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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.

Fotografická
soutěž „Objev
přírodu Žatecka“.

Ekologické centrum Žatec pořádá ve
spolupráci se svými partnery Městem Žatec
a Mikroregionem Žatecko ku příležitosti
Mezinárodního roku biodiverzity fotografickou soutěž „Objev přírodu Žatecka“.
Soutěž je určena jak pro fotoamatéry
i profesionály, tak pro širokou veřejnost.
Soutěží se ve dvou kategoriích - mládež
do osmnácti let a dospělí nad osmnáct
let. V každé kategorii budou oceněny tři
nejlepší fotografie a z vybraných nejzajímavějších fotografií bude následně v měsíci
listopadu uspořádána výstava v prostorách
Křížovy vily.
Podrobnosti na www.ECZatec.cz
Ing. Přemysl Hautke,
Ekologické centrum Žatec, o.s.

Mimořádný úřední den

Dne 13.03.2010 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední den
– sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec:
podatelna, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor,
obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor
životního prostředí a zemědělství, stavební
a vyvlastňovací úřad.

Město bude
spolupracovat
s firmou ČEZ na
uložení kabelů
v Radíčevsi

Z jednání rady města

Rada města jmenovala do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
škola Žatec, Studentská 1230 (jde o školku
sousedící s bazénem státní obchodní akademie) s účinností od 1.4. Mgr. Renatu
Říhovou.
Rada města pro projednání nedoporučuje zastupitelstvu pro letošní rok vypsat
fond rozvoje bydlení. Důvodem je finanční
náročnost investičních akcí, realizovaných
městem Žatec.
Rada města odmítla nabídku společnosti,
která žádala o zábor náměstí v Žatci s cílem pořádat trhy. Důvodem je především
nesoulad mezi nabídkou žadatele a cenami
za zábor, které stanovuje město Žatec, ale
i zkušenosti s těmito trhy z minulosti.
(kas)

Kam s tím?

Děláte doma velký úklid a opět přendáváte z místa na místo předměty, které je vám
líto vyhodit a které by mohly přinést užitek
nebo radost ještě někomu jinému?
Věnujte je do „Dobročinného bazaru“.
Přijímáme vše mimo opotřebovaného
textilu, nábytku a elektroniky. Předměty
se vybírají do 25.3.2010 v Domově pro
osoby se zdravotním postižením Kamarád-LORM v Žatci od 7,00 do 19,00 hod.
Věnované předměty nevracíme.
Srdečně vás zveme dne 30.3.2010 od
13,00 do 17,00 hod. na nám. Svobody. Je
možné, že i na Vás zde čeká např. kniha,
kterou již nekoupíte a se kterou strávíte
příjemné chvíle.
Výtěžek Dobročinného bazaru bude
použit na zajištění volnočasových aktivit
uživatelů služeb Kamarád – LORM.
Kateřina Frondlová,
Kamarád - LORM

Naplněný sál Národního domu na Vinohradech sleduje přednášku o Žatecku

Žatec - Současné vedení kabelů nízkého
napětí v Radíčevsi dozná zásadní změny.
Místo volného vrchního vedení bude uloženo do země. Týká se to i vedení rozvodů
pro veřejné osvětlení.
Jedná se o záměr společnosti ČEZ Distribuce, který jde ruku v ruce se záměrem
města. Proto dojde ke společnému postupu, jejž v minulých dnech doporučila
zastupitelstvu k odsouhlasení rada města.
Z městského rozpočtu bude nutné uvolnit
1,885 milionu korun, s nimiž se původně
nepočítalo. Pokud by ale město realizovalo
tento záměr samostatně a někdy později,
muselo by ze svého rozpočtu vynaložit
částku nejméně o milion vyšší.
(kas)

Do oprav komunikací po zimě
Prezentace Žatce
v Národním domě v Praze půjdou až tři miliony korun

V pondělí 22.2. proběhl v Národním
domě v Praze tradiční seminář pro odborníky v cestovním ruchu. Seminář pořádala
Česká centrála cestovního ruchu- Czechtourism a v rámci Severozápadních Čech byla
představena Janem Novotným z infocentra
MěÚ Žatec i oblast Žatecko. Prezentovány
byly především nabídky na návštěvu radniční věže, Regionálního muzea, Křížovy vily,
Chmelařského muzea a Chrámu Chmele
a Piva, z okolí města pak zámek Krásný

Dvůr, Líčkov, cyklostezka kolem Ohře
a Nechranická přehrada. Publikum sálu
v Národním domě na Vinohradech tvořilo celkem asi 200 osob z řad průvodců,
zástupců cestovních kanceláři a novinářů.
Dále byli přítomni studenti Vysoké školy
ekonomické, Vysoké školy obchodní, Vyšší
odborné školy CR a dvou středních odborných škol cestovního ruchu. Již v roce 2009
přijelo do Žatce několik skupin návštěvníků
inspirovaných tímto seminářem.
(IC)

Žatec - Na opravy komunikací, tj. na vozovky a chodníky ve správě města jsou
v rozpočtu města pro rok 2010 v současnosti vyčleněny 2 mil. Kč. Pokud zastupitelé schválí nyní rozpracovaný návrh, bude částka posílena o další milion korun
s ohledem především na důsledek (snad) již končící zimy a její dopad na stav
komunikací.
Město Žatec má ve správě 83 km vozovek klimatické podmínky počítáme s opravami
místních komunikací při ploše 441 000 m2. v průběhu dubna,“ uvedl Vladislav Dvořák
V současnosti vzhledem ke klimatickým z odboru rozvoje města.
podmínkám a promrzlému podkladu jsou
Zima a její průvodní jevy se projevily
prováděny pouze havarijní opravy. Opra- i v nárocích na rozpočet technických
va výtluků ve vozovkách bude zajišťována služeb. Náklady na posypové materiály
postupně, a to v návaznosti na zprovoznění a pohonné hmoty výrazně překročily výobaloven živičných směsí.
daje v minulých letech. Po definitivním
„Vzhledem k množství drobných výtluků ukončení sezony budeme čtenáře podrobně
a podélných trhlin počítáme s tzv. trysko- informovat.
vou opravou, kdy s ohledem na potřebné
(dv, ak)

Vše bez závad, konstatovala
kontrola první dokončené
Životní podmínky – výběrové
etapy Chrámu chmele a piva řízení v domácnostech

Dne 13.3.2010 uplyne rok, co odešel
do svého fotografického nebe pan
Josef Svoboda. Úcta, láska a vzpomínky zůstávají v srdcích manželky
Hany a syna Antonína s rodinou.

