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Vážení čtenáři, vzhledem k úsporným opatřením rozhodlo zastupitelstvo města Žatce o vydávání tohoto
periodika v roce 2010 jednou za 14
dní. Název zůstává stejný, protože
takto je zaregistrován u Ministerstva kultury ČR. Děkujeme za
pochopení.

Počet kontejnerů
na textil se zvýší

Žatec – Z dvou na pět vzroste počet
kontejnerů na textil. Dva byly před
časem umístěny do Dukelské ulice
(u Flory) a u Kauflandu. Nově se objeví
u hotelu Garni, za městským úřadem
na náměstí Svobody a ve Stroupečské ulici (u uhelných skladů). (rm)

V žateckém divadle se v sobotu konala soutěž nejkrásnějších dívek. Na
snímku za účasti moderátorů večera a ostatních soutěžících dívek je Dívka
roku Jitka Mráčková (uprostřed), první vicemiss Adriana Šedivá (vlevo)
a třetí Kristýna Mlčochová.

Předběžná cena tepla je odsouhlasena

Bezbolestné
vyšetření tepen

Chcete bezbolestně a rychle zjistit
postižení vašich tepen arterosklerozou
a jaké riziko infarktu nebo mrtvice Vám
hrozí v dalších 10-ti letech? Provádíme
arteriografii na interní ambulanci Nemocnice Žatec, o.p.s., tel.: 414 110 354. Cena
1000,-Kč/osobu, sleva pro skupinu 4 a více
osob. Více informací na www.nemzatec.cz
interní oddělení.

Nezaměstnanost
stále stoupá

Žatec - Míra nezaměstnanosti v okrese Louny se v lednu zvýšila z 11,7% na
12,43%.
V meziročním sledování přesahuje
úroveň loňského roku téměř o 2,7 procentního bodu. Úřad práce v Lounech
zaznamenal nárůst počtu evidovaných
uchazečů ve všech regionech okresu. Na
Lounsku se počet evidovaných uchazečů
zvýšil o 155 osob. Celkový počet uchazečů činil 3 021 osob a míra nezaměstnanosti vzrostla na 13,06%. Na Žatecku se
počty evidovaných uchazečů též zvýšily,
a to o 164 osob na počet 2 176 uchazečů s mírou nezaměstnanosti 14,59%.
Na Podbořansku přibylo do evidence
52 osob a současný stav tedy vykazuje
1 226 evidovaných uchazečů s mírou
nezaměstnanosti 14,93%. Ve srovnání
s loňským rokem můžeme konstatovat,
že u všech regionů vzrostly počty evidovaných uchazečů o cca 250-700 osob
a míra nezaměstnanosti o cca 2,9-3,2
procentního bodu.
(jk)

Žatec – Rada města v pondělí schválila předběžné ceny tepla ze soustavy centrálního
zásobování města Žatec pro rok 2010.
Žatecká teplárenská, a.s. tedy stanovuje ceny tepla v Kč/GJ pro rok 2010 takto:
Sazba

VS a TUV

S

Celkem bez DPH

275,10

361,20

387,90

z toho bez DPH
- pevná složka
- variabilní složka

138,10
137,00

209,40
151,80

225,30
162,60

Cena s DPH (10%)

302,61

397,32

426,69

Pro rok 2010 došlo k navýšení cen bez
Tajemnice městského úřadu v Žatci Monika Spáčilová (vlevo) a vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Martina Raganová v Táboře DPH oproti roku 2009 o 3,9% . I tak však
tato cena spadá do nižšího průměru cen
s cenou za inovaci. Foto: archiv úřadu
tepla v České republice. Při kalkulaci ceny
se vycházelo ze zadání akcionáře – města
Žatec, které požaduje cenově dostupné
Žatec, Tábor - V Táboře byly předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci teplo pro obyvatele Žatce a stabilitu ceny
ve veřejné správě.
tepla.
K nárůstu ceny došlo vlivem snižování
Jednu ze šesti udělených cen v rámci ČR né používali z pohodlí domova, v mnoha
získal Městský úřad Žatec a to za inovaci případech bez nutnosti fyzicky dojít na odběru GJ, ale především kvůli zvyšování
cen některých vstupů jako např. uhlí. Cenu
ve veřejné správě za rok 2009 za Helpdesk MěÚ či jinou instituci.
– Odpadové hospodářství.
Toto ocenění je další, které navazuje na uhlí navýšily zejména další náklady, jako je
Jde o realizaci webového rozhraní na trend podporovaný a požadovaný vede- ekologická daň u uhlí a elektrické energie,
adrese http://odpady.mesto-zatec.cz. Na ním města, a to zvyšování kvality služeb čekací doba na dolech a mnoho dalších.
tomto uživatelsky jednoduchém helpdesku poskytovaných městským úřadem svým Toto palivo bylo po dlouhou dobu cenově
může každý občan města, který se zare- občanům. Připomeňme, že Městský úřad nejlevnější, ale s jeho zvyšujícím se nedogistruje jménem, příjmením a e-mailovou Žatec za rok 2008 obdržel cenu za kvalitu statkem a vlivem na životní prostředí při
adresou, zadat podle přednastavených ve veřejné správě za zavedení metody ko- jeho spalování se stává nejen problematicky
dostupným, ale každoročně se cena výrazně
kritérií v elektronické podobě dotazy, munitního plánování sociálních služeb.
žádosti, podněty či stížnosti týkající se
Dále velmi oceňovanou službou jsou zvyšuje, a to především díky zpřísňující se
odpadového hospodářství. Tyto jsou dle mimořádné úřední dny – soboty, které legislativě (např. od roku 2013 bude nutno
charakteru předány konkrétním řešitelům, postupně inspirovaly po našem vzoru nakupovat i drahé emisní povolenky, bylo
zadavatel pak obdrží zprávu, kdo a jak jeho i některá další města a obce v ČR. Hojně by nutné provést nákladné rozsáhlé invespodnět řeší, případně kdy došlo v dané věci využívanou službou je i zasílání krátkých tice do odsiřování, apod.).
Proto také Žatecká teplárenská, a.s.
k vyřešení.
textových zpráv (SMS), kterými odbory
Jedním z důvodů tvorby této aplikace úřadu vyrozumívají občany o vyřízení na základě zadání akcionáře realizuje
byla také postupná společenská snaha jejich záležitostí.
(st) projekt výstavby nové kotelny na spaloo elektronizaci veřejné správy, a proto
také o vytvoření systému, který by obča-

Městský úřad Žatec získal další ocenění!

