3
26. Změna č. 1 Územního plánu Žatec
27. Souhlas s převzetím dluhu půjčky
FRB-Ž - změna dlužníka
28. Finanční a kontrolní výbor
29. Osadní výbory (Radíčeves, Milčeves)
30. Delegování zástupců města na valné
hromady společností
31. Diskuze a podněty
32. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
starostka města

Nové vedení Žatce starostka Zdeňka Hamousová (nez.) a místostarosta
Jan Novotný (ODS)

Chrám Chmele a Piva informuje:

V restaurantu U Orloje jsou v prodeji tři druhy piva vařené ve vlastním
minipivovaru. Na výčepních pultech je
k dispozici Chmelový ležák, Žatecký
samec a také „dámské“ pivo s názvem
Chrámové tmavé.
Restaurant je otevřen denně od 11
do 22 hod. Pokrmy reprezentující
regionální kuchyni jsou připravovány zejména z místních surovin.
Také vína podávaná v restaurantu
mají původ z české kotliny. Jedná se
o kvalitní vína z Mělníka. Rezervaci

míst v restaurantu je možné provést
na tel. 415 210 952.
Turistická sekce CHCHP připravila
vánoční dárkový poukaz na letní prohlídku areálu v době od 1. dubna 2011,
v ceně CZK 100,-. Poukaz je možné
objednat na tel. 415 211 610.
Upozorňujeme naše hosty, že restaurant bude uzavřen v termínech
24.-.26.12. a také 1.-2.1.2011.
Kolektiv pracovníků CHCHP přeje
všem našim návštěvníkům VESELÉ
VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

živnosti ohlašovací volné pokračovat
po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., zákon
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,. Pokud před uplynutím
této doby podnikatel oznámí, že hodlá
v provozování této činnosti pokračovat,
a doloží živnostenskému úřadu doklady
prokazující splnění odborné způsobilosti
pro živnost vázanou „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, živnostenský úřad provede zápis
do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis a podnikatel může v této
své činnosti pokračovat.
Marným uplynutím této lhůty však
oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zaniká.

Od prosince loňského roku realizuje
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
Žatec projekt Aktivní padesátka, který
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je určen
pro nezaměstnané nad 50 let věku a jeho
cílem je pomoci těmto nezaměstnaným
uplatnit se na trhu práce. Účastníci
projektu projdou nejprve tzv. Motivačním blokem, jehož součástí je i pracovní
diagnostika, psychologické poradenství,
vypracování individuálního plánu učení
a rozvoje a exkurze do vybraných firem
v okrese Louny. Dále mohou účastníci
po absolvování tohoto motivačního
bloku vstoupit do rekvalifikačních kurzů. Doposud proběhl kurz Pracovník
v sociálních službách a Skladník včetně
praxe u zaměstnavatelů, v současné době
probíhá kurz Obsluha osobního počítače.
V příštím roce se uskuteční rekvalifikace
Pečovatelka o děti od 3 do 15 let a Všeobecný sanitář. Po celou dobu projektu
se každému účastníkovi projektu individuelně věnuje podpůrný asistent, který
je nápomocen při vyhledávání volných
pracovních míst a kontaktování zaměst-

navatelů. Po dobu výuky je poskytováno
stravné a hrazeno cestovné.
Projekt lze hodnotit kladně, neboť
od začátku se do projektu zapojilo 77
osob a z toho již 20 účastníků našlo
i přes přetrvávající malou nabídku volných pracovních míst v okrese Louny
pracovní uplatnění a 3 účastníci mají
příslib zaměstnání od ledna příštího
roku. Dalších 37 účastníků projektu
nastoupilo do rekvalifikačních kurzů.
V současné době běží již III. cyklus
tohoto projektu a do IV. cyklu probíhají
výběry v měsíci prosinci, a to 15.12. na
ÚP v Žatci a 21.12. na ÚP v Lounech.
Zájemci o vstup do projektu se mohou
informovat na tel. č. 739 039 395 v Centru podpory zaměstnanosti v Lounech,
které vzniklo v rámci projektu a kde
je denně přítomen podpůrný asistent,
který pomůže klientům s hledáním
volných pracovních míst, se sepsáním
profesního životopisu nebo žádosti
o zaměstnání a podá bližší informace
o projektu a rekvalifikacích. V centru je
pro veřejnost k dispozici několik počítačů
s připojením na internet, kde si mohou
zájemci vyhledávat volná pracovní místa.
Tyto služby jsou zcela zdarma.

HLEDÁTE PRÁCI JE VÁM 50 LET A VÍCE?

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2011 přeje vedení města Žatce a zaměstnanci MěÚ Žatec

FOTO: JAN VRANÝ

POZVÁNKA

Dne 01.01.2011 nabude účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. V souvislosti s přijetím tohoto zákona
dochází také ke změně v živnostenském
zákoně, kdy se zavádí v kategorii vázaných živností nový předmět podnikání,
kterým je „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.
Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
tj. do 31.12.2010 podnikatelé poskytující
nebo zprostředkovávající spotřebitelské
úvěry svou činnost prováděli v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“.
Dle přechodných ustanovení zákona
o spotřebitelském úvěru platí, že podnikatelé, mohou v této činnosti v rámci

Spolupráce
měst Žatec a Thum
Město Žatec dokončilo dotační titul česná. Předmětem projektu byla tvorba

z Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Saskem (Ziel 3).
Jde o projekt na propagaci partnerských
měst Thum a Žatec. Již v minulosti obě
města úspěšně spolupracovala na proŽádáme plátce úhrady za komunální odpad, aby k provádění plateb použili jednu gramech dotovaných z fondů EU, šlo
z možností:
např. o projekt Procházkové trasy a Do1. převodem z účtu na účet Města Žatce č. 3183490287/0100,
2. poštovní poukázkou na účet Města Žatce č.3183490287/0100,
3. úhradou v pokladně Městského úřadu v Žatci.
Žádáme plátce, aby úhrady plateb za komunální odpad v rámci komplexního
systému nakládání s komunálními odpady neprováděli v pokladně společnosti
Marius Pedersen a.s.