Žatec – Pracovnice Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vykonaly v závěru února podrobnou fyzickou kontrolu první etapy výstavby Chrámu
chmele a piva.
Cílů veřejnoprávní kontroly bylo dvanáct, tečných způsobilých výdajů. Převedeno do
mj. stavební deník, kolaudační rozhodnu- reálné částky to představuje, že Úřad uvolní
tí, dodržování a plnění podmínek smlouvy pro město Žatec 65,865 milionu korun.
o poskytnutí dotace nebo zda odpovídá skuVedení města tímto děkuje všem, kteří
tečný stav schválenému projektu. Veškeré se na zdárném průběhu výstavby, ale i na
závěry kontrolního týmu zní tak, že nebyly vysoce náročné administrativě podílejí.
shledány nedostatky. Tím pádem není navrZ regionální operačního programu Seveženo ani krácení dotačních prostředků.
rozápad získalo město Žatec na realizaci
Kontrola je nezbytnou k tomu, aby mohla Chrámu chmele a piva přes 211 milionů
být městu Žatec vyplacena dotace na první korun. Celková rozpočtovaná částka činí
etapu Chrámu chmele a piva tak, jak bylo 245 milionů korun. V procentuálním vyjáddohodnuto ve smlouvě, tedy 92,5 % sku- ření tak dotace představuje 92,5 %. (kas)

V těchto dnech organizuje Český
statistický úřad v souladu se zákonem č.89/1995 Sb.,o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení o životních podmínkách
domácností v ČR. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem 30 evropských zemích.Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé ČR
v cca 11 000 domácnostech a proběhne
v době od 22.února do 9.května 2010

prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů.Tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení
šetření a které jim vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji,
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Je
zaručena anonymita a získaná data jsou
důkladně chráněna podle přísných požadavků zákonů o státní statistické službě
a o ochraně osobních údajů.
Případné dotazy p. Eva Nipauerová,
tel.415 623 304.
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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).
Zveřejněno od 16.2.2010 do 17.3.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/m2.
Zveřejněno: od 16. 02. 2010 do 17.
03. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6
o výměře 3560 m 2 , p.p.č. 4646/21
o výměře 1221 m 2 , p.p.č. 4646/22
o výměře 4508 m 2 , p.p.č. 4646/26
o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27
o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby za kupní
cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze strany
žadatele bude k žádosti přiložen návrh
zástavby v souladu s územním plánem
města k zastavění stavbou pro bydlení
a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových
jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní smlou-