Informace
k Chrámu Chmele a Piva
Po dokončení konstrukce vyhlídkové dotaci ve výši 92,5% z celkových nákladů,
věže, revitalizace budovy chmelařského
skladu a výstavby nového vstupu do
Chmelařského muzea v roce 2009 pokračuje projekt CHCHP především renovací
nepoužívaného objektu bývalé sušárny
chmele. Zde brzy vznikne funkční minipivovar s výstavem 200 000 piv ročně, dále
restaurace a kavárna umístěná v patře
objektu. Tyto prostory budou samozřejmě
sloužit nejen návštěvníkům města, ale také
obyvatelům Žatce. Kromě možnosti občerstvení zde budou i klidové zóny určené
k relaxaci dospělých i dětí, připraveno bude
např. podium a prostor pro kulturní akce
či Jižní odpočinková zahrada. Zkušební
provoz těchto objektů je zatím zamýšlen
od Dočesné 2010, která proběhne 3. a 4.
září.
Projekt Chrámu Chmele a Piva je největší investiční akcí v historii města, na který
získal Žatec od Evropské unie rekordní

P

které dosahují 245 milionů korun. Velmi
příznivá je i finanční spoluúčast města ve
výši 7,5 % z celkových způsobilých nákladů.
Prostředky, které město do projektu investuje, by za normální situace určitě nepokryly v plné výši ani náklady na rekonstrukci
inženýrských sítí, chodníků a komunikací,
které se opraví v celém bloku domů okolo
dnešního Chmelařského muzea.
Aktuální informace jako např. videoprezentace k jednotlivým etapám, časosběrný
snímek růstu rozhledny a mediální zprávy
najdete na: www.chchp.cz nebo www.mesto-zatec.cz (sekce Strukturální fondy). Fanoušci projektu se mohou také připojit ke
skupině na síti Facebook.
V Turistickém infocentru MěÚ v Žatci
si mohou zájemci o Chrám Chmele a Piva
zapůjčit DVD, které obsahuje veškeré dostupné informace o projektu.
(Jan Novotný)

Informace Policie ČR
n Žena je stíhána za zavinění smrtelné
dopravní nehody…
Vyšetřování první letošní tragické nehody, která si vyžádala život člověka, přineslo
obvinění 40leté řidičky. K této dopravní nehodě došlo 4. ledna ráno na nechráněném
železničním přejezdu účelové komunikace
mezi obcí Libočany a západním nádražím
v Žatci. Obviněná, jedoucí s osobním vozidlem zn. Kia Rio ve směru od místních
zahrádek do centra, vjela na přejezd v době,
kdy se od Plzně blížil osobní vlak s několika
desítkami cestujících. Následně došlo ke
střetu přední části vlaku s pravou stranou
osobního vozidla, ve kterém byl smrtelně
zraněn 51letý spolujezdec. Sama řidička,
která při střetu vypadla z auta, byla těžce
zraněna. V minulých dnech ji policejní komisař obvinil ze spáchání trestného činu
usmrcení z nedbalosti, za což jí podle
zákona hrozí trest odnětí svobody v délce
jednoho roku až šesti let. Obviněná je stíhána na svobodě.
n Vloupal se do garáží
Policisté objasnili vloupání do dvou garáží v Žatci z konce října minulého roku.
Tuto trestnou činnost má na svědomí
19letý mladík ze Žatce, kterému pomáhali ještě další spolupachatelé. Zatím se

ale podařilo doručit usnesení o zahájení
trestního stíhání pro podezření ze spáchání
trestného činu krádeže právě uvedenému
aktérovi. Před necelými čtyřmi měsíci se
vloupal na místě zvaném Na Popelišti do
garáže, ze které odcizil malý motocykl zn.
Jawa Babeta v hodnotě 10 000 Kč. V nekalém tažení pokračoval do žatecké ulice
U Flory. Zde se vloupal do další garáže,
odkud zmizelo různé nářadí a hliníková
kola na automobil i s pneumatikami.
Škoda byla v tomto případě vyčíslena na
cca 11 000 Kč. Vyšetřování obviněného je
vedeno na svobodě.
n Naftu mu neukradli, ale zpronevěřil ji
Před několika týdny jsme veřejnost informovali o krádeži nafty a dřevěných palet ze zaparkovaného kamionu v Plzeňské
ulici v Žatci. Šetřením však vyšlo najevo,
že oznamovateli stovky litrů pohonných
hmot nikdo neukradl, ale on sám je zpronevěřil. Odčerpanou naftu z nákladního
vozidla nebo neoprávněně natankovanou
u benzinové pumpy pak většinou prodával. Poškozené firmě tak způsobil škodu
přesahující dvacet tisíc korun. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo ve středu
sděleno podezření ze spáchání trestného

vání veškeré biomasy, která bude vyrábět
nejen teplo, ale i elektřinu. Cílem je nejen
předejít komplikacím při nedostatku uhlí,
mít k dispozici i další palivo, nerealizovat
investice s krátkodobým výhledem, ale
prodejem „zelené“ ekologické elektřiny
zabezpečit i stabilitu ceny tepla. Výnosy
z prodeje elektřiny nejen že dopomohou
k zachování ceny tepla v nižších úrovních,
ale navíc uhradí všechny náklady spojené
s touto investicí.
V případě dotazů jsou zaměstnanci Žatecké teplárenské, a.s. připraveni odpovědět na dotazy jak písemně, tak osobně.
Na základě výše uvedeného Žatecká teplárenská, a.s. v současné době zpracovává
a rozesílá nové části B ke kupním smlouvám na prodej a nákup tepelné energie
s novými cenami a novým rozpisem záloh.
Upozorňujeme, že podle části a Smlouvy
do aktualizace smluv podepsáním nové
části B smlouvy jsou odběratelé povinni
platit zálohy dle rozpisu z roku předcházejícího.
Ing. Alena Hlávková
Ředitelka společnosti
Žatecká teplárenská,a.s.

činu zpronevěry. Podle zákona mu hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
n Ze zahrady zmizel karavan
V minulých dnech kradl dosud neznámý
pachatel v objektu jedné zahrady v Stroupečské ulici v Žatci. Po násilném vniknutí
přijel do zahrady i s neustanoveným vozidlem a za něj zapřáhl zde odstavený obytný
přívěs. Poté i s karavanem odjel. Poškozenému majiteli tak způsobil škodu za 15 500
Kč. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, po pachateli pátrají.
n Při vloupání byli vyrušeni
V sobotu, kolem třetí hodiny ráno, vnikli
na pozemek sběrných surovin v Purkyněho ulici v Žatci dva muži z Lounska. Za
pomoci páčidla se dostali do kontejneru
s barevnými kovy a následně si připravili
k odcizení 20 kg mědi a 14, 5 kg hliníku,
vše v hodnotě 3 257 Kč. Přímo při krádeži je
však vyrušil pracovník bezpečnostní agentury a následně je zadržela hlídka Městské
policie Žatec. Na služebně obvodního oddělení jim policisté ve zkráceném přípravném
řízení sdělili podezření z pokusu trestného
činu krádeže. Poté je ze zadržení propustili
na svobodu.
(pčr)

strana 2

18. února 2010

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
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.
Zveřejněno: od 5. 2. 2010 do
8. 3. 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 1935 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 obchodu (hypermarkety
a supermarkety, obchodní síť).