Informace o úhradě plateb za odpady v roce 2011

Dotazy a požadavky na zimní údržbu

Své dotazy a požadavky na úklid
komunikací a chodníků můžete sdělit Technickým službám města Žatec
na e-mail: tsmz@seznam.cz, tel.:
415 749 819, FAX : 415 749 820.
Lhůty a rozsah údržby veřejných prostranství se řídí zimním plánem údržby
Technických služeb a Nařízením Města
Žatce č. 4/2009, kde je stanoveno, že
je nutné zajistit schůdnost chodníků
a sjízdnost místních komunikací dle
zimního plánu údržby a bez zbytečných
odkladů přiměřeně vzniklé situaci.
Kdo je odpovědný za škody způsobené
padajícím sněhem ze střech domů ?

Podle ustanovení § 415 občanského
zákoníku „každý je povinen si počínat
tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Dle § 420 občanského zákoníku dále „každý odpovídá
za škodu, kterou způsobil porušením
právní povinnosti“. Z výše uvedeného vyplývá, že za škody na majetku
a zdraví vzniklé padajícím sněhem ze
střech domů odpovídají vlastníci těchto
nemovitostí, a to i v případě, když k poškození zdraví či věci dojde při chůzi
či provozu na pozemní komunikaci
patřící městu.

webu propagujícího turistické oblasti
obou měst a regionů. Web na adrese
www.zatec-thum.eu obsahuje i další
praktické informace pro návštěvníky Euroregionu Krušnohoří. Dalším výstupem
je image leták o městech Žatec a Thum
v německém a českém jazyce. (jn)
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m 2 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.

sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
významné objekty církevní, administrativní
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).

Zveřejněno: od 29.10.2010 do 29.11.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.10.2009
Pozemek za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře
7199 m 2 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 29.10.2010 do 29.11.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Zveřejněno: od 29. 10. 2010 do 29. 11.
2010

Zveřejněno od 29.10.2010 do 29.11.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volná bytová jednotka:
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu…657.330,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden celek
k výstavbě RD za podmínek stanovených
odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
Zveřejněno: od 29. 10.2010 do 29. 11. - zahájit výstavbu vydáním příslušného
2010
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
Projednáno Radou Města Žatec dne
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
13.12.2010
pokutou 100.000,-Kč.
v souladu s čl.6 odst. 4 Zásad pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec, - Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vklabytové jednotky obsazené nájemníky:
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu Volný nebytový prostor:
n č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci o velin č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky v Žat2
rovnající se ceně kupní.
kosti 1+2, plocha bytu 61,00 m s podílem
ci, plocha 26,80 m2, s podílem společných
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
částí budovy č.p.2832, 2833, 2834 v Žatci
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o vý1115/1 o výměře 757 v k.ú. Žatec o velikosti
měře 1067 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti
609/41632 vzhledem k celku za kupní cenu
268/40636 vzhledem k celku za kupní
339.048,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
cenu…294.000,- Kč a poplatky spojené
n č. 2554/22 ul. Černobýla v Žatci o velis provedením smlouvy.
2

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

kosti 1+2, plocha bytu 60,90 m s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 v k.ú. Žatec o velikosti
609/41632 vzhledem k celku za kupní cenu
380.648,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Zveřejněno:
14.3.2011

od

15.12.2010

do

Opakovaný záměr Města Zveřejněno: od 29. 10. 2010 do 29. 11.
Žatec prodat ze svého 2010
majetku
Opakovaný záměr Města
Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD: za podmíŽatec prodat ze svého
nek stanovených odborem rozvoje města
majetku
n 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.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti v termínu zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku
Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení o koupi nemovitosti jsou k dispozici na
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle MěÚ Žatec. Bližší informace získáte na
tel. 415736224.
územního plánu města
Zveřejněno:
od
24.11.2010
do
k žádosti je nutné předložit:
23.12.2010
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchod(projednáno Radou Města Žatec dne
ního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou 29.11.2010)
zařazeny plochy občanského vybavení Volná bytová jednotka:
charakteru veřejného vybavení (veřejná n č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci o velikosti
2
správa, ochrana obyvatelstva, školství, 1+3, plocha bytu 68,20 m s podílem spo-