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

vy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje - Přivedena je samostatná dešťová stavbě bytového domu za podmínek měsíce.
v kupní smlouvě stanovit podmínky:
kanalizační přípojka DN 100 – deš- stanovených odborem rozvoje města
Zveřejněno od 05.02. do 08.03.
- termín pro vydání příslušného
ťové vody bude možné napojit pouze (1.NP občanská vybavenost – obcho- 2010
rozhodnutí stavebního úřadu pod
přes bezpečnostní přepadovou jímku dy, služby apod., 2. až 5. NP bydlení)
smluvní pokutou
– nelze napojit přímo (bude součás- s upozorněním, že realizaci stavby lze Opakovaný záměr Města
- termín dokončení stavby včetně
tí projektové dokumentace (dále jen odsouhlasit až po schválení nového
Žatec prodat ze svého
vydání příslušného rozhodnutí sta„PD“) ke stavebnímu povolení (dále územního plánu, s upozorněním na
majetku
vebního úřadu pod smluvní pokutou
jen „SP“) na RD).
vedení inženýrských sítí a dále s tím,
Projednáno RM dne 26.10.2009
(případně lze výstavbu rozdělit do - kanalizační přípojky budou zaslepe- že k žádosti je nutné předložit:
Pozemek za účelem bytové výetap)
ny na pozemcích cca 2 m od hranice - zastavovací studii
stavby
- věcné právo předkupní po dobu
pozemku.
- harmonogram výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/29
realizace výstavby
- CZT bude dodáváno Žateckou tep- - návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/
o výměře 7199 m 2 v lokalitě Pod
Zveřejněno od 16. 2. 2010 do
lárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka
m2
17. 3. 2010
bude ukončena uzávěrem ve sdru- - u právnických osob nutno doložit Kamenným vrškem v Žatci za účelem
ženém zděném pilířku na hranici
ověřenou fotokopii platného výpisu realizace bytové výstavby za kupní
Opakovaný záměr
cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze strany
pozemku. Odtud bude na pozemek
z obchodního rejstříku.
žadatele bude k žádosti přiložen návrh
vyvedena
zaslepená
přípojka
teploZveřejněno:
od
5.
2.
2010
Města Žatce prodat
zástavby v souladu s územním plánem
vodu DN 40. Připojení a předávací 8. 3. 2010
pozemky pro výstavbu
města k zastavění stavbou pro bydlení
stanice bude součástí projektu jednotlivých RD (ke SP nutné vyjádření Opakovaný záměr Města a k realizaci veřejné zeleně, a to zastaRD
vovací studii (parkovací plochy, zeleň,
ŽT a.s.).
Žatec pronajmout ze
n lokalita Kamenný vršek, Žatec
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
území
není
vybaveno
plynovodem.
- II. etapa
svého
majetku
část, hmotové uspořádání (podlaždále
budou
v
pilířcích
na
pozemschválen Radou Města Žatec dne
nebytový prostor v čp. 137 na nost, počet bytových a nebytových
cích umístěny elektrické rozvodné
14.07.2008
skříně s vynechaným prostorem pro st.p.č. 221 Hošťálkovo nám. v Žatci – jednotek), časový harmonogram výÚzemí pro výstavbu rodinných domů
připojení RD a elektroměr (cena za dvě prodejny se společným sociálním stavby, návrh podmínek kupní smlouje určeno schválenou zastavovací stupřipojení ke každé parcele 3 x 25A zařízením o celkové ploše 116,79 m2 vy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje
dií, kde bylo navrženo základní členění
za minimální nájemné ve výši 1.000,- v kupní smlouvě stanovit podmínky:
je již uhrazena).
parcel do bloků navazujících na soukč/m 2 /rok, tj…..9.733,-Kč měsíčně
- termín pro vydání příslušného
časné ulice Vrchlického, Politických Regulační podmínky výstavby:
bez
služeb.
rozhodnutí
stavebního úřadu pod
Stavební
čára
bude
u
všech
RD
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
Rada Města Žatec si usnesením smluvní pokutou
shodná tj. 5,5 m od hranice pozema U Flóry v Žatci :
- termín dokončení stavby včetně
ku. U rohových parcel bude stavební č. 173/99 vyhrazuje právo k jednání
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
přizvat
pouze
ty
zájemce,
jejichž
vydání
příslušného rozhodnutí sta2
čára 5,5 m dodržena z obou stran od
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m
ulice. Vzdálenost od hranice soused- podnikatelský záměr odpovídá zá- vebního úřadu pod smluvní pokutou
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
jmům města.
(případně lze výstavbu rozdělit do
ního pozemku bude min. 3 m.
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
Rada Města Žatec usnesením č. etap)
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2 - Garáž nesmí být umístěna blíže než
- věcné právo předkupní po dobu
5,5 m od hranice pozemku – platí 616/99 – schválila podmínku nájem6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
ních
smluv
a
to:
měsíční
nájemné
bude
realizace
výstavby
2
stavební čára.
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m
Zveřejněno od 05.02.2010 do 08.03.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/ uhrazeno před podpisem nájemní
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
54 a 4614/85 budou RD minimálně smlouvy a následně dopředu nejpoz- 2010
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude ději do pátého dne předcházejícího
10.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
2
řešeno jako podkroví).
11.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m
- Tvar střechy, typ a barva střešní Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
Způsob a postup prodeje pozemku
krytiny nejsou stanoveny.
bytové jednotky:
- v termínu zveřejnění podání žádosti - Barevnost RD není stanovena a bude
č.p. č.bytu ulice
velikost podlah.
cena snížení kupní cena
o koupi pozemku na řádně vyplněpředmětem vyjádření k dokumentaci
plocha
zjištěná
o
ném tiskopise úhrada částky 5.000,ke SP či ohlášení stavby.
2
1678
11
Pražská
1+1
48,30
m
574.170
- 574.170,-Kč
Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- Případné oplocení bude průhledné
2
2827
23
Dr.
V.
Kůrky
0+2
40,20
m
467.020
- 467.020,-Kč
- kupní cena pozemků k výstavbě RD
nebo částečně průhledné s podezdív2819 13 Písečná
1+3 68,50 m2
931.510 15 % 791.783,-Kč
je stanovena částkou 1958,-Kč za
kou,
výška
oplocení
1,8m,
materiál
2825 12 Písečná
1+3 76,10 m2
909.120 15 % 772.752,-Kč
1m2
a barva nejsou stanoveny.
2828
6
Dr.
V.
Kůrky
1+3 71,00 m2
945.720 15 % 803.862,-Kč
- kupující uhradí poplatky spojené - Stavebník si případně může zvolit
2
2
11
Stroupek
1+3
71,70
m
315.390
30 % 220.773,-Kč
s provedením smlouvy
jiný způsob ekologického vytápění
2
2818
11
Písečná
1+3
68,20
m
922.230
15 % 783.895,-Kč
- kupní smlouva musí být podepsána
– např. tepelná čerpadla (geoter1+3 68,20 m2
944.140 15 % 802.519,-Kč
do 2 měsíců ode dne schválení zamální zdroje), sluneční energie a to 2816 14 Písečná
2816 17 Písečná
1+3 68,20 m2
942.680 15 % 801.278,-Kč
stupitelstvem města
na vlastní náklady.
2815
11
Písečná
1+3 68,20 m2
916.570 15 % 779.084,-Kč
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za - Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
2
2833
21
Dr.
V.
Kůrky
0+1
30,60
m
492.520
- 492.520,-Kč
1m2 bude zaplacena před podpisem
stavby se bude vyjadřovat architekt
2
2815
24
Písečná
0+2
40,20
m
500.650
- 500.650,-Kč
kupní smlouvy
města individuálně.
2816 12 Písečná
0+2 40,20 m2
497.930
- 497.930,-Kč
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
vysvětlivky:
*
PD
–
projektová
doku2
2832
22
Dr.
V.
Kůrky
0+1
31,00
m
379.100
- 379.100,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
mentace, SP – stavební povolení,
2833 6
Dr. V. Kůrky 0+1 31,00 m2
419.730
- 419.730,-Kč
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
2833 9
Dr. V. Kůrky 0+1 30,60 m2
450.280
- 450.280,-Kč
bude zajištěna prostřednictvím pří- Další případné informace
- ve věci technických podmínek vý- 2833 32 Dr. V. Kůrky 0+2 39,10 m2
483.980
- 483.980,-Kč
mé vykonatelnosti
stavby podá odbor rozvoje města 2834 30 Dr. V. Kůrky 0+1 31,00 m2
463.320
- 463.320,-Kč
Podmínky kupní smlouvy
2
tel. 415736264, harajdova@mesto- 2553 18 Černobýla
1+3
76,90
m
892.510
- 892.510,-Kč
- v případě dokončení stavby RD
-zatec.cz
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
(dokončení stavby se rozumí vydání - ve věci podmínek kupní smlouvy,
nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
pravomocného rozhodnutí stavebnízpůsobu a postupu prodeje podá prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
ho úřadu o povolení užívání stavby)
majetkový odbor tel. 415736225, nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
eisertova@mesto-zatec.cz
informacích MěÚ Žatec. Bližší informace získáte na tel. 415736224.
bude část kupní ceny ve výši 708,-Kč Zveřejněno: od 5. 2. 2010 do
Zveřejněno: od 18.2.2010 do 19.3.2010
2
za m převáděného pozemku promi- 8. 3. 2010
nuta
tiskopis žádosti je k dispozici v in- věcné právo předkupní po dobu 4 let formacích v přízemí radnice a na
ode dne vkladu do katastru nemovi- www.mesto-zatec.cz
tostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Opakovaný záměr
Technické a regulační podmínky pro
Města
Žatec prodat ze
výstavbu
svého majetku
Stav pozemku:
Projednáno RM dne 10.12.2007
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
Pozemky určené k výstavbě RD:
– případné doplnění ornice na pozen p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
mek je možné po schválené žádosti
na OŽP z deponie ornice v zadní čás- 1440 m 2 ul. Jungmannova v Žatci
ti lokality Kamenný vršek na vlastní jako jeden celek k výstavbě RD za
vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
podmínek stanovených odborem roznáklady majitele pozemku.
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
voje města za
Přístup na pozemek:
kupní
cenu
500.000.,Kč
- příjezd po nové dvouproudé asPodmínky kupní smlouvy:
Uskuteční se ve dnech
faltové komunikaci a následně po
nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze - zahájit výstavbu vydáním příslušnéSTŘEDA 7. dubna od 8,00 do 15,00 hodin
ho rozhodnutí stavebního úřadu do
zámkové skladebné dlažby. Změna
dvou
let
od
podpisu
kupní
smlouvy
umístění vjezdu je možná po schváČTVRTEK 8. dubna od 8,00 do 15,00 hodin
pod podmínkou odstoupení od
lení ORM a zhotovitele stavby tech.
smlouvy
infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na těchto mateřských školách
na vlastní náklady majitele pozem- - dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
ku.
Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775, okres Louny
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
- podél pozemku je vytvořen chodník,
pod
smluvní
pokutou
100.000,-Kč.
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres Louny
od silnice oddělený parkovacím stáMateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
ním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno - Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
u každého pozemku) přerušovaný
Mateřská škola Žatec, Otokara Březiny 2769, okres Louny
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
zatravněním a ozeleněním keři
Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres Louny
cenu
rovnající
se
ceně
kupní.
a stromy.
Zveřejněno: od 5. 2. 2010 do
Mateřská
škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
Připojení na inženýrské sítě:
8. 3. 2010
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměr- Opakovaný záměr Města
Mateřská škola speciální, Studentská 1416, okres Louny
né plastové šachtě nepojezdné – pro
Žatec prodat ze svého
pojezd je nutné provést úpravu vybeZápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
tonováním přechodové desky.
majetku
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
- Přivedena je splašková kanalizační
Projednáno RM dne 12.03.2007
přípojka DN 150. S ohledem na
odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon)
Pozemky k budoucí výstavbě bytomělké uložení stávající kanalizace vého domu
Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské
jsou i hloubky přípojek u některých
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
parcel minimální – cca 1,2 m pod o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výterénem (nutnost odkanalizování měře 21 m2 ul. Husova v Žatci k výpři podsklepení RD čerpáním).