Žatecký
týdeník

Zveřejněno od 16.2.2010 do 17.3. 5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
2010
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
Opakovaný záměr Města 8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
4614/30 o výměře 1153 m2
Žatec prodat ze svého 9.p.p.č.
10.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
majetku
11.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Projednáno RM dne 16.06.2008
Způsob a postup prodeje pozemku
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem - v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněrozvoje města
ném tiskopise úhrada částky 5.000,p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
Kč (za každý jednotlivý pozemek)
2
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 - kupní cena pozemků k výstavbě RD
je stanovena částkou 1958,-Kč za
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
1m2
500,- Kč/m2.
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za m2 převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
Zveřejněno: od 16. 02. 2010 do 17.
ceny
03. 2010
Technické a regulační podmínky pro
Opakovaný záměr Města výstavbu
pozemku:
Žatec prodat ze svého Stav
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
majetku
– případné doplnění ornice na pozeProjednáno RM dne 12.11.2007
mek je možné po schválené žádosti
Pozemky za účelem bytové výna OŽP z deponie ornice v zadní čásstavby
ti lokality Kamenný vršek na vlastní
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6
náklady majitele pozemku.
o výměře 3560 m 2 , p.p.č. 4646/21 Přístup na pozemek:
o výměře 1221 m 2 , p.p.č. 4646/22 - příjezd po nové dvouproudé aso výměře 4508 m 2 , p.p.č. 4646/26
faltové komunikaci a následně po
o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27
nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze
2
o výměře 5162 m v lokalitě Pod Kazámkové skladebné dlažby. Změna
menným vrškem v Žatci za účelem
umístění vjezdu je možná po schvárealizace bytové výstavby za kupní
lení ORM a zhotovitele stavby tech.
cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze strany
infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
žadatele bude k žádosti přiložen návrh
na vlastní náklady majitele pozemzástavby v souladu s územním plánem
ku.
města k zastavění stavbou pro bydlení - podél pozemku je vytvořen chodník,
a k realizaci veřejné zeleně, a to zastaod silnice oddělený parkovacím stávovací studii (parkovací plochy, zeleň,
ním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
u každého pozemku) přerušovaný
část, hmotové uspořádání (podlažzatravněním a ozeleněním keři
nost, počet bytových a nebytových
a stromy.
jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní smlou- Připojení na inženýrské sítě:
vy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje - na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrv kupní smlouvě stanovit podmínky:
né plastové šachtě nepojezdné – pro
- termín pro vydání příslušného
pojezd je nutné provést úpravu vyberozhodnutí stavebního úřadu pod
tonováním přechodové desky.
smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně - Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
vydání příslušného rozhodnutí stamělké uložení stávající kanalizace
vebního úřadu pod smluvní pokutou
jsou i hloubky přípojek u některých
(případně lze výstavbu rozdělit do
parcel minimální – cca 1,2 m pod
etap)
terénem (nutnost odkanalizování
- věcné právo předkupní po dobu
při podsklepení RD čerpáním).
realizace výstavby
Přivedena je samostatná dešťová
Zveřejněno od 16. 2. 2010 do
kanalizační přípojka DN 100 – deš17. 3. 2010
ťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka
bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici
Opakovaný záměr
pozemku. Odtud bude na pozemek
vyvedena zaslepená přípojka teploMěsta Žatce prodat
vodu DN 40. Připojení a předávací
pozemky pro výstavbu
stanice bude součástí projektu jedRD
notlivých RD (ke SP nutné vyjádření
ŽT a.s.).
n lokalita Kamenný vršek, Žatec
- území není vybaveno plynovodem.
- II. etapa
schválen Radou Města Žatec dne - dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny elektrické rozvodné
14.07.2008
skříně s vynechaným prostorem pro
Území pro výstavbu rodinných domů
připojení RD a elektroměr (cena za
je určeno schválenou zastavovací stupřipojení ke každé parcele 3 x 25A
dií, kde bylo navrženo základní členění
je již uhrazena).
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických Regulační podmínky výstavby:
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská - Stavební čára bude u všech RD
a U Flóry v Žatci :
shodná tj. 5,5 m od hranice pozem1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
ku. U rohových parcel bude stavební
2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m
čára 5,5 m dodržena z obou stran od
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
ulice. Vzdálenost od hranice soused4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
ního pozemku bude min. 3 m.

Žatecký týdeník
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní
krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města
tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 5. 2. 2010 do
8. 3. 2010
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na
www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
1440 m 2 ul. Jungmannova v Žatci
jako jeden celek k výstavbě RD za
podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu do
dvou let od podpisu kupní smlouvy

pod podmínkou odstoupení od
smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.

Zveřejněno: od 5. 2. 2010 do
8. 3. 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 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, že realizaci stavby lze
odsouhlasit až po schválení nového
územního plánu, 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 5. 2. 2010 8. 3. 2010

Druhý díl seriálu sociálních služeb - Centrum
služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s

Název organizace: Centrum služeb
pro zdravotně postižené Žatec o.s.
Kontaktní soba: Ivana Mierva Petirová-místopředsedkyně a statutární
zástupce
Kontaktní místo: Masarykova
1335,Žatec,tel:773 407 310 nebo
739 066 938, e-mail:centrumsluzeb-zatec@centrum.cz
úřední hodiny: po-pá 8-12,non-stop
telefon 773 407 310
Centrum služeb poskytuje v Žatci
a okolí v tuto chvíli tři registrované
služby.
- Osobní asistence,tj služba terénní, poskytovaná v domácnosti uživatelů.
- Denní stacionář tj služba ambulantní, kam uživatelé přijíždí ráno
a odpoledne si je rodina vyzvedne.
- Odlehčovací službu,která je pobytová,poskytovaná v Domě sociálních
služeb v Libočanech.
Kolika občanům Žatce poskytujete
osobní asistenci a kolik pečovatelek
zajišťuje tuto činnost?
Osobní asistenci poskytujeme v tuto
chvíli 11ti uživatelům,tuto službu zajišťuje 5 osobních asistentů nepřetržitě 24
hodin,7 dní v týdnu,365 dní v roce.
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám
se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu
a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění chodu domácnosti.Stejně
tak doprovod k lékaři,na společensné
akce a podobně.
Kolik osob využívá služeb Dům
sociálních služeb Libočany?

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.

Služby v denním stacionáři v Libočanech využívá v průměru 10-12 uživatetel v měsíci,tuto službu zajišťuje
5 osobních asistentů v nepřetržitém
provozu,dále pak 4 ostatní zaměstnanci,ergoterapeutka,speciální pedagog,sociální pracovnice.Zdravotní péči zde
zajišťuje MUDr.Vít a Medika, agentura
domácí péče zastoupená paní Ivanou
Szakalovou.
Která událost z vašeho působení
vám v poslední době udělala největší
radost?
V naší práci se setkávám denně se
spoustou malých radostí,úspěchú
a pokroky našich uživatel, jak v terénu,kdy vidím spokojené úsměvy někdy
i těžce postižených lidí,kteří oceňují
práci osobních asistentek,které jim
vnesou do domácnosti nejen péči o domácnost,osobní hygienu,stravu, ale
přinesou do domácnosti úsměv,pochopení,dobré slovo.
Ve stacionáři se nám podařilo zorganizovat oslavu, 100 let jedné uživatelky, které přišel pogratulovat též
pan místostarosta Aleš Kasal, vedoucí
sociálního odboru pan Petr Antoni,
zástupci tisku, taktéž zástupci ministerstva práce a sociálních věcí.Radost
a překvapení této stoleté paní se nedá
slovy popsat.
Největší radostí a úspěchem pro mě
i naše zaměstnance je stacionář v Libočanech.S obrovskou pomocí města
Žatec, kdy nám poskytlo prostory pro
toto zařízení se mi splnil sen otevření
takového stacionáře s malou kapacitou,
kde vládne domácí prostředí a uživatelé
se zde tak i cítí.Touto cestou bych chtěla poděkovat městu Žatec za pronájem
prostor bývalého azylového domu v Libočanech.
Děkujeme za rozhovor

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.

18. února 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

ÚNOR/BŘEZEN 2010
18.2.

RANGERS

19:30

22.2.

PÁNSKÁ JÍZDA

19:30

24.2.