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
lečných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819
jitele pozemku.
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5040 Přístup na pozemek:
o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti - příjezd po nové dvouproudé asfaltové
682/42456 vzhledem k celku za kupní
komunikaci a následně po nově vytvocenu…740.370,-Kč a poplatky spojené
řeném nájezdu š. 4 m ze zámkové sklas provedením smlouvy.
debné dlažby. Změna umístění vjezdu
Žádost o koupi je nutno podat na předeje možná po schválení ORM a zhotovipsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice
tosti v termínu zveřejnění záměru prodat.
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku
pozemku.
Města Žatec včetně tiskopisu žádosti - podél pozemku je vytvořen chodník, od
o koupi nemovitosti jsou k dispozici na
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
Měú Žatec. Bližší informace získáte na tel.
pozemku) přerušovaný zatravněním
415736224.
a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky
přípojek u některých parcel minimální
– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
odkanalizování při podsklepení RD
čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanaZveřejněno: od 6.12.2010 do 4.1.2011
lizační přípojka DN 100 – dešťové vody
bude možné napojit pouze přes bezpečnostní přepadovou jímku – nelze napojit
přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
povolení (dále jen „SP“) na RD).
Projednáno RM dne 26.10.2009
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
Pozemek za účelem bytové výstavby
pozemcích cca 2 m od hranice pozemn ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře
ku.
7199 m 2 v lokalitě Pod Kamenným vrš- - CZT bude dodáváno Žateckou teplákem v Žatci za účelem realizace bytové
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
výstavby za kupní cenu 1.000,-Kč/m 2
ukončena uzávěrem ve sdruženém zděs tím, že ze strany žadatele bude k žáném pilířku na hranici pozemku. Odtud
dosti přiložen návrh zástavby v souladu
bude na pozemek vyvedena zaslepená
s územním plánem města k zastavění
přípojka teplovodu DN 40. Připojení
stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné
a předávací stanice bude součástí prozeleně, a to zastavovací studii (parkovací
jektu jednotlivých RD (ke SP nutné
plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sívyjádření ŽT a.s.).
tě) - grafická část, hmotové uspořádání - území není vybaveno plynovodem.
(podlažnost, počet bytových a nebytových - dále budou v pilířcích na pozemcích
jednotek), časový harmonogram výstavby,
umístěny elektrické rozvodné skříně
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že
s vynechaným prostorem pro připojení
si Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
RD a elektroměr (cena za připojení ke
stanovit podmínky:
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí Regulační podmínky výstavby:
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- Stavební čára bude u všech RD shodná
- termín dokončení stavby včetně vydání
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohopříslušného rozhodnutí stavebního úřadu
vých parcel bude stavební čára 5,5 m
pod smluvní pokutou ( případně lze výdodržena z obou stran od ulice. Vzdástavbu rozdělit do etap)
lenost od hranice sousedního pozemku
- věcné právo předkupní po dobu realizace
bude min. 3 m.
výstavby
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
Zveřejněno od 06.12.2010 do 04.01.
5,5 m od hranice pozemku – platí sta2011
vební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží nebude řešeno
jako podkroví).
Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
lokalita Kamenný vršek, Žatec - II. eta- nejsou stanoveny.
pa schválen Radou Města Žatec dne - Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
14.07.2008
SP či ohlášení stavby.
n Území pro výstavbu rodinných domů
je určeno schválenou zastavovací studií, - Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
kde bylo navrženo základní členění parvýška oplocení 1,8m, materiál a barva
cel do bloků navazujících na současné
nejsou stanoveny.
ulice Vrchlického, Politických vězňů,
Elišky Krásnohorské, Dukelská a U Flóry - Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
v Žatci :
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
sluneční energie a to na vlastní nákla2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
dy.
3.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
4.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
se bude vyjadřovat architekt města indi5.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
viduálně.
6.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
vysvětlivky: * PD – projektová dokumen7.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
tace, SP – stavební povolení,
8.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
Další případné informace
9.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
- ve věci technických podmínek vý10.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
stavby podá odbor rozvoje města tel.
Způsob a postup prodeje pozemku
415736264, krejcar@mesto-zatec.cz
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném - ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
odbor tel. 415736225, eisertova@meskaždý jednotlivý pozemek)
to-zatec.cz
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
zveřejněno od 29.10.2010 do 29.11.2010
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené s pro- tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mestovedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do -zatec.cz
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu
o povolení užívání stavby) do 4 let od
podpisu kupní smlouvy bude část kupní
n Bytová jednotka č. 1 v domě č.p. 49
ceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného
Branka v Žatci o velikosti 1+3, podlahová
pozemku prominuta
plocha bytu 118,26 m2, za měsíční nájemné
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
8.933,- Kč bez služeb na dobu neurčitou.
ode dne vkladu do katastru nemovitostí
n Bytová jednotka č. 6 v domě č.p. 49
(KN) za zaplacenou část kupní ceny
Branka v Žatci o velikosti 1+3, podlahová
Technické a regulační podmínky pro výplocha bytu 113,70 m2, za měsíční nájemné
stavbu
8.045,- Kč bez služeb na dobu neurčitou.
Stav pozemku:
Zveřejněno: od 24.11.2010 do
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
23.12.2010
– případné doplnění ornice na pozemek
V termínu zveřejnění přijímáme písemné
je možné po schválené žádosti na OŽP
žádosti na řádně vyplněném tiskopise, ktez deponie ornice v zadní části lokality
rý je k dispozici na informacích MěÚ Žatec
Kamenný vršek na vlastní náklady manebo na www.mesto-zatec.cz.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

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.

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

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

Žatecký týdeník

16. prosince 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PROSINEC 2010 / LEDEN 2011
19.12. Neděle DĚDEČKŮV BETLÉM

15:00

20.12. Pondělí POJĎME SLAVIT VÁNOCE

17:00

Pohádka o putování za Ježíškem. Inscenace Dědečkův betlém je inspirována
tradičními figurkami Krušnohorského betlému, jenž je umístěn v mosteckém
muzeu. Tradiční vánoční příběh o kometě, která vede poutníky k jesličkám s Ježíškem. Příběh končí rozsvícením vánočního stromečku a společným zpíváním
koled. Uvede Divadlo Rozmanitosti Most. Hrají: Petr Čulík, Tereza Karásková,
Tereza Lišková, Emil Preisler, Jitka Raková a Petr Rak.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 80,VÁNOČNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ ZAKLADNÍ ŠKOLY 28. ŘÍJNA.
Předvánoční představení pro rodiče, přátele a kamarády, plné písniček, scének, smíchu a dobré nálady.
Mimo předplatné