Ředitelství
mateřských škol v Žatci
v dohodě s Městem Žatec

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.
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Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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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.

BŘEZEN 2010
9.3. Úterý

MICHAL PAVLÍČEK A MONIKA NAČEVA

10.3. Středa

TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH

14.3. Neděle

JAK TRAUTENBERK DĚLAL KRAKONOŠOVI DUCHA

15.3. Pondělí

16.3. Úterý

19:30

Po čase se vracíme opět k oblíbeným hudebním večerům. Těšit se můžete na
unikátní spojení zpěvačky a herečky s podmanivým hlasem a kytarového mága.
Během večera zazní písně z nejnovější desky „Mami“ i průřez tvorby zpěvačky
Načevy.
Mimo předplatné. Koncert .
Vstupné: 150,-

8:30, 10:30

Divadlo lampion uvede příběh šlechetného hraběte Telekeho, který přichází
do karpatských hor pohřbít své zoufalství z ukradené lásky. Před lety ji unesl
padouch a šílený obdivovatel hraběte Gorc a díky vynálezům geniáního profesora Orfanika ji uvěznil na svém sídle.
Mimo předplatné.
Pro II. Stupeň ZŠ a SŠ.
Vstupné: 60,-Kč

15:00

Krkonošská pohádka, při niž se děti baví a dospělí vzpomínají na známé
večerníčky. Výtvarně bohatá pohádka, kde ve třech na sebe navazujících
příbězích známých postav z večerníčků mohou děti přímo zasáhnout do děje.
Hrají. Trautenberk: Jiří Ployhar, Krakonoš: Tomáš Kout / František Čachotský,
Kuba: Petr Lněnička / Alexandr Odarčenko, Anče: Markéta Štechová / Monika
Zahrádková / Hana Vágnerová, Hajný: Vladimír Čepek / Václav Jílek, dále hrají:
sojka a lesní skřítkové
Mimo předplatné. Pohádka pro děti.
Vstupné: 80,-

OSLAVY 130 LET OD VZNIKU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

17:00

Představení v rámci cyklu koncertů a vystoupení profesionálních umělců.
V tom dnešní se představí Víťa Marčík.
Mimo předplatné. Akce ZUŠ Žatec

TEÁTR VÍTI MARČÍKA: TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA 8:30, 10:30

Důvěrně známý příběh ve zpracování plném překvapení Vás rozesměje, rozespívá a možná i rozpláče.
Pro I. Stup. ZŠ. Pro SŠ, Pro II. Stupeň ZŠ a SŠ
Připomeneme Vám proč se slaví velikonoce a jakou mají velkou a bohatou
historii. Ve hře se dozvíte jak se před velikonoci v každé obci hrály a zpívaly
zejména moravské pašije.
Vstupné : 8:30 … 40,- a v 10:30 za 45,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
6.3.

8.3. Pondělí

13.3. Sobota

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).
Přístupné, dvd. Vstupné: 50 ,-

DOKAŽ TO !

19:30

PALACE PICTURES / USA 2008, 87 minut / taneční, hudební
Dokážete se postavit svým obavám? Mladá Lauryn (Mary Elizabeth Winstead) pomáhá po předčasné smrti svých rodičů bratrovi Joelovi (John Reardon)
s provozem autoservisu, který jejich rodina provozovala. Současně ale trénuje
na zkoušky do taneční školy v Chicagu. Když je ale na zkoušce odmítnuta, nedokáže se vrátit zpátky domů. Dana (Tessa Thompson), se kterou se seznámí, jí
nabídne možnost ubytování a sežene jí práci účetní v místním tanečním klubu.
Jednoho dne po zavření klubu, nedokáže Lauryn odolat pokušení a zkusí si
zatančit na prázdném podiu. Místní DJ Russ (Riley Smith) ji při tanci uvidí
a zjistí, že je dost dobrá. Cesta za sny ale obvykle nebývá tak jednoduchá...
Přístupné. DVD. Vstupné: 50 ,-

KUNG FU KYBORG

19:30

Atyp Film – Go Crazy / Akční / Hong Kong, 2010 / 102 min
Čína, rok 2046. V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý prototyp super kyborga s lidskou tváří K-1, který má veškeré předpoklady k tomu,
aby zneškodnil nebezpečného androida, který ohrožuje město. K-1 má dokonalé funkce, kromě toho, že létá, dívá se skrz zeď a střílí z prstů uspávací
střely, se kdykoliv dokáže proměnit v motorku nebo v obrovské opancéřované
monstrum. Vláda přidělí K-1 čestnému a neúplatnému policistovi Xu Dachunovi, který má svého parťáka zaučit. Dachun by se chtěl stát hrdinou a tak není
z nového kolegy právě nadšen.
Přístupné. DVD. Vstupné: 75 ,-

n RE/MAX nabízí byt v Žatci
OV 4+1 Malínská, cihla, 850000
RE/MAX nabízí komerční prostory
k pronájmu, 2.NP Kruhové nám.,
3 místnosti, 6000 měs.
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 po
celkové rekonstrukci, plastová okna,
nová kuchyň, koupelna, dveře. Volné
ihned. Tel.: 777 085 875
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
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 Pronajmu byt 1+1 v ulici Černobýla. Kauce nutná. Volejte: 774 240 723
n Pronajmu byt 2+kk v centru
města; 5.500 + energie, 2 kauce. Tel.:
603 873 590
n Pronajmu byt 1+2 v centru města;
6.300,- Kč + energie + 2 kauce. Tel.:
603 873 590
n Nabízím dojíždění autem Žatec – Praha (Dejvice) a zpět. Tel.:
724 574 437.
n Pronajmu garáž na Floře za 800,Kč/měsíčně. Tel.: 723 539 559
n Pronajmu byt 1+1 v rodinném domku v Žatci, starší ženě, muži nebo dvěma
studentkám. Tel.: 604 58 12 78
n Prodám topné dřevo. Tel.:
721 761 505
n Pronajmu byty 2+1 a 3+1 v Žatci.
Ne nepřizpůsobivým občanům. Slušná
lokalita. Tel: 739887705
n Pronajmu byt 1+2 (4.p. 61m 2)
v Žatci. Plast. okna, zateplení, nové
- kuch. linka, sporák, vana, umyvadlo.
Nájem 2 500,- Kč/měsíc + služby +
energie. Kauce 10 tis. Kč. Tel.: po 17.
hod 777 737 412.
n Pronajmu dlouhodobě garáž u RD
v horní části města (nedaleko bývalého stavebního podniku). Kontakt:
602 337 491
n Foto Svoboda nabízí největší
výběr digitálních fotoaparátů v Žatci. Nové modely pro rok 2010.Veškeré informace na tel 415 711 371.
n Restaurace ELKO-Tulipan, od 1.
3. 2010 Vás srdečně zveme ke konzumaci hotových jídel, minutek a pizz.
Vaří nová kuchařka p. Šedivá. Dále
nabízíme možnost konání svatebních
hostin, večírků a firemních akcí.