Koncert známé a populární skupiny. Přijďte si zazpívat a odreagovat se u písniček, kterými jsou například Inženýrská, Láska je věc kouzelná, Trpasličí svadba,
Vím vím a mnoho dalších. Pro dobrou náladu v Žatci zahrají Honza Vančura,
Mirek Řihošek, Karel Macálka a Maxmilian Presse.
Předplatné skupiny D i mimo předplatné
Vstupné: 200,Divadlo Bolka Polívky a divadelní spolek Frída
Děj příběhu je zasazen do prostředí vesnického ochotnického divadla, jehož
specifikem je fakt, že jej tvoří pouze chlapi.Ženy v této dědině hrát divadlo
prostě a jednoduše nebaví. Proto je repertoár souboru postaven čistě na mužích.Z tohoto sterotypu vytrhne všechny až příchod mladého avantgardního
režiséra,který se rozhodne nazkoušet s místními hvězdami přelomové představení. Jeho volba je odvážná, budou se zkoušet Tři sestry od Čechova.Tři hlavní
postavy – Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi.
Scénář a režie Dodo Gombár. Hrají: Jiří Pecha, J.Barin Tichý, Martin Trnavský,
Radim Novák, David Rotter a Alexandra Jirku.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

KTERAK SKŘIVÁNEK VÁNEK MUSEL VRZNOUT Aneb MASOPUSTNÍ POHÁDKA 10:00, 14:00

Rozverná pohádka Divadla Kapsa s písničkami ze Seriálu „Pohádky ze
zahrádky“.
Předplatné skupiny E a M.
Vstupné: 35,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
20.2.

27.2.

6.3.

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ III

19:30

Dobrodružný / Rodinný / Dánsko, 2008, 85 min
Další příběh dětských hrdinů Katrin, Mathiase, Fie a Nise. Všichni čtyři
společně s Katrininým otcem, Velmistrem řádu templářských rytířů, vyrážejí
na Maltu, aby našli bájný poklad Hadí koruny. Mathias je ale okouzlen jednou
ze zdejších dívek Elen. Omylem jí prozradí tajné poslání celé skupiny. Poklad
spadne do nepravých rukou a Mathias je unesen. Všichni zbývající hrdinové tak
musí spojit své síly a pomoct Mathiasovi. Nakonec se pokusí získat i poklad.
Režie: Giacomo Campeotto
Vstupné: 50,-

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ

19:30

Krimi / Drama / USA, 2009, 140 min
Vizionářský režisér Michael Mann (Nelítostný souboj, Collateral, Miami Vice,
Poslední Mohykán) uvádí film inspirovaný životními osudy jednoho z nejobdivovanějších a nejproslulejších štvanců americké historie – Johna Dillingera.
Johnny Depp (Série Piráti z Karibiku) se představuje v roli charismatického
a nepolapitelného bankovního lupiče, kterého FBI označila za amerického “Veřejného nepřítele číslo jedna.” Držitelka* Ceny Akademie® Marion Cotillard
(Edith Piaf) hraje Billie Frechette, jedinou ženu schopnou uchvátit jeho srdce.
Po Dillingerových stopách se vydává se zuřivou zarputilostí špičkový agent
FBI Melvin Purvis (Christian Bale – Temný rytíř) a jejich stále napínavější
hra kočky s myší vyvrcholí v legendárním strhujícím zúčtování.
Režie: Michael Mann. Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Channing Tatum,
Emilie de Ravin, Leelee Sobieski, Billy Crudup,
Vstupné: 75 ,-

KRÁLOVNA VIKTORIE

19:30

Bonton Film / Drama / Velká Británie / USA, 2009, 100 min
Když mladičká Viktorie (Emily Blunt) nastupuje na anglický královský trůn,
ocitá se v prostředí plném turbulentních zvratů, intrik a lstí, kde není možné
věřit ani členům vlastní rodiny. Historické drama Královna Viktorie sleduje
první roky její vlády a zaměřuje se na problematický vztah s jejím manželem
– princem Albertem (Rupert Friend). Ve vedlejších rolích obrazově i technicky
dokonale zpracované strhující podívané se představují Jim Broadbent, Mark
Strong, Paul Bettany a Miranda Richardson..
Režie: Jean-Marc Vallée. Hrají: Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany,
Miranda Richardson, Jim Broadbent, Thomas Kretschmann, Mark Strong
Přístupné, dvd. Vstupné: 50 ,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

n Poznávací zájezd Paříž & Londýn

nabízí:

Termín: 20.- 24.4.2010 – 5-denní autobusový zájezd s odjezdem ze Žatce
2 x ubytování v hotelu se snídaní, trajekt Francie – Velká Británie a zpět, bohatý program
Cena: 4.990,-Kč

n Oblíbený okruh západním pobřežím USA – tentokrát již IV. opět o den delší

Termín: 8.-22.5.2010 – maximum osob na tento zájezd je 10
15ti denní okruh – Los Angeles, Santa Monica, Malibu, Hollywood, San Diego, Las Vegas,
Grand Canyon, Sequoia NP, San Francisco, a mnoho dalšího.
Bezkonkurenční cena: 49.990,- Kč vč. tax.

n Dětský letní tábor v Nečtinech s výukou anglického jazyka

Termín: 24.- 31.7.2010, ubytování na zámku, spousta netradičních aktivit, již 13. sezona
Cena: 3.990,-Kč
Všichni klienti, kteří si u nás zakoupí jakýkoliv zájezd na rok 2010 půjdou do losování
o ceny v hodnotě 30.000,- Kč. Toto losování se uskuteční na konci roku 2010.
Pro více informací jděte na www.palmera.cz nebo nás navštivte na Kruhovém náměstí.
Tel / Fax.: 415 749 858, e-mail: info@palmera.cz

n RE/MAX nabízí v Žatci k prodeji
OV 4+1 Malínská, cihla, 850.000
K PRONÁJMU
2+1 V zahradách, měs. 7.500 vč.
energií,
Komerční prostory Kruhové nám.
2.NP, měs. 7.000 bez energií
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Pronajmu:
• byt 3+1/L v Žatci, sídliště Jih II,
73 m2, plast. okna, lodžie, velký sklep,
pouze pracujícím
• prostornou garáž umístěnou v panel. domě na sídlišti Jih v Žatci s elektřinou.
Bližší info na tel.: 777 881 880
n Pronajmu byt 2+1 po celkové
rekonstrukci, plastová okna, nová
kuchyň, koupelna, dveře. Volné ihned.
Tel.: 777 085 875
n Společnost KC s.r.o. obchodující
volně prodejné potravní doplňky síťovým marketingem, nabízí spolupráci
ambiciózním lidem. Obchodní marže
z přímého prodeje 45% + 24% zpětná
provize. Nabízíme: revoluční způsob
obchodování přes www stránky, nadprůměrné ohodnocení, nezávislost
a svobodu podnikání. Podmínka věk
nad 18 let. Domluvte si nezávaznou
schůzku a získejte více informací na tel.
č. 605 413 790, nemáte co ztratit, dejte
si šanci, můžete jen získat.
n Salon Lenka přijme 2 kadeřnice na ŽL. Tel. 606 303 243
n Pronajmu kadeřnické křeslo
v zaběhnutém Salonu Elito. Levný
nájem. Tel.606 473 488
n Pronajmu byt 1+2 Žatec-Jih, Jabloňová ulice. Byt je zateplen. Nájem+poplatky 7.300,-Kč/měsíc. Bez elektrické
energie a plynu. Okamžitě k nastěhování. Tel.: 731 556 510.
n Chcete úplně nové bydlení? Značka – levný nájem! V nově rekonstruovaném objektu pro všechny generace
v obci Měcholupy. Volejte 604 652 759
nebo 721 761 505.
n Prodám topné dřevo – levně. Odvoz
možný. Tel.: 721 761 505
n Nabízím dojíždění autem Žatec – Praha (Dejvice) a zpět. Tel.:
724 574 437.
n Pronajmu byt 1+2 v centru města;
6.300,- Kč + energie + 2 kauce. Tel.:
603 873 590
n Pronajmu byt 2+kk v centru města ; 5.500 + energie, 2 kauce. Tel.:
603 873 590
n Pronajmu byt 1+1 v ulici Černobýla. Kauce nutná. Volejte: 774 240 723
n Květiny Arkána u hasičů denně
otevřeno 8-18hod., po-ne včetně svátků, bonbónové, klobásové, cigaretové
kytice, hrnkové, řezané květiny, dárkové předměty. Těší se na vás květinářky
z Kauflandu a bezkonkurenční ceny vázaných květin. Objednávky možné přijímat na tel. 723 955 488, 721 818 778.
Dárek nad 300,- Kč zdarma.
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek u Jirkova, firma Dráb opět
prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, tetra hnědá a dominant
černý, modrý, kropenatý a bílý. Stáří
slepiček 17-19 týdnů, cena 138-148 Kč,
garantujeme začátek snůšky do 4 týdnů od prodeje. Prodeje se uskuteční
v pátek 5. března u Západního nádraží
v 14.30 h. Případné bližší informace
na tel. 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166.
n Pronajmu byt 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
v Žatci, Růžová ulice. Nájemné nejlevnější v Žatci. Ihned k nastěhování. Tel.:
720 101 433