22.12. Středa VÁNOČNÍ AKADEMIE STUDENTŮ OBCHODNÍ AKADEMIE V ŽATCI 8:00
Mimo předplatné
Pohádka pro děti

8.1. SOBOTA

LA FANCIULLA DEL WEST (Dívka ze Zlatého západu)

strana 3

18:45

(Giacomo Puccini) Tato Pucciniho opera situovaná na divoký západ, měla
premiéru v Metropolitní opeře v roce 1910. V hlavních rolích tehdy vystoupili
Ema Destinová a Enrico Caruso. U příležitosti stého výročí se v titulní roli dívky
ze Zlatého západu objeví americká diva Deborah Voigt a jejím partnerem bude
Marcello Giordani. Za dirigentským pultem stane Nicola Luisotti.
Dirigent: Nicola Luisotti; Režie: Giancarlo del Monaco
Účinkují: Deborah Voigt, Marcello Giordani, Juha Uusitalo
Více na www.metinhd.cz. Přístupné
Satelitní přenos. Vstupné: 300,-

www.divadlozatec.cz

Rozjezd kina je naplánován na leden 2011

Lidé v Žatci se v lednu dočkají otevření nového kina. To bude nainstalováno
v budově divadla ve Dvořákově ulici.
V těchto dnech byla podepsána smlou- v roce 2010. Z premiérových filmů se
va se společností XC Data, která novou již teď lidé mohou těšit na Harry Pottechnologii nainstaluje v 51. týdnu toho- ter a relikvie smrti, Fimfárum 3D - Do
to roku. Zkušební projekce proběhnou třetice všeho dobrého, Letopisy Narnie:
v prvním týdnu roku příštího. Jako Plavba Jitřního poutníka 3D, Tron Leprvní oficiální projekci na nové techno- gacy 3D, Román pro muže, Fotři jsou
logii budou moci návštěvníci zhlédnout lotři, Gulliverovy cesty 3D, Méďa Béďa
přenos opery dne 8. 12. V nadcházejícím 3D, Odcházení, Rychlá a zběsilá pětka
týdnu pak budou postupně nasazovány a mnoho dalších.
aktuální filmy i starší tituly, které lidé
Kompletní program se již brzy objeví
v Žatci neměli možnost zhlédnout na www.divadlozatec.cz

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám rodinný domek se zahrádkou v Bezděkově. Tel.: 606 291 006
n Prodám byt 3+1 v OV, ul. Černobýla
v Žatci. Plastová okna, balkon, nová kuchyně, renovace koupelny. Volný od 022011. Cena 950.000,- Kč. Při rychlém
jednání sleva. Tel.: 728 442 192
n Prodám družstevní byt 1+4 v Chomutově kompletně zrekonstruovaný.
Cena včetně vybavení 580 000, při rychlém jednání sleva, tel. 606 250 007
n Prodám byt v OV 1+2 v Žatci Podměstí, cena 640 000, tel. 723 469 628,
při rychlém jednání sleva.
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV3+1/L Příkrá, 3.NP, 670.000
OV 2+1/L Příkrá, 1.NP, 900.000
OV 2+1, Třebízského, 1.NP, 520.000
RD 2+1, garáž, zahrada, 1.380.000,
Strojetice, obec Kryry
RD s komerčními prostory, zahrada,
980.000, Tvršice, obec Staňkovice
Pronájem, Dvořákova ul, přízemí,
9000 bez energií 3 místnosti a SZ
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Pronajmeme část Studia Gold (pedikúra, masáže, finan. poradenství….)
Tel. 731 604 404
n Brillant de Santé. Darujte vašim blízkým opravdový klid, pohodu
a relaxaci v dárkovém poukazu na
Vánoční masáž za 590,-Kč. (medová
masáž-levandulová obličeje). Objednávky: 607 834 434

n Pronajmu byt 1+2 v centru Žatce.
Vybavená kuchyň. Nájem 6000 Kč +
poplatky. Tel. 777 304 201, 724 980 395,
e-mail: ms@finance-schneiderova.cz
n Pronajmu pěkný byt 2+1 s možností užívání jako 3+1, Družstevní ul. Žatec.
Nájem 4.000,- Kč + služby + vratná kauce. Volný od 1. 1. 2011. Volejte po 14.00
hod. č. 721 181 431
n Pronajmu pěkný zrekonstruovaný
byt 2+1 v Žatci poblíž centra a pěkný
Že se varhanní koncert, který se konal minulý čtvrtek k poctě sv. Mikuláše částečně zařízený byt 1+1 v Husově ul.
Oba volné od 1. 1. 2011. Nájem 4.000,v chrámu Nanebevzetí Panny Marie vydařil, není pochyb.
Pro Svaz postižených civilizačními věnováno na kostel a částka 3.582 korun Kč + služby + vratná kauce. Volejte po
chorobami, o. s. ZO Žatec byl největší půjde přes Nadaci Světluška na nevido- 14.00 hod. č. 608 042 37
odměnou zaplněný kostel. Přímé hodno- mé. Jsme ve spojení s koordinátorkou
n Kreativní tvoření, dekorace
cení mi nepřísluší, nebylo by nevhodné nadačních příspěvků pro jednotlivce ARTÍK. Obchůdek s potřebami pro
– použiji latinské rčení že „samochvála a částku věnujeme konkrétní osobě.
vlastní tvoření, skleněné vázy, svícny
smrdí“. Ale co ráda sdělím veřejnosti je
O dalších krocích, budu veřejnost ráda a jiné, keramika, barvy na sklo, FIMO
to, že se podařilo na dobrovolném vstup- informovat.
hmota, korálky, komponenty, potřeby
ném vybrat 4. 582,- Kč. 500 korun bylo
S. Žitníková pro decoupage, balící papíry, stuhy …
také BALÍCÍ SLUŽBA – přineste si
dárek, zabalím? Obchůdek najdete
na adrese: Oblouková 227, Žatec (za
Zveme Vás na Půlnoční bohoslužbu
v Evangelickém kostele (u muzea). hotelem Zlatý lev), tel.: 777 936 760,
e-mail: artik.m@seznam.cz
Žatec - Městská knihovna Žatec ozna- Pátek 24.12.2010 od 23:30 hodin. Pořádají
žatecké
sbory
Apoštolská
církve
muje celkovou uzavírku všech oddělení
centrální knihovny a poboček knihovny a Křesťanského společenství.
PŘIŠLI NA SVĚT
v období od 23. prosince 2010 do 2.
30.11. Karin Hervertová
ledna 2011. Poslední letošní akcí bude
1.12. Veronika Ferencová
Předvánoční noc v knihovně pro regisDenis Elicer
trované čtenáře od 6 do 11 let, která
2.12. Samuel Kopecký
se uskuteční dne 17. prosince 2010 od
Matto Szadowski
19,30 hodin v centrální knihovně. Všem
20. prosince přivítají návštěvníky od 9
našim čtenářům přejeme příjemné a klid- do 16 hodin v zahradě Křížovy vily živé 3.12. Jana Bartková
Karolína Fundová
né vánoční svátky.
(fr) ovečky, které naladí především malé děti
4.12. Liliana Wenzlová
Základní škola P. Bezruče v Žatci na „Živý betlém“. Příběh o narození Ježíš- 5.12. Dominika Maláková
Jan Hartman
zve všechny občany dne 20. 12. ka přiblíží žáci ze ZŠ Liběšice ve velkém
2010 na Vánoční trhy od 14 – 17 h. sále vily (a možná se opravdový Ježíšek 7.12. Adam Sedláček
i objeví). Přijďte se s námi vánočně těšit.
Michaela Černá
V případě zájmu o shlédnutí představe- 9.12. Aglaja Andreeva
ní „Živý betlém“ je nutné se objednat na 10.12. Patrik Gažo
Zveme Vás na Vánoční zastavení s podtitu- tel. čísle 415 710 389, kapacita sálu je
Matěj Rybár
lem - návrat ke kořenům. Pořad moderních omezena. Představení se koná od 9.00, 11.12. Valentyna Kiklhornová
křesťanských písní, koled a krátkých vánoč- 10.00 a 11.00 hodin.Za realizaci akce 12.12. Ema Kulhánková
ních zamyšlení, připravila žatecká Apoštol- děkujeme: ZŠ Liběšice pod vedením paní 13.12. Barbora Trifontiová
ská církev (www.cirkevbezhranic.eu). Středa Mgr. Danuše Manové, ZO ČSCH Žatec 14.12. Martina Novotná
22. prosince od 18:00 hod, v Evange- 1, paní Ireně Rajnové, panu Hálovi, paní
Roman Sinu
lickém kostele (u muzea). Vstup volný. Sandře Novákové a Deniskovi.
(kv)
Dominika Máteová