OZNÁMENÍ

Na snímku pracovník informačního centra Jan Novotný představuje knihu
Zmizelý Žatec, která je součást publikace Zmizelé Čechy. Světlo světa ji pomohli najít historici Petr hlaváček a Jiří Kopica a vydalo ji nakladatelství Paseka.
Je to kniha plná archivních fotografií a historie města Žatce.
Novou knihu je možno zakoupit v Turistickém infocentru MěÚ a Regionálním muzeu K. A. Polánka za 249,- Kč.

Eva Pilarová
v Křížově vile

Po Karlu Gottovi zavítá do Křížovy
vily v Žatci další známá osobnost.
Je jí známá zpěvačka Eva Pilarová.
4. března zde totiž zahajuje výstavu
svých digitálních fotografií, které
budou k vidění do 11. dubna 2010.
Nejoblíbenějšími tématy paní Pilarové jsou očividně příroda a pražské
motivy. Výstava nazvaná FOTOOBRÁZKY začíná 4. BŘEZNA V 17.00 HODIN. A
ještě jedno upozornění na závěr. Po
naplnění kapacity sálu při vernisáži
bude Křížova vila uzavřena, proto přijďte VČAS. Děkujeme za
pochopení.
(kv)

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Soutěž Základních uměleckých škol
postoupila do krajského kola, které
se konalo tuto středu v Teplicích.
V komorní hře s převahou dechových
nástrojů se na 2. místě I.kategorie
umístilo trio Ráchel Pabiánová, Kristýna Hrůzová a David Černík. Na 3.
místě II. kategorie se umístilo kvinteto
ve složení Petra Myslivečková, Adriana
Svobodová, Petra Dufková, Petr Svoboda a Kateřina Šetková. V komorní hře na
bicí nástroje se na 2. místě IV. kategorie
umístilo duo Josef Fiala a Jan Oldřich.
Blahopřejeme.

ROZLOUČENÍ

n Kadeřnice Mirka Tučáková bude
Magic Box / 2008 / Animovaný / 88 minut / Austrálie
od 6. 4. 2010 sídlit na adrese Ostrov
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný 2218 (Podměstí přímo naproti baru
příběh, který vypráví o přátelství dvou zcela odlišných lidí, kteří se znají jen
prostřednictvím svých dopisů. Mary Daisy Dinkle, baculaté osmileté holčičky Forbes). Obj. na tel. 737 558 039.

4.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.

n Děkujeme touto cestou všem, kteří
se přišli rozloučit v pátek 19. 2. 2010
na hřbitov v Žatci s panem Václavem
Čadou. Sestra Alena s rodinou

21.2.
24.2.
25.2.
26.2.

15. 3. Pondělí MARY A MAX

19:30

žijící na předměstí australského Melbourne a Maxe Horowitze, velmi obézního
čtyřiačtyřicetiletého Žida žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího Aspergerovým syndromem.
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

Kočky v Křížově vile

Včera ovládly žateckou Křížovu vilu kočky. V rámci cyklu VVV…Večery ve Vile
se zde sešlo více než 40 „kočkomilů“.
Na přednášce o těchto malých šelmách Mgr. Danuše Manové, které se velmi
v podání známého žateckého veterináře líbily. Návštěvnost ve Vile negativně
MVDr. Břetislava Frýby se návštěvníci neovlivnilo ani vystoupení známých
dozvěděli nejen o původu kočky, o jejich Rangers v žateckém divadle, našli se
parazitech, nemocech, ale pan doktor i tací, kteří v ten večer stihli oboje.
trpělivě odpovídal v závěru na četné doPanu Frýbovi patří velké poděkovátazy. Přednáška trvala přes dvě hodiny ní, že si našel čas i přes svojí pracovní
a všichni se shodli na tom, že by kočičí vytíženost. Rovněž tak manželům Matéma vydalo ještě na několik večerů. Ži- novým, kteří přivezli své kočky.
vou součástí večera byly tři kočky paní
Jitka MJ

Jan Potměšil jako Sluha dvou pánů

Městské divadlo v Žatci uvede ve středu 24. března od 19:30 hod. divadelní
hru Sluha dvou pánů.
V příběhu se stanete svědky toho Kreuzmannna“. Konkrétně to budou
jak se dá sloužit dvěma pánům záro- Jan Potměšil, Markéta Coufalová, Ivo
veň. Setkáte se s prohnaným, lstivým Theimer, Jana Kreuzmannová a další.
i vtipným sluhou Truffaldinem, který Podrobnějsí informace o dalším probaví diváky na celém světě už skoro gramu žateckého divadla si můžete
tři století. Hru do Žatce přivezou najít na www.divadlozatec.cz nebo
členové „Divadelní společnosti Fr. nově také na Facebooku.

PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA

Jaroslav Černý
Jan Matýska
Václav Kvapil
František Ropuším
Veronika Žáčková
Božena Hochmannová
Jiří Cibulka
Zdeňka Gutzerová
Radmila Pazderníková
Jaroslav Topinko
Libuše Hryzbilová

PŘIŠLI NA SVĚT

n OV KSČM v Žatci si vás dovolují 17.2. Sára Malíková
pozvat na oslavu Mezinárodního dnu
Nikola Danková
žen, který se koná v pátek 5.3.2010 od 18.2. Eliška Šťastná
17.00 h v restauraci Václavka Žatec.
Anna Jakšová
Hudba k tanci a poslechu zajištěna.
Kristýna Ferková
Ráchel Šifaldová
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀऀༀကᄀሀऀఀЀऀ
19.2. Aneta Cvrčková
ጀȀ᐀ᔀጀᘀᜀ᠀ऀ
20.2. Kateřina Vargová