BLAHOPŘÁNÍ
n Blahopřejeme panu Josefu
Vtípilovi, který se dne 17. 2. dožívá obdivuhodných 90. narozenin.
Mnoho zdraví a optimismu do dalších let přeje rodina

VZPOMÍNKA
n Dne 21.2. uplyne 1 rok od
úmrtí naší maminky paní Zdeny
Vtípilové. Za její
obětavost a laskavost s láskou
vzpomínají dcera
Eva a syn Dante
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Přípravný kurz pro žáky 5. tříd ZŠ
na gymnáziu v Žatci

V rámci příprav na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se naše
gymnázium rozhodlo uspořádat přípravný kurz pro žáky 5. tříd základních
škol.
První setkání, při kterém se zájemci
Na všechny malé budoucí studenty se
seznámí s průběhem kurzu a poprvé si velice těšíme a prosíme je, aby si nosili
budou moci vyzkoušet své znalosti z čes- s sebou přezůvky a psací potřeby.
kého jazyka i z matematiky, proběhne
Kurz bude zdarma.
19. února 2010 od 14.00 do 15.00 hoPředběžné přihlášky posílejte na zadin v budově gymnázia v učebně číslo 31 stupce@gymnaziumzatec.cz nebo telev 1. patře. Kurz bude v dalších týdnech fonicky na číslo 415 740 592, případně
pokračovat střídáním matematiky a čes- přijďte 19. února ve 14 hodin přímo do
kého jazyka vždy od 14.00 do 15.00 ho- naší školy!
din, bude ukončen 16.4. 2010. Přijímací
Další informace na www.gymnaziumzkoušky proběhnou 22.4. a 23.4.2010. zatec.cz.
Gymnázium Žatec

Úspěchy Základní umělecké školy Žatec
V minulých dnech proběhlo okresní
kolo soutěže v komorní hře.
V komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů se na 1. místě umístili v I.kategorii 2 housle + klavír Ella Pohoriljak,
Ondřej Pohoriljak, Čeněk Urbanec,
v II. kategorii 2 housle + klavír se na 1.
místě umístili Ondřej Pohoriljak, Pavel
Giereth, Klára Malá.
V komorní hře s převahou dechových
nástrojů v I. kategorii 2 zobc. fl + kla-

vír se na 1. místě umístili Kristýna
Hrůzová, Ráchel Pabiánová a David
Černík, ve III. kategorii 4 zobc.fl.+
klavír 1. místo obsadili Petra Myslivečková, Adriana Svobodová, Petra
Dufková, Petr Svoboda a Kateřina
Šetková.
V komorní hře na bicí duo bicí 1. místo obsadil Josef Fiala a Jan Oldřich.
Všichni uvedení postupují do krajského kola, blahopřejeme.

Nabídka kroužků ŽUŠ Žatec
Kroužek lidových tanců pro dospělé
pod vedením I. Fábryové, termín konání čtvrtek 18.00- 19.30h v budově
ZUŠ, Studentská 1030, Žatec. Třída
TO, cena 330,- Kč na měsíc, platí se
celé pololetí.
Kurz orientálních tanců pro začáteční-

ky a mírně pokročilé, termín únor 2010
– 23.6.2010, středa 17.45 – 19.45h
v budově ZUŠ, cena 330,- Kč, platí se
pololetí.
Přihlášky na www.zuszatec.cz, nebo
v kanceláři ZUŠ, Studentská 1030,
Žatec, tel. 415 740 368.

Michal Pavlíček v divadle

#

V úterý 9. března přijedou do žateckého divadla společně zahrát kytarový
mág Michal Pavlíček a zpěvačka s podmanivým hlasem Monika Načeva.
Uslyšíte nové písně, ale také průřez
z celé kariéry obou protagonistů. Začátek koncertu je naplánován na 19:
30 hod.
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PŘIŠLI NA SVĚT
2.2. Petr Karas
3.2. Adéla Kozlíková
Tadeáš Kozlík
Eliška Žižková
4.2. Eliška Semerádová
6.2. Tadeáš Záleský
Nikola Vidiečanová
7.2. Lucie Holubová
Martin Kuchař
Ladislav Kotouček
9.2. Valerie Maťáková
Tereza Hulová
Dominik Richter
10.2. Marie Anna Opluštilová
Marie Jaskóová
Michaela Kamírová
David Gábor
11.2. Vladimír Vyšohlík
Lukáš Konečný
Kevin Boldi
Michael Horník
12.2. Loriana Bertová
13.2. Barbora Baťhová
Šarlota Jurnostová
14.2. Vi Ha Nguyen
15.2. Lukáš Zelený
Tomáš Paděra
16.2. Adéla Zmrhalová
Pavel Smek

Sobota 20. února 2010

Hráškový krém s opečenou krustou .... 23,-Kč
100g Vepřová pečeně, červené zelí,
bramborový knedlík .................... 75,-Kč
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky ..... 18,-Kč
100g Dančí plátek v šípkové omáčce,
karlovarský knedlík ..................... 75,-Kč
Hovězí vývar s domácími nudlemi ......
Brokolicová krémová s krutony ............
100g Svíčková na smetaně,
variace knedlíků .........................
130g Smažený karbanátek,
bramborová kaše, okurka ..........
100g Vepřový plátek na žampionech,
dušená rýže ................................

18,-Kč
23,-Kč

Brokolicová krémová s krutony ............
Kuřecím vývar se zeleninou a kapáním ....
130g Smažený holandský řízek,
Žatecké šťouchané brambory ....
100g Jelení kostky na smetaně,
variace knedlíků .........................
100g Segedínský gulášek,
kynutý knedlík .............................

23,-Kč
18,-Kč

Kuřecí vývar se zeleninou a kapáním ...
Květová krémová s opečenou bagetkou ...
130g Čufty v rajské omáčce,
kynutý knedlík .............................
250g Šunkofleky s uzeným masem,
zelný salát ..................................
100g Hovězí pečeně na česneku,
špenát, bramborový knedlík .....

18,-Kč
23,-Kč

Gulášová ...............................................
Květáková krémová s opečenou bagetkou ...
100g Hamburská kýta na smetaně,
variace knedlíků .........................
250g Zapečená bramborová kaše
s brokolicí a slaninou ..................
100g Nadívaný bůček, bílé zelí,
bramboráčky ...............................