Legenda o sv. Mikuláši

Uzavírka Městské Půlnoční bohoslužba
knihovny Žatec
Živý betlém
v Křížově vile

Koncert v kostele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽATEC,
NÁM. 28. ŘÍJNA 1019, OKRES LOUNY

DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NÁS V ROCE 2010 PODPOŘILI:

SPONZORŮM: Grape SC, a.s.; Greisiger Group, a.s.; Papírnictví Hassman;
Zahradnictví Cinke; pan Svoboda Libor; pan Zabloudil Petr; Slot Theta, a.s. - pan
Mikulčík; Jan Petříček HP-Interier; Hassman Trading s.r.o.; Manželé Vaněčkovi;
Karel Korf; JUDr. Ivana Demutová; Ing. Pavel Boubín; ZP Petr Zabloudil;
HP-Pelzer k.s., o.z.; Mgr. Milan Milfait,
ZŘIZOVATELI, ZAMĚSTNANCŮM, ŽÁKŮM A JEJICH RODIČŮM
... A PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2011.

ROZLOUČENÍ
Josef Harcuba
27.11 Štefan Szamko
30.11. MVDr.Pavel Bejček
Jaroslav Holeček
1.12. Josef Zika
Bc. Miroslav Kaloš
4.12. Jaroslava Košťálová
Marcela Jungmanová
5.12. František Kubínek
Pavel Mistr
Václav Mráz
8.12. Veronika Hodásová
Svatopluk Šindelář
9.12. Jaroslava Kabelová
10.12. Bohumír Krof
11.12. Alena Oláhová
13.12. Paulína Bizoňová

40 let
52 let
67 let
75 let
52 let
43 let
85 let
63 let
63 let
55 let
75 let
81 let
79 let
62 let
61 let
58 let
91 let

Zaplněné divadlo tleskalo
Petru Kotvaldovi

Třetí adventní neděle byla ve znamení setkání, vánočních písní a koled. O tuto
příjemnou předvánoční atmosféru se zasloužil Petr Kotvald, který společně
s uměleckou agenturou Gardes uspořádali v městském divadle v Žatci adventní
koncert pod názvem „Vánoce hrajou glórijá“.
Původní úmysl agentury byl uspořádat
Večerní adventní koncert se nesl již
jediný koncert a nabídnout tak několik v komornějším duchu, kde zpěváka
desítek míst dětem z dětských domovů. doprovodili špičkový hosté, členi České
„Mimořádný zájem o adventní koncert filharmonie a souboru Klíček ZUŠ Žatec
nás nejenom těší, ale tato skutečnost n pod vedením Alžběty Urbancové. Spoás společně s Petrem přiměla k tomu, že lečně si zazpívali skladby: “Bílé vánouspořádáme samostatný odpolední cha- ce“, „Strom vánoční“, „Veselé vánoce“,
ritativní koncert pro tyto děti, které ne- „Santo“, „Jingle Bells“, „Adeste fideles“
mohly být vychovány ve vlastní rodině. a v samotném závěru za bouřlivého
Pozvání přijalo osm dětských domovů aplausu spokojeného publika„Vánoce
ze severních Čech, ústav sociální péče hrajou glórijá“. Zcela zaplněné divadlo
a další organizace“ informovala maji- tleskalo všem účinkujícím. „Věřím, že se
telka umělecké agentury Gardes Ivana tento koncert v našem městě stane tradiStebilová.
cí“ řekl na závěr Petr Kotvald. Jeho slova
Odpolední koncert zaplnilo divadlo na potvrdila také majitelka agentury Gardes
240 dětí. Vánočně vyzdobený sál diva- Ivana Stebilová při předání květin.
dla, dětmi z dětských domovů náležitě
Některé projekty agentura už rozjeocenil i Petr, dárečky s vlastnoručním la. „Zabezpečujeme maturitní plesy,
podpisem. Mimořádného ocenění za firemní večírky, nebo umělce a hosty
výzdobu se dostalo dětem z dětského pro pořad Českého rozhlasu nedělního
domova z Chomutova a ze Žatce. Hodi- Dobrého jitra s osobností, který modenový koncert vyvrcholil titulní melodií ruje žatecký rodák MUDr. Jiří Pešina,
„Vánoce hrajou glórija“ a přídavkem který je známý z TV NOVA a ČT. Pro
„Mumuland“. Na pódiu se sešly děti tento rádiový pořad jsme zajistili MUve vánočních oblečcích zp&iacu te;vali Dr. Kateřinu Cajthamlovou, MUDr. Raa tančili.
dima Uzla, imitátora Petra Jablonského
Za nevšední zážitek žateckému rodá- a v novém roce přijal pozvání také
kovi Petru Kotvaldovi poděkovala jmé- bavič Vladimír Hron, zpěvák Standa
nem občanů Královského města Žatec Hložek a Petr Kotvald. S moderátorem
paní starostka Zdeňka Hamousová.
MUDr. Pešinou, MUDr. Uzlem a MUPřekvapením pro zpěváka byl nepláno- Dr. Cajthamlovou realizujeme výjezdní
vaný soukromý mini-koncert děti z MŠ akce pod názvem Medicína je zábavná
Alergo, které si připravily několik vánoč- věda o smutných věcech. Tento pořad
ních koled. Pozice se vyměnili a Petr co uvedeme v kompletním obsazení jak
by divák, si společně s dětmi zazpíval. v živém lednovém vysílání Českého roz„Krásně zazpívané vánoční písně a dět- hlasu v pořadu Tobogan, který modeský rozzářený úsměv je tím nejhezčím ruje Aleš Cibulka tak v březnu a dubnu
dárkem, za který moc a moc děkuji. Moc v našem regionu. Dříve to není možné
jsem se na vás těšil. Vystoupení před z důvodu mimořádného zájmu škol,
domácím publikem má vždy své kouzlo divadel a firem po celé republice“, shrpředevším v období adventu“ svěřil se nula Ivana Stebilová.
s dojetím zpěvák při loučení s dětmi.
Stanislav Stebila