Kateřina Krausová
ᤀȀᨀЀᨀऀᬀᰀᴀऀഀऀᨀ᐀ᘀᬀЀḀЀऀ
21.2. Radka Petrušová
ἀഀЀᜀ
22.2. Vojtěch Ibl
Jakub Zumr
ĀȀ̀ЀԀЀ
Vítězslav Kadavý
ĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀Ԁ̀̀܀ఀഀ
Ondřej Kováč
Lenka Richterová
ĀȀ̀ЀԀĀȀ̀Ѐ̀ԀĀȀԀࠀ܀ԀȀऀԀࠀ܀ఀഀ
Natálie Kudrnová
Ā̀ЀԀԀऀ
23.2. Kateřina Gruntová
25.2. Josef Podařil
ༀကᄀሀጀ᐀Ԁᔀጀ܀ᘀጀᜀ᠀ ऀࠀ܀ఀഀԀༀȀ
ఀȀကᄀऀ
26.2. Matěj Kludaj
ༀȀഀ܀ЀȀሀༀȀጀ܀
᐀ᔀഀȀԀࠀȀऀࠀᘀࠀऀᜀഀऀ᠀ᤀᘀഀሀ܀ఀऀᨀ
Marie Brhelová
27.2. Martin Macháček
ᤀᄀሀᨀᔀഀᬀ
ĀᰀᴀᬀᤀĀᰀȀԀȀఀĀကጀᴀ
ЀᰀᴀᬀᤀĀᰀȀԀကḀ
28.2. David Miklovič
Václav Jelínek
ĀĀĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ȀȀ܀ఀഀࠀༀကȀ܀ഀᄀࠀȀ
1.3. Kateřina Samková
ሀȀጀጀ᐀Ȁᔀᘀᜀ᠀ᤀȀĀĀĀ
Justin Škop
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ĀĀĀ

#

64 let
67 let
71 let
63 let
55 let
85 let
66 let
74 let
66 let
79 let
87 let

#

Nová nabídka
obědů na

Černém Orlu
5. 3.- 12. 3. 2010

Přijďte ochutnat jídlo od našeho nového kuchaře

Pátek 5. března 2010

Italská česnečka se sýrem ..................
Chřestový krém s opečenými krutony .
100g Svíčková na smetaně,
variace knedlíků .........................
250g Slovenské halušky
s uzeným masem a zelím ..........
100g Smažený karbanátek,
bramborová kaše, okurka ..........

SOBOTA 6. března 2010

18,-Kč
23,-Kč
75,-Kč
59,-Kč
65,-Kč

100g Vepřová pečeně,
bílé zelí, bramborový knedlík ..... 75,-Kč

NEDĚLĚ 7. března 2010

100g Pikantní gulášek,
variace knedlíků ......................... 69,-Kč

PONDĚLÍ 8. března 2010

Hovězí vývar s domácími nudlemi ......
Brokolicová krémová s krutony ............
100g Cikánská hovězí pečeně,
variace knedlíků .........................
130g Smažený karbanátek,
bramborová kaše, okurka ..........
100g Vepřový plátek ve vlastní šťávě,
dušená rýže ................................

18,-Kč
23,-Kč

Brokolicová krémová s krutony ............
Kuřecí 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 .
Jihočeská kulajda s pravými hříbky .....
130g Paprikový lusk v rajské omáčce,
kynutý knedlík .............................
250g Penne s kuřecím masem
v sýrové omáčce ........................
100g Hovězí pečeně na česneku,
špenát, bramborový knedlík .......

18,-Kč
23,-Kč

ÚTERÝ 9. března 2010

STŘEDA 10. března 2010

ČTVRTEK 11. března 2010

75,-Kč
65,-Kč
69,-Kč

65,-Kč
75,-Kč
69,-Kč

69,-Kč
65,-Kč
75,-Kč

Jihočeská kulajda s pravými hříbky ..... 23,-Kč
Dršťková ............................................... 23,-Kč
100g Masová směs v bramboráku,
kysané zelí ..................................... 69,100g Burgundská hovězí pečeně,
variace knedlíků ......................... 75,-Kč
100g Nadívaný bůček, červené zelí,
bramborový knedlík .................... 69,-Kč

PÁTEK 12. března 2010

Hráškový krém se smaženým hráškem 23,-Kč
Hovězí vývar s domácími nudlemi ...... 18,-Kč
130g Pečené kuřecí stehno na červeném
víně, dušená rýže ...................... 75,-Kč
130g Čevapčiči, brambor, hořčice,
cibule,tatarská omáčka ............... 65,-Kč
100g Hovězí pečeně na houbách,
variace knedlíků ......................... 69,-Kč

MINUTKOVÁ NABÍDKA OBĚDŮ
OD PONDĚLÍ DO NEDĚLĚ

130g Smažený řízek,
brambory, citron ..........................
100g Smažený obalovaný sýr,
brambor, tatarská omáčka .........
130g Přírodní vepřový plátek,
opečený brambor .......................
200g Salát „Caesar“
s opečenými krutony ..................

75,-Kč
69,-Kč
75,-Kč
60,-Kč

POZOR!! KAŽDÝ DEN ZVÝHODNĚNÉ MENU
DLE DENNÍ NABÍDKY POUZE 79,- Kč

Budete velmi rychle obslouženi
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4. března 2010

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Fotbalové turnaje na umělém povrchu,
kterých se účastní týmy Slavoje měly svá
pokračování, a pomalu se blíží k finálovým zápasům o konečná pořadí. Muži A,
pokračovali stále v neúplném složení
ve vítězném tažení své skupiny Elite
v Souši, když tentokráte odešel poražen
tým Strupčic. Muži B, neuspěli proti
pohyblivějšímu protivníkovi z Havraně, který měl také lepší střeleckou
mušku. Svůj turnaj už dohrál tým
dorostu, který se stal také celkovým
vítězem turnaje v Lounech, když zdolal
všechny své soupeře. V dalším utkání
v Lounech neuspělo družstvo st.žáků
a podlehlo celkem nešťastně účastníkovi
vyšší soutěže v Bílině, těsně o jednu
branku z první minuty utkání, a hlavně
když neproměnili řadu gólových příležitostí.
n FK Strupčice - FK Slavoj Žatec A
3 - 6 / pol.1 - 3 /

Sestava: Zaťko - Jindra - Zlatohlávek
- Vávra - Krejčík - Heinc - M. Paul Tománek - Smékal - Bereš - Sachar
Střídali postupně: Hankocy, Tatár,
Baierl
Od počátečního hvizdu rozhodčího
neuteklo příliš a domácí Strupčice
proměnily první kontakt s míčem
a první šanci, když dorazily polocentr
a ujaly se vedení nad svým soupeřem.
Hráči Slavoje postupnou územní
převahou nedávali svému soupeři
další šance ke skórování. V 10.minutě si naběhl do gólové šance M.Paul
a byla z toho penalta za faul ve
vyložené brankové šanci a tentokráte
střelec dne Heinc, vyrovnal z penalty.
V průběhu poločasu ještě M.Paul dělovkou, a po centru Vávry hlavou, opět Heinc
stanovil poločasový výsledek ve svůj
prospěch.
Do druhého poločasu došlo k několikanásobnému střídání a příchodem
kanonýra Baierleho přišly další šance
a také branky. Tatár proměnil perfektní
přihrávku Baierleho a z 20 metrů zavěsil přes celou branku. Další přidal
Baierl a skóre hostí uzavřel z penalty
opět Heinc. V samotném závěru utkání
završil svůj špatný výkon na místě stopéra Zlatohlávek, který předvedl dvě
velké hrubky z kterých vždy soupeř
snížil na konečný výsledek a rozladění
trenéra Pavla Koutenského. Hráči
střídali v utkání dobré momenty, ale
předváděli také řadu nepřesných
kombinací. V příštím utkání se utkají
doposud neporažené týmy Souše a Slavoje, které napoví kdo bude celkovým
vítězem turnaje před následným posledním kolem.
n FK Libochovice - FK Slavoj Žatec
dorost 0 - 1 / pol 0 - 0 /