18,-Kč
23,-Kč

Slepičí vývar s těstovinou ....................
Gulášová ...............................................
100g Masová směs v bramboráku,
kysané zelí .................................
100g Burgundská hovězí pečeně,
variace knedlíků .........................
100g Vepřové výpečky, červené zelí,
bramborový knedlík ....................

18,-Kč
18,-Kč

Úterý 23. února 2010

ROZLOUČENÍ
Irena Patrasová
Josef Happich
Miloslav Jadrný
Milena Altšmídová
Karel Průša
Otakar Tefr
Mgr. Jaromír Sládek
Václav Čada

Pátek 19. února 2010

Jihočeská kulajda s pravými hříbky ..... 23,-Kč
Hráškový krém s opečenou houskou ....18,-Kč
130g Pečené kuřecí stehýnko,
bramborová kaše, okurka ............69,-Kč
130g Čevapčiči, brambor, hořčice,
cibule, tatarská omáčka ................65,-Kč
100g Hovězí pečeně na houbách,
variace knedlíků ...........................69,-Kč

Pondělí 22. února 2010

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
7.2.
8.2.
10.2.
11.2.

Přijďte ochutnat jídlo od našeho nového kuchaře

Neděle 21. února 2010

ĀȀ̀ЀԀЀ

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

#

Nová nabídka obědů na Černém Orlu
19. 2.- 26. 2. 2010

84 let
78 let
63 let
79 let
83 let
58 let
78 let
62 let

Středa

Čtvrtek

Pátek

75,-Kč
65,-Kč
69,-Kč

65,-Kč
75,-Kč
69,-Kč

65,-Kč
65,-Kč
75,-Kč

75,-Kč
65,-Kč
69,-Kč

69,-Kč
75,-Kč
69,-Kč

Minutková nabídka od 19. 2. - 26. 2.

130g Smažený řízek, brambory, citron ... 75,-Kč
100g Smažený obalovaný sýr, brambor,
tatarská omáčka ......................... 69,-Kč
130g Přírodní vepřový plátek,
opečený brambor ....................... 75,-Kč
200g Salát „Černý Orel“
s opečenými krutony .................. 60,-Kč
POZOR!! KAŽDÝ DEN ZVÝHODNĚNÉ MENU
DLE DENNÍ NABÍDKY POUZE 79,- Kč

Budete velmi rychle obslouženi
#

#

Žatecký týdeník
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Tentokráte přímo v Mostě na umělé trávě
FK Baník Most bylo odehráno další utkání
Zimního turnaje jehož pořadatelem je FK
SIAD Souš ve skupině Elite. Tentokráte byl
žateckému Slavoji soupeřem domácí tým
hrající Českou dorosteneckou ligu, který
ale překvapivě nekladl příliš velký odpor,
a spíše neproměňování šancí žateckých
střelců byl výsledek utkání na jeho konci
mírný. Dorost Slavoje měl tento víkend
volno a představí se příští týden v Lounech v dohrávce s Libochovicemi, když
už je jistým vítězem celého turnaje. Svůj
Zimní turnaj v Lounech už rozehráli starší
žáci, a kombinovaný výběr žáků Slavoje
nestačil na divizního soupeře z Rakovníka, kterému podlehl 0 - 4, po snaživém
výkonu. Výsledek mužů B také na turnaji
v Souši nebyl do uzávěrky znám.
n FK Baník Most dorost ČFL - FK
Slavoj Žatec 0 - 4 / pol. 0 - 2 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Jindra - Paul
M. - Dykas - Bereš - Heinc - Krejčík - Macháček Zd. - Hankocy - Sachar
Střídali postupně: Tatár, Baierl, Derér,
Smékal, Tománek
V úvodu utkání již ve druhé minutě
domácí obránce srazil v trestném území
Sachara, a Heinc bezpečnou střelou z penalty stanovil úvodní výsledek utkání. Do
poločasu si sice domácí hráči nevytvořili
příliš, ne-li žádnou brankovou příležitost,
ale hráči Slavoje škubali za nervové nitky
svého trenéra Koutenského, příliš velkým
počtem neproměňovaných šancí, špatný
řešení herních situací, nepřesnou celoplošnou přihrávkou. Do poločasu proměnil přesný centr Vávry,Sachar a zvýšil
vedení na 0 - 2. Do druhého poločasu po
sérii střídání se obraz hry příliš neměnil,
jen se podařilo navýšit skóre a připsat si
další body do celkové tabulky turnaje.
Příští týden v sobotu 20.2.10 od 18.30
hod.čeká hráče další soupeř opět na Souši
a to FK Strupčice.
n Turnaj fotbalových přípravek na
hale Sever

Další ze série halových turnajů v kopané
bylo možné k vidění v sobotu, kdy se do
haly Sever Žatec za pořadatelství fi.PM
SPORT uskutečnili souběžně dva turnaje
v kategoriích mladší a straších přípravek.
V každé samostatné skupině bylo k vidění
nadšení účastníků dosáhnout co nejlepšího umístnění, když odměnou jim byly
pěkné poháry, medaile a sladkosti.
Konečné pořadí - starší přípravky:

1. Viktoria Žižkov
36 - 2 12.bodů
2. FK Strupčice
3 - 6 7.bodů
3. FK Duchcov
9 - 10 6.bodů
4. Hvězda Trnovany I. 6 - 10 4.body
5. Hvězda Trnovany II. 0 - 26 0.bodů
Nejlepší brankář: Dlabola Jan (Žižkov)
Nejlepší střelec: Melnikov Jan (Žižkov)
16. branek. Nejlepší hráč: Orlt Ondra
(Duchcov)
Konečné pořadí - mladší přípravky:

1. Tatran Podbořany 16 - 1 12.bodů
2. FK Slavoj Žatec
16 - 4 9.bodů
3. FK Strupčice
6 - 9 6.bodů
4. FK Duchcov
2 - 11 3.body
5. FK Staňkovice
1 - 16 0.bodů
Nejlepší brankář: Rejzer Jan (Podbořany). Nejlepší střelec: Mács Matěj
(Žatec) 9. branek. Nejlepší hráč: Turek
Lukáš (Podbořany)
n Pozvánka na Halový turnaj v kopané