Navštivte nově otevřenou
prodejnu levného nábytku

v ul. Nákladní,
vedle obch. centra Peromarket.
Velký výběr!

ZETEK

SERVIS - OBCHOD

Prodáváme
kvalitní
šicí stroje
Alšova 835, Žatec
tel.: 607 646 282

Novì
otevøeno

Prodejna oděvů a obuvi
pro práci a volný čas
M.B.M. Drozd s.r.o. v Žatci
Poděbradova 164
(vjezd na něměstí
vpravo za lékárnou)
www.mbmdrozd.cz

Tel. 415 211 860
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I druhý klíčový zápas podzimu Lokomotiva
zvládla na výbornou
Posledním 11 kolem skončila podzimní část KP A kuželek. Žatecká Lokomotiva
jí ukončila vítězně a v souboji o „ Černého Petra“ ho přenechala MUS Most.
Konečně jí pomohlo i štěstí, které která nakonec rozhodla o jeho výhře o 9.
ke sportu patří, když ve dvou duelech
Chotová po rozpačitém úvodu zapnula
rozhodovala pouhá kuželka a navíc na vyšší obrátky a začala ztrátu smazávat.
posledním hodem. Tentokrát Žatecké Nakonec z toho byl dramatický závěr.
poslouchala i dorážka, která o bodech Posledním výborně zvládnutým hodem
nakonec rozhodla.
srazila dvě a vyhrála o 1! L. KubizňákoVše odstartoval Čaboun. Konečně se vá, zapůjčená z „B“ týmu měla výborný
mu zadařilo i na domácí kuželně. Sou- vstup do zápasu a brzo vedla. K její smůle
peř stačil pouze v plných. V dorážce už soupeři vyšli perfektně plné ( 302 ) a to
neměl šanci. Tu měl domácí borec přímo rozhodlo. V dorážce na tom byli oba stejně
ligovou (169) a tím výhrou o 75 položil a tak Most výhrou o 22 srovnal na 2 : 2.
výborný základ k zisku bodů. Ptáčková
Další drama připravil v páté dvobojovala statečně a nenechala soupeři jici Ptáček st. Přestože zahrál dobře
nic zadarmo. Plné vyhrála, ale její sou- plné, stále mírně ztrácel. Rozuzlení
peř zvládl bravurně hlavně první dorážku, přišlo opět až v posledním hodu.

Domácí shodil 6 a vyhrál tím o 1!
Za stavu 3 : 2 a + 46 nastoupil v závěrečné dvojici Jarolím. Úkol byl jasný, neprohrát tímto rozdílem. První padesátka
byla vzácně vyrovnaná a domácí jí prohrál
o 2. Ve druhé i přes trápení v plných přidal dobrou dorážku a drama nepřipustil.
Nakonec vyhrál o17 a poslal hosty na dno
tabulky. Lokomotiva nakonec přezimuje
na 10 místě, když na skóre přeskočila
i Bílinu.
Jarní odvety začínají 15.1.
n Lokomotiva Žatec A - TJ MUS
Most B 6 : 2 (2475 : 2412)

Čaboun 454, Ptáčková 400, Chotová
377, Kubizňáková L. 395, Ptáček st.
423, Jarolím 426.

Volejbalová sezóna po první polovině
Všechna dívčí družstva VK Sever
Žatec mají za sebou první polovinu
sezony. Juniorky jsou po třech turnajích
bez porážky a svoji soutěž jednoznačně
vedou, když jsme v šesti utkáních ztratili
pouze jeden set. Kadetky již hrály poslední podzimní kolo na půdě nebezpečného

Duchcova. Obě utkání jsme měli po celou
dobu pod kontrolou a soupeř s námi dokázal držet krok vždy jen v začátcích setů,
3:0 (14,15,9) a 3:0 (18,18,17). Naši hru
dnes výborně organizovala Eliška Kundratová, která k přesné nahrávce přidala
nebezpečný servis a obětavou hru v poli.