Sestava: Mical - Hynek L. - Klepáček
- Bešík - Hynek T. - Smékal - Derer Podroužek Dom. - Pohorelec
Hankocy - Linc
Střídali postupně: Votava, Sýs J.
Poslední utkání turnaje v Lounech absolvovali dorostenci Slavoje na otevřené
střelnici, ovšem spíše se slepými náboji.
Místy i pohledná kombinace, ale bez
brankového efektu. Největší překážkou byl ale brankář soupeře, který
předváděl i skvělé zákroky. Hráči Libochovic v průběhu utkání nakopávali
míče a také navyšovali počet faulů.
Když už byl překonán i brankář soupeře,
zaskočila ze něj tyč nebo břevno jeho
branky. Nakonec Podroužek Dom.naservíroval přesnou přihrávku na T.Hynka
a ten rozhodl o konečném stavu utkání.
Po utkání převzali dorostenci pohár
za vítězství a Podroužek Dom.cenu za
nejlepšího střelce turnaje s 8.góly.
n FK Slavoj Žatec B - SK Havraň 0
- 2 / pol.0 - 1 /

Sestava: Klíč M. - Majoros - Novotný
- Bodnár - Vořechovský - Havelka - Šole
- Kouba - Klíč L.- Holan - Schmied J.
Střídali: Schmied P. - Halgaš
Hráči Havraně si po celé utkání vytvářeli malou převahu a nedali střelcům
Slavoje a jeho útočníkům příliš mnoho
šancí ke skórování. Vedoucí branka
Havraně padla po chybné rozehrávce
brankáře Klíče M., který v tísni nepřesně
odehrál míč, s kterým si neporadila
celá obrana. Druhá branka padla po
perfektní střele z dálky do šibenice na
kterou již mladý Klíč M.nedosáhl.
Příští program FK Slavoj Žatec:
muži A - FK Slavoj Žatec - FK Siad Souš
- sobota 27.2.10 od 12.30 hod.
dorost - FK Baník Most - FK Slavoj Žatec
- sobota 27.2.10 mladší od 9.hod.
starší od 11.hod. / Baník Most ÚT /
st.žáci - turnaj v Lounech sobota 27.2.10
od 9.hod.
muži B - Fk Slavoj Žatec B - neděle
28.2.10 od 16.30 hod.
Pavel Maňák

Žatecký týdeník

Kadetky VK SEVER Žatec na
druhém místě tabulky

V neděli jsme na domácí palubovce přivítali silného soupeře z Mostu. Naše
prořídlá sestava nevěstila zrovna snadný zápas, přestože v tabulce jsme byli
o tři místa výše.
Předpoklady se potvrdily hned Jana Morávková, věkem teprve mladší
v úvodním setu, ve kterém jsme nad- žákyně. Obavy, jak svoji premiéru
šeně hrajícímu soupeři podlehli 22: zvládne, se ukázaly jako bezpředmětné,
25. Pak jsme se naštěstí dokázali Jana stejně jako ostatní dívky tentokrát
vyrovnat s vynucenými změnami zvládly utkání bez zaváhání a zvítěv sestavě a vývoj zápasu jsme otočili zily hladce 3:0 (25:17,25:10,25:16)
(25:11,27:25,25:23). Naše hra se opí- Tři kola před koncem KP kadetek se
rala především o výbornou nahrávku děvčata VK Sever Žatec drží na druhém
Elišky Kundratové, z níž nejvíce těžily místě tabulky o bod za Teplicemi se čtyřobě smečařky - Denisa Piglová (18 bodovým náskokem na třetí Ústí nad
bodů z útoku) a Bára Hanušová (12 bodů). Labem. Zisk stříbrných medailí tak máme
Ve druhém utkání dostala šanci mladá již zcela ve svých rukou.

Blšanská přípravka počtvrté vítězná!

Fotbalová přípravka FK Chmel Blšany ročník 2002 prodloužila svoji vítěznou
serii vyhraných turnajů na čtyři. Po Spořicích, Mostě, Praze zvítězili mladí fotbalisté také na víkendovém turnaji v Mostě Velebudicích. Celým turnajem prošli
bez jediné prohry, když až za nimi zůstali např. Bohemians 1905, Baník Most
a jiné týmy. Mužstvo Libora Klíče a Josefa Klepáčka nastoupilo v této sestavě:
Brankář - Jan Stránský, Obránci - Robert Klepáček, Marek Kuchař, Dan Klocperk,
Útočníci Jakub Vlček, Matěj Kunc, Aleš Klocperk, Minařík Danny.

Plevko opět bodoval v Českém poháru

O víkendu 20.-21.2.2010 proběhlo v Českých Budějovicích 1.kolo Českého poháru v plavání. Náš oddíl vyslal na jih republiky dva ostřílené borce - Tomáše
Plevka a Davida Urbana a ti se v konkurenci plavců z ČR, Slovenska a Rakouska
dokázali prosadit.
První den plaval Tomáš Plevko nejprve ské padesátky. V první na 50m volným
50m znak, které měl spíše pro zahřátí, ale způsobem se představili oba naši plavci.
dobrý výkon znamenal 5.místo v rozplav- Tomáš postoupil z 1.místa a David ze
bách a v následném finále se dokázla To- 6.místa s přehledem do finále. V druhém
máš ještě zlepšit o jednu příčku a skončil sprintu, na 50m motýlkem, si Tomáš pona 4.místě. V následující disciplíně 100m hlídal postup a obsadil 2.místo.
volným způsobem Tomáš s přehledem
Ve finále na 50m volným způsobem
postoupil do finále. David Urban skončil si naši plavci vedli na výbornou. Tomáš
sice až devátý, ale po odhlášení se jednoho Plevko obsadil skvělé 2.místo za čas
z plavců, postoupil z pozice prvního ná- 24.71 a David Urban dosáhl na nejlepší
hradníka také do finále. V něm již Tomáš svě umístění a dokázal se časem 26:07
zapnul na plný plyn a dokázal vybojovat probojovat až na výborné 4.místo. V náskvělé 3.místo v čase 53.98. David sice sledném finále na 50m motýlek pak opět
nezopakoval čas z rozplaveb, ale i tak Tomáš předvedl, že je jedním z naších
jeho 56.39 znamenalo posun v žebříčku nejlepších sprinterů a obsadil vynikající
na 7.místo.
3.místo za čas 27.22.
V dalších dvou kraulových disciplínách
Tomáš Plevko i David Urban předvednejprve David obsadil na 200m 7.místo li v Českých Budějovicích skvělé výkony.
a následně na 400m se mu povedlo za- Tomáš se dokázal hned 3x prosadit na
plavat si osobní rekord 4:27.82, který ho stupně vítězů a všechna svá umístění
vynesl na pěkné 5.místo.
vměstnal do první pětky. David Urban,
V neděli závod začal nejprve disciplí- ač věkem teprve od ledna mladší dorosnou 800m volným způsobem a David tenec, dokázal konkurovat dospělým
opět zopakoval 5.místo, když zvládl trať plavcům a jen o vlásek mu uniklo umísza 9:11.08. Pak již následovali sprinter- tění na bedně.