18. února 2010

Plavci uspěli na prvních závodech
v roce 2010

V sobotu 6. února 2010 se plavci oddílu SK Jazmanni Žatec zúčastnili plaveckých
závodů Litoměřický kalich. Náš oddíl reprezentovalo celkem 16 plavců.
V nejmladší kategorii ročníku 2000 jsme druhém místě se ztrátou pouhých dvou
měli tři zástupce. Jana Haišmanová a Filip desetin sekundy. Pavle Barochové, Báře
Mach startovali na větších závodech téměř Červenkové a Tomášovi Urbanovi se sice
poprvé a potvrdili, že se v budoucnu mezi na stupně vítězů nepodařilo dosáhnout,
nadějnými plavci určitě neztratí. Filipovi přesto podali výborné výkony a téměř ve
se podařilo hned dvakrát umístit na dru- všech svých startech vždy skončili v první
hém místě, a to v disciplínách 50m a 100m polovině startujících závodníků.
prsa, Janě se v těchto disciplínách podařilo
V kategorii ročníků 1996-1997 náš oddíl
zvítězit, třetí místo ještě přidala na 100m reprezentovalo 5 plavců. Nejzkušenější
polohovým závodem. Dalším zástupcem plavkyni naší výpravy Lucce Urbanové
v této kategorii byl Štěpán Henrych, který se nejvíce dařilo v disciplíně 50m volným
se hned ve čtyřech svých startech umístil způsobem, kde se umístila na 2.místě. Ve
na stupních vítězů, zvítězil na trati 50m stejné disciplíně se také nejvíce dařilo Krisvolným způsobem, druhé místo vybojoval týně Štrancové, která zde vybojovala páté
na 200m znak a dvě třetí místa na tratích místo. Lucka Svěcená (1997) se celkem 4x
100m znak a 100m volným způsobem.
umístila na stupních vítězů - na 2.místě
V kategorii ročníků 1998-1999 jsme skončila na 200m pol.závodem, v disciměli celkem 8 plavců. Katka Kozáková plínách 50m volným způsobem, 100m
a Filip Urban předvedli skvělé výkony a 200m znak vybojovala shodně třetí
a v disciplíně 50m volným způsobem místa. Ilona Nováková (1997) potvrdila,
oba shodně dokázali vybojovat 2.místo. že patří mezi nejlepší ve svých oblíbených
Standovi Voráčovi se nejvíce dařilo na trati znakařských disciplínách (200m a 100m),
200 m znak, kde skončil na 3.místě. V této kde skončila vždy na stříbrné příčce. Tonda
kategorii se neztratili ani ti o rok mladší Svěcený (1997) podal vyrovnané výkony,
– Jakub Dvořák v disciplíně 200m poloho- ve svých disciplínách 50m a 100m prsa
vým závodem s velkým náskokem v čase skončil shodně na 6.místě.
2:48.80 s přehledem zvítězil, na poloviční
Litoměřický kalich byl skvělým startem
trati skončil na bronzové příčce. Dominik našich plavců do nové sezóny a v těžké
Červenka nedal na trati 100m prsa svým konkurenci dokázali vybojovat celkem
soupeřům šanci a v čase 1:25.90 suverén- 28 medailí – 5 zlatých, 10 stříbrných a 8
ně zvítězil. Na trati 50m prsa se umístil na bronzových. Martin a Lenka Dvořákovi

Amatérské bowlingová liga

V úterý 9.2. začal nový, už 11 ročník Amatérské bowlingové ligy
V 1. lize má tentokrát Žatec hned dvojí zastoupení. Již tradičního zástupce Night
club a nováčka, zároveň úřadujícího mistra republiky, který hraje pod hlavičkou
Stará garda.
Night club ve složení Kozlovský, Dufek
Pátý duel ještě pozvedl sebedůvěru
a Jarolím. Stará garda v sestavě Stulík, Night clubu. V souboji s několika náStulíková W. Enders.
sobným finalistou ABL, domácím Pro
Hned na úvod los svedl tyto dva týmy Shopem sehráli dramatický zápas, kteproti sobě. Očekával se tuhý a vyrovnaný rý nakonec rozhodl v koncovce skvěle
boj, ale vše bylo jinak. K velké smůle Staré hrající Dufek, kterého výborně doplnila
gardy se zranil Stulík a to poznamenalo zbylá dvojice.
celý duel. Night club zahrál velice dobře
V závěrečném 6 zápase už Žatečtí
a vyrovnaně, Dufek 199, Kozlovský 197, kontrolovali jasné vedení nad Kulovým
Jarolím 194 a přestože Stulíková nahrála bleskem a dokončili tak výborný večer
221 Night club jasně vyhrál o 79.
další jasnou výhrou.
V dalším duelu svůj výkon prakticky
Stará garda doplatila na zranění Stulíka
zopakovali a také jednoznačně vyhráli a nemohla se chytit. Psychika a nováčkovnáhozem 580.
ská daň způsobila, že z 6 duelů vyhráli pouKopec smůly si vybrali ve třetím zápase ze jeden a se ziskem 2 bodů jsou zatím na
proti Chomutovskému Color centru. Až posledním 7. místě.
do posledních hodů to bylo vyrovnané,
Night club je se ziskem 10 bodů na
nakonec Žatečtí prohráli posledním výborném 2. místě a ztrácí na vedoucí
hodem o 8.
Pro Shop (10 bodů) jen půl kuželky
Chuť si spravili hned v následujícím due- v průměru.
lu, když nedali sebemenší šanci Sportovce
V jednotlivcích si výborně vedou Dufek,
Most a vyhráli o 111.
průměr 199, Kozlovský 194 a Jarolím 174.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽATEC POŘÁDA

Lyžování v Tatrách

SLOVENSKO – TATRANSKÁ LESNÁ – PENZION KARPATIA
TERMÍN: 27.2. – 6.3.2010
CENA: 4.500,- Kč
CENA ZAHRNUJE: ubytování na 6 nocí, pobytovou taxu
dopravu autobusem tam i zpět
plnou penzi (snídaně, balíček, večeře)

Přestože neměla Lokomotiva
svůj den, vyhrála jednoznačně

V 15. kole KP A přivítali hráči Žatecké Lokomotivy A předposlední tým tabulky
Sokol Spořice B. Přesto se hosté nedají podceňovat. Dovedou na cizích kuželnách
překvapit. I v Žatci se jim to částečně dařilo, pouze však v úvodech jednotlivých
duelů. Konečný výsledek byl ale jednoznačný, i když se domácím nedařilo (až na
Čabouna) podle jejich představ.
V úvodní dvojici nastoupil A. Čaboun rozhodl v páté dvojici Zd. Ptáček st. I on
a dlouho nemohl zlomit odpor soupeře. nezvládl první půlku a prohrával o 16.
Až druhá padesátka mu vyšla na výbornou A jak se v tomto zápase stalo zvykem,
a třetím výkonem kola vyhrál o 63.
doháněl úspěšně ztrátu v té druhé. Vše se
Silně nachlazená Ptáčková musela na- podařilo a výhrou o 5 zajistil bod a solidní
stoupit jako druhá a v úvodní padesátce vedení na kuželky.
Jarolím tak měl usnadněnou pozici.
to na její hře bylo znát. Prohrála ji o 41.
Naštěstí se ve druhé rozehrála a další ztrá- Prohrát o 57 si zkrátka dovolit nemohl.
tu už nenavyšovala. Nakonec, vzhledem Úvod zvládl výborně, hlavně plné, pak
k jejímu zdraví, prohrála o přijatelných 46. sice chyboval v dorážce, ale opět v plTo byl nakonec jediný bodový zisk hostů. ných soupeři utekl a nakonec díky tomu
Zd. Ptáček ml. nezačal zrovna dobře vyhrál o 15 a potvrdil povinné vítězství
a po polovině ztrácel 9. Ve druhé našel Lokomotivy a v jednotlivcích si polepšil
herní pohodu, soupeře dokonale zaskočil už na třetí místo.
a nakonec vyhrál o 26.
n LOKOMOTIVA ŽATEC A - SOKOL
Další bod pro Lokomotivu vydřel Basák. SPOŘICE B 7:1 (2426:2355)
Také on se protrápil první padesátkou, kteA. Čaboun 451, I. Ptáčková 373, Zd.
rou prohrál o 13.Ve druhé se zlepšil, ale Ptáček ml. 402, M. Basák 396, Zd. Ptáček
o jeho těsné celkové výhře o 9 se rozhodlo st. 391, J. Jarolím 413.
až v úplném závěru.
K dalšímu zápasu zajíždí Žatečtí 20.2.
O tom, že domácí získají alespoň bod, do Kadaně. Chybět ale bude Basák.