V útoku pak dominovala na postu diagonální hráčky Denisa Piglová, kterou
soupeř prakticky nebyl schopen ubránit.
Velmi dobrý výkon však dnes podal celý
tým ve složení: Eliška Kundratová, Eliška
Voláková, Majda Nosková, Bára Hanušová, Denisa Piglová, Jana Břízová,Adéla
Lučanová a Petra Ryková. V soutěži jsme
po dvou porážkách a dvanácti vítězstvích
na prvním místě o bod před Teplicemi
a o tři před Děčínem,který však má dvě
utkání k dobru.
Starší žákyně bohužel zatím zůstavají za
očekáváním a byť hrají tuto soutěž prvním
rokem, je poslední osmé místo po dvou
turnajích zklamáním. Naopak v Poháru
Nadějí si děvčata vedou o poznání lépe.
Ve čtvrtém kole, které jsme tento víkend
odehráli v domácím prostředí, dívky vybojovaly páté místo. V kvalitně obsazeném
turnaji jsme porazili Tachov, Sokolov
a Habartov a podlehli Děčínu, Olympu,
Plzni a Šanovu. Páté místo nám patří
i v celkovém pořadí. Naše nejmenší získávají první zápasové zkušenosti ve druhé
a čtvrté lize minivolejbalu a jejich výkony
i výsledky se postupně zlepšují.
Příští víkend nás ještě čeká Český Pohár
Utkání kadetek proti Chomutovu útočí Majda Nosková, vykrývají zleva Jana kadetek v Lanškrouně a pak zasloužené
dvoutýdenní volno.
Jaroslav Vrbata
Břízová, Jana Zlatinská, Eliška Kundratová a Petra Ryková.

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 13.12.2010 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu určitou:

referent/referentka kultury
a cestovního ruchu

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
Sb.v platném znění): platová třída 10.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost NJ nebo AJ, znalost dalších jazyků výhodou
l Komunikační schopnosti a flexibilita
l Znalost problematiky cestovního ruchu, kultury a historie zejména oblasti
Žatecka vítána
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 312/2002, o úřednících
územních samosprávných celků
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 03.01.2011
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu a telefonické spojení, číslo OP nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a vlastnoruční
podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 27. 12. 2010 do
17.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent kultury “.
Pohovory s uchazeči, kteří splňují výše uvedené požadavky, budou probíhat
30. 12. 2010.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve
výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Zlatí plavci na Poháru Mistrovství ČR
Beroun - O víkendu 4.-5.prosince 2010 se v Berouně konal Pohár ČR, kterého se
zúčastnili nejlepší jedenáctiletí plavci České republiky .
Na tento závod se z oddílu SK Žatec
Tomáš Urban se ve všech svých šesti
nominovalo celkem 6 plavců. Mezi ne- startech umístil v první desítce závodníúspěšnější plavce patřili Jakub Dvořák ků a vždy si zlepšil svoje osobní rekordy.
a Dominik Červenka, kteří potvrdili, že Nejlépe se umístil na 100m znak, a to na
patří mezi ty nejlepší, oba se dvakrát stali 7.místě. Martin Filek nastupoval na start
vítězi Poháru ČR. Jakub Dvořák zvítězil celkem ve čtyřech disciplínách, kde si také
v disciplínách 100m a 200m polohovým výrazně zlepšil své rekordy, celkem 3x se
závodem, k tomu přidal stříbrnou medaili umístil na 9.místě.
na 100m volným způsobem a dvě bronPavla Barochová se Poháru ČR účastzové medaile, a to v disciplínách 100m nila po delší zdravotní pauze, ale přesto
a 200m znak. Dominik Červenka opět do- potvrdila, že stále patří mezi nejlepší jekázal, že v prsařských disciplínách nemá denáctilété plavkyně. Nejvíce se jí dařilo
konkurenci a na obou tratích 100m i 200m na prsařských tratích, kde na trati 200m
prsa s velkým náskokem zvítězil.
obsadila 6.místo a na 100m 8.místo.

Bára Červenková se nejlépe umístila 2x
na 12.místě, a to v disciplínách 100m znak
a 100m polohovým závodem, z šesti startů
si třikrát zlepšila svá osobní maxima.
Chlapecká štafeta ve složení Dvořák,
Červenka, Urban a Filek zvítězila v závodě 4x 50m polohovým závodem, stříbrnou medaili přidala na 4x50m volným
způsobem.
Jedenáctiletí plavci SK Žatec předvedli
v Berouně výborné výkony, vybojovali
celkem 9 medailí – 5 zlatých, 2 stříbrné
a 2 bronzové. Všem plavcům gratulujeme
k jejich úspěchům a děkujeme za výbornou reprezentaci oddílu SK Žatec.
Lenka Dvořáková

Rok 2011 – rok dobrovolnictví
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Vánoční plavecké
závody v Mostě

Dne 4.12.2010 se uskutečnili plavecké
závody v Mostě, kde měl náš klub ze
Žatce početné zastoupení: T. Plevko, K.
Iblová, T. Iblová, D. Klán, V. seifertová,
R. Haišman, J.Řimnáč, B. Ševčíková, R.
Havlátová, S. Vavříková, E. Pohoriljak,
O. Pohoriljak, T. Zugar. Všichni plavci
plavali výborně a zlepšovali své osobní
rekordy. Na stupně vítězů se dostali:
Tomáš Plevko zvítězil ve všech svých
disciplínách, Katka Iblová – stříbrná na
100VZ a 100 PZ, Radek Haišman stříbrný
na 50Z a 50P a bronzový na 50M, 50VZ,
100PZ, Ella Pohoriljak zlatá na 50VZ, 100
VZ a 100PZ, Světlana Vavriková zlatá na
50Z, stříbrná na 50P a bronzová na 50VZ,
David Klán zlatý na 50m a 100VZ a druhý
na 50Vz a 100PZ. Gratulujeme.
Více na www.plavanizatec.cz