Pokračoval šestikolový turnaj
jednotlivců i Podkrušnohorská liga

Čtvrtým kolem pokračoval na Moskvě 652 ( celkově vede), dále Popelková 640,
turnaj jednotlivců. V mužích, kde je účast J. Kindermanová 582 atd.
vždy hojnější, se výborně vedlo W. EnderDalším kolem pokračovala i Podsovi, který svým soupeřům utekl výrazným krušnohorská liga. Domácí Quick
způsobem, když nahrál 789 a celkové po balls přivítali tým Labyrint Kadaň
čtyřech kolech jasně vede. Druhý byl R. a od začátku jasně kralovali. 4tveřice
Enders za 704, třetí Fiala 697, čtvrtý W. Enders, R. Enders, Fiala, Jarolím
Pulicar 683 atd. Chyběl z pracovních nedala hostům sebemenší šanci a jasně
je deklasovala 5 : 0, když hodili celkem
V sobotu 13.2.2010 se uskutečnil v Krupce další bodovací turnaj KSST, kde důvodů Jarolím.
V ženách tentokrát kralovala L. Kin- 2886 a hosté 2591. Výborně zahrál W.
startovali nejlepší mladší žáci našeho kraje. Dva zástupci Severu Žatec si vedli
dermanová 665, druhá byla E. Pinkrová Enders.
výborně.
Jan Hänel věkem ještě nejmladší žák Standa Čaja po nepřesvědčivém začátku
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překvapivě, ale naprosto zaslouženě se každým utkáním zlepšoval a ve finále
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vyhrál svoji kvalifikační skupinu. Ve jej nezatavil ani ústecký Dusík a získal
ഀ᐀̀Ā܀ጀĀ᐀᠀ᤀᘀጀ᐀ఀĀ
čtvrtfinále porazil domácího Blažka 3 : 0 tak v letošní sezoně již páté vítězství
a teprve v boji o finále podlehl svému zku- v řadě. Čaja s Hänelem potvrdili svoji
šenějšímu spoluhráči Čajovi 1 : 3. V utkání výbornou formu vítězstvím ve čtyřhře
o třetí místo podlehl ve vyrovnaném utkání když v průběhu turnaje neztratili ani set
Janečkovi z Děčína 1 : 3. Čtvrté místo pro a ve finále porazili Dusíka s Hervertem
Jendu bylo velikým překvapením turnaje. z Litoměřic 3 : 0.

Čaja a Hänel dvakrát první v Krupce

Na závěr halové sezóny v kopané pořádá a tímto i zve fi.PM SPORT Žatec do
sportovní haly SEVER Žatec na 4.ročník
RESTAURANT CUP 2010.
Startují libovolně složené kolektivy,
hraje se v počtu 1 + 4.
Hodnotí se týmy na všech místech
a nejlepší jednotlivci.
Přihlášky do 4. 3. 2010, případné informace na adrese:
K zápasu 14. kola KP A zajížděli hráči Lokomotivy Žatec na kuželnu vedoucího
Pavel Maňák - pavelmanak@email.cz, a dosud neporaženého týmu VTŽ Chomutov B. Po dvou domácích jasných výhrách
tel. 604 60 98 96
Pavel Maňák neměli v Chomutově co ztratit a mohli jen překvapit.
Domácí hráči přiznali, že měli z Žatec- cí tak vedli 3:1 o 30 a vše bylo otevřené.
kých určité obavy a respekt. Nakonec ale
O osudu zápasu rozhodla pátá dvojice.
roli velkého favorita potvrdili. Výsledek I když se Ptáček st. snažil a první padevypadá na první pohled jednoznačně, ale sátku držel krok, domácí Rada zahrál
průběh zápasu byl nadmíru vyrovnaný druhou skvěle a nakonec vyhrál o 71.
a dramatický. Definitivní zlom nastal až Bylo rozhodnuto.
Členové Ekologického centra
v páté dvojici.
Jarolím tak mohl hrát v klidu a pokusit
v Žatci začali připravovat Naučnou
A. Čaboun zahájil úspěšně a hlavně se korigovat konečný výsledek. První
stezku v lesích města Žatce na novou
hra do plných mu seděla. Horší už to bylo plné hrál výborně, ale k velké smůle se
sezonu. Je nutné vyměnit některé již
téměř nečitelné výukové tabule
s dorážkou, ale výhru o 12 uhájil. Ptáček před dorážkou zranil a musel se nechat
a doplnit chybějící a poškozené
ml. se trochu trápil v plných a ty nakonec ošetřit. To se naštěstí projevilo jen v prvčásti mobiliáře. Část oprav se bude
rozhodli. Přestože se snažil vše dohnat do- ní devítce, přesto půlku prohrál. Ve druprovádět přímo na místě (drobné
rážkou, ztrátu už nesmazal a prohrál o 18. hé začal mohutně stahovat a těsně před
opravy na rozcestnících, opravy
Bylo srovnáno na 1:1. Ještě větší smůlu koncem už vedl. Bohužel tři újezdy v řadě
ptačích budek, značení, apod.). Více
měl Basák. Rovněž mu nešli plně a dota- ho o výhru připravili. Prohrál o 11. Přesto
poškozené držáky tabulí a desek jsou
hoval dorážkou. Bohužel měl moc újezdů pátým výkonem kola poskočil až na čtvrté
odváženy k opravě do dílny. Jakmile
(ostatně jako celý tým) a prohrál o pouhé 4. místo v jednotlivcích.
to počasí umožní bude provedeno
Ptáčkové nevyšel úvod zápasu. n VTŽ CHOMUTOV B - LOKOMOTIzcela nové značení naučné stezky po
Ztratila přes 40, ale jako mávnutím VA ŽATEC A 7:1 (2477:2365 )
celé její trase.
proutku ve druhé padesátce hrála jak
A. Čaboun 395, Ptáček ml. 376, BaIng. Přemysl Hautke, předseda
vyměněná, mohutně finišovala aby na- sák 385, Ptáčková 387, Ptáček st. 378,
Ekologického centra Žatec, o.s.
konec prohrála o přijatelných 20.Domá- Jarolím 444.

Žatečtí svou kůži nedali
zadarmo a favorita potrápili

Příprava naučné
stezky na sezónu

Žatecký týdeník
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Přednáška
o kočkách v Křížově vile
Máte rádi kočky? Vlastníte nějaké? MVDr. Břetislav Frýba. Přítomny budou
Jsou vám tito malí tygři sympatičtí? Pokud ano, neváhejte a přijďte ve čtvrtek 18.
února v 17.00 hodin do žatecké Křížovy
vily (Zeyerova ulice). O těchto „šelmách“
tu bude povídat známý žatecký veterinář

i živé kočky, proto prosíme, abyste si s sebou nebrali své domácí myšky.
Přednáška se koná v rámci cyklu
VVV…Večery ve Vile, vstupné 20,- nebo
30,- Kč.
kv

Projekt ROK 2010 – ROK GYMNÁZIA

n „Žatec očima studentů“
od 15.2. probíhá výstava fotografií Žatce pořízených studenty Gymnázia. Fotografie
můžete shlédnout v budově školy. Výstava potrvá do 28.2.2010
n SBL středoškolská basketbalová liga
23.2. bude zahájen 1. ročník pravidelné ligy basketbalu středních škol v Žatci. Vzájemná utkání se budou konat každé úterý vždy od 16.00 do 18.00 hod. ve velké tělocvičně
OA Žatec. Hraje se o Pohár města Žatce a titul mistra města pro rok 2010.
Vstup pro širokou veřejnost je zdarma.
Přijďte podpořit svou školu!
Jiří Harajda, Gymnázium Žatec