Dobrovolnická služba Levandule při žatecké nemocnici, v rámci které se dvě
desítky dospělých a studentů odvážně rozhodly pomáhat druhým, stále působí
na odděleních a poskytuje pacientům útěchu a pomoc během pobytu v nemocnici.
Většina působí mezi klienty léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), jiní občas
pomůžou vyplnit dlouhou chvíli dětem.
„Nejvíce pomoci je však třeba právě
Monika Hájková dodává: „Jsou rodiny,
na LDN u seniorů,“ říká koordinátorka pro které je péče o starého člověka sice
Levandule Monika Hájková. „Kapacita možná, ale postarat se o něj nechtějí,
tohoto oddělení je 50 lůžek. Prioritou dokonce je to obtěžuje. Najednou je
sester je práce zdravotnická, a proto pryč všechno to dobré, co pro ně stárrády přivítají dobrovolníky, aby pomohli noucí člen rodiny dělal celý život. A tak
vyplnit a příjemně strávit volný čas seni- zatímco jsou jiná oddělení nemocnice
orům – procházet se s nimi po chodbě před svátky a během nich poloprázdná,
nebo v parku, popovídat si s nimi, něco v LDN se mnohokrát zaplní všechna lůžka
jim přečíst, vyslechnout je.“
i těmi, kteří jsou své rodině prostě jen na
Ti, kteří práci dobrovolníka na LDN obtíž... Proto si velice vážíme těch, kteří
zkusili, jistě potvrdí, že to není nic jed- jsou ochotni ukrojit dvě hodiny týdně ze
noduchého. Zvláště junior často obtížně svého volna a věnovat je těm, na které se
hledá cestu k seniorům a ke vzájemnému tak často zapomíná. A věřte nebo ne, i taporozumění. O to víc ocenění si zaslouží dy na LDN se dají zažít krásné věci, které
ti, kteří to zkusili a vytrvali, i ti, kteří tuto i mám mladším zůstanou hluboce vryty do
především psychicky náročné práce chtě- paměti a na které budeme v budoucnu rádi
jí zkusit. Setkání mladého člověka, který a s úsměvem vzpomínat.“
se teprve ve světe a v životě rozkoukává
Dobrovolnická služba stále hledá
a snaží se v něm zorientovat, s člověkem dobrovolníky, kteří jsou ochotni kousek
o mnoho let starším, který pomalu spěje svého volného času věnovat dobré věci
ke konci své životní poutě, je obtížné. Pro a potěšit nemocné slovem, úsměvem
klienta LDN je setkání s mladým člově- nebo pohlazením. Pomoci lze nejen přímo
kem povzbuzující, příjemné a přínosné na odděleních pacientům, ale například
v mnoha směrech, v mladém může setkání i s výzdobou jednotlivých oddělení.
se stářím vyvolat mnoho otázek a emocí.
Rok 2011 je vyhlášen rokem dobroProstředí LDN nutí mladého přemýšlet volnictví. Žatecká nemocnice se do něj
i nad vlastním stářím. Mnoha z nich se zapojuje projektem „Máme si co říct“,
v duchu vynoří otázka, kterou si nikdy v roce 2011 chce též realizovat výzdobu
předtím nepoložili - jaký asi bude ten jejich na jednotce intenzivní péče (JIP), která by
závěr života? Budou mít to štěstí prožít měla „rozkvést“ obrázky květin vytvořeho v rodinném kruhu v plné síle? Postarají ných barvami na sklo. Podobné obrázky
se o ně jejich blízcí, pokud toho nebudou potěší i děti na dětském oddělení a plánují
schopni sami? Neodloží je do ústavu jen se i předvánoční překvapení pro LDN
proto, aby si přivlastnili jejich dům, byt, a dětském oddělení. Za první půlrok činmajetek? Budou mít to štěstí, aby aspoň nosti patří všem dobrovolníkům srdečné
Vánoce strávili v rodinném kruhu?
díky.
Zdenka Uďanová

Objednávka přímo u Ježíška

V neděli chodil jako každý rok Mikuláš. Moc dárků nám nepřinesl, spíše sladkosti, ovoce, někomu uhlí či shnilou cibuli, což bylo pro mnohé z nás velké
rozčarování.
A tak jsme nechtěli nic nechat náhodě natrhali si pravé hřiby a už jsme dorazili
a rozhodli jsme se, že s objednávkou k cíli. Za splněné úkoly jsme dostali drobné
vánočních dárků vyrazíme přímo za dárky. Pak jsme plni očekávání vyšli k jeJežíškem! Už samotná cesta byla pohád- žíškově schránce, která čekala na naše doková – silnice, pole, stromy, domy byly pisy. Každý si do ní vhodil svůj sen. Rychle
přikryté sněhovou peřinou. Cesta rychle jsme udělali ještě jednu fotku s Ježíškem
utíkala a brzy jsme dorazili do Božího a hurá domů. Cestou zpět se v autobuse
Daru – celoročního sídla českého Ježíška. už začaly ozývat hlasy, které říkaly, že to
Ten už na nás čekal i se svými úkoly. A tak přece není pravda, že dárky nenosí Ježíjsme se pustili do „práce“. Sníh jsme měli šek, ale…?? Ve skrytu duše však všichni
všude. Bořili jsme se na cestách, zapadali doufáme, že se naše sny pod stromečkem
v závějích, ale vidina vánočního stromku „nějakým“ zázrakem objeví. No, však už
s nadílkou vytoužených dárků byla silněj- brzy uvidíme, Ježíšku! Tak šťastné a veselé
ší. Putovali jsme lesem, kde nás zdravila Vánoce a také si něco přejte! Ježíšek stále
různá lesní zvířátka, bojovali jsme s de- ještě přijímá další objednávky.
vítihlavou saní, dostali radu od vodníka, Mgr. E. Vávrová a žáci DD, ZŠ a SŠ Žatec