Titáni na Národním poháru
v kickboxu v Mostě

V sobotu 20.2.2010 se v Mostě konal Národní pohár v kickboxu, kterého se také
zúčastnili žatečtí G-Titáni. Všechny jeho zápasy byly nominací na Mistrovství ČR.
Ač byl pohár velice dobře obsazen, zú- Meduny raději vzdal. Paradoxem je, že Rác
častnilo se ho 23 týmů z celé republiky, protlačovaný rozhodčími, neboť jde o retak žatečtí G-Titáni i přesto, že jsou je- prezentanta, neprávem vyřadil žateckého
den z nejmladších oddílů u nás, nasadili Kubu Dolejše, který Ráce řádně potrápil
nejvíce bojovníků ze všech týmů v nej- a přes protest promotéra G-Titánů Honzy
těžší plnokontaktní kategorii K1. Tato Greisigera, který nebyl uznán, prohrál 2:1
kategorie, kde je minimum omezení, se na body a Dolejš byl vyřazen z další účasti
nejvíce přibližuje Muay-Thai, na kterém na turnaji. Stejnou smůlu měl i Honza
si nejvíce zakládá žatecký trenér Roman Greisiger ml. v žákovské kategorii -70kg,
Šifalda a který v Žatci vyučuje.
kde v 1 kole poslal svého soupeře Michala
Za G-Titány se zúčastnili tito fighteři: Veselku z Kosagymu Praha dvakrát k zemi.
David Nekola, Kuba Mach, Sláva Špác, Poté co soupeř „hrál“ příliš tvrdé údery, doHonza Greisiger ml., Dan Kačeňák, Kuba stal Greisiger ml. minusové body, které mu
Dolejš a David Meduna.
stačily pouze na 3. místo. Ale i 3. místo v tak
Nejúspěšnějším G-Titánem této sou- vysoké soutěži je velice dobrý výsledek.
těže byl David Meduna, který vyhrál
2. místo obsadil po prohře s Davidem
celý pohár v kategorii K1 -81kg a dovezl Černým z Bicom Liberec žatecký Dan
cenný zlatý pohár. David Meduna nej- Kačeňák. Nekola, bohužel i přes ohromdříve porazil Přibila z Macaks Pardubice né nasazení v zápase, kvůli nedostatku
a poté nastoupil ve velice tvrdém zápasu zkušeností prohrál s Lubošem Lesákem
proti trojnásobnému mistru ČR Janu z Macaksgym Pardubice 2:1.
Brožíčkovi z SKBU Hostivař, ve kterém
Mach a Špác zase měli ve 3 kole
dokonce Davida Medunu počítali a pře- stejné problémy s fyzičkou a těžce
sto dokázal David vyhrát. Ve finále měl získané body z 2 předchozích kol,
Meduna nastoupit proti reprezentantu které měli vyhrané, „odevzdali“ souJakubovi Rácovi z Arena Team Brno, ale peřům a zápasy prohráli na body.
ten po shlédnutí předozích zápasů Davida „Myslím, že to byla dobrá zkušená
a každý zápas, který bojovník absolvuje
i když prohraje, tak bojovníkovi hodně
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ
dá. Věřím, že tyto zkušenosti klukům poĀȀ̀ЀԀĀЀࠀ܀Ѐ
můžou na Souboji žateckých G-Titánů,
který se bude konat již v neděli 14.3.2010
od 10-12hod. v boxovně G-Titánů v Mládežnické ulici (za „Barem do rána“). Zde
ĀȀ̀ȀЀԀࠀ܀ࠀऀऀࠀ܀
se všichni zmiňovaní borci ukážou v Žatci
܀ఀࠀࠀഀȀༀက
ĀȀ̀ĀĀĀ
a uskuteční se zde SUPERFIGHT-ODĀ ᄀሀԀကጀഀȀ᐀ᔀഀȀᄀᘀᜀȀᄀ̀᠀ᜀကᤀ
ЀԀ܀ĀĀĀ
VETA, kdy David Meduna nastoupí na
ᨀȀሀȀᬀ᠀ကጀЀᜀԀᰀᤀᄀᴀḀἀᤀ
ࠀऀ܀ĀĀĀĀ
tvrdou odvetu proti thajskému boxeru
Ȁᨀ ἀ᠀ကጀ̀ᄀᴀЀ!ᄀȀഀက"
Tomáši Hrdličkovi ze Spartaku Žebrák,
ఀഀ̀ༀက ܀Ā "Ѐༀ#$ࠀఀ#%&ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
který nedávno tvrdě trénoval v thajském
Ȁᰀᨀ"ᬀጀ #ࠀ'ఀ#%&
Bankoku a který zatím jako jediný dokázal
ᄀሀጀఀ᐀ᔀᘀĀ ȀĀ Ȁࠀ܀ࠀऀऀ(
poslat Davida Medunu „k zemi“. Dámy
̀ЀԀऀࠀ܀ĀఀĀഀഀༀĀကᄀሀĀጀ᐀ᔀĀᘀ᐀ᜀĀᔀ᠀᐀ĀЀᤀĀᘀᨀ᐀Āᬀ᐀ᜀĀᔀᘀᰀ
a pánové dne 14.3.2010 v 10.00hod. v žatecké boxovně „Kruh se uzavírá“. Přijďte
se všichni podívat jste zváni.“ řekl promo)))*+,-Ā./,01*23445)))
tér G-Titánů Honza Greisiger.

ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀ఀഀ

Dohrávka 16. kola KP A se
Lokomotivě povedla náramně

Žatečtí zajížděli k dohrávce 16. kola, které měli odložené kvůli nemoci, do Kadaně
k duelu s týmem Elektrárny Kadaň B. A dohrávka to byla vydařená.
Domácím nestačilo ani vedení 2 : 0 a 3 : 1.
Basák se ve čtvrté dvojici snažil, ale
Žatečtí vše zvládli na výtečnou a odvezli vydržel držet krok jen v první půli. Pak
si nečekané, ale zasloužené body. Velice se domácí rozehrál a konečnou výhrou
důležitý byl samotný úvod zápasu, když o 40 dostal Kadaň opět do vedení i na
překvapili Ptáček ml. a Chotová.
kuželky.
Lokomotiva musela změnit pořadí hráA.Čaboun stihl přijet na pátý duel, úkol
čů a to zřejmě domácí zaskočilo.
měl jasný, umazat co nejvíc kuželek a dát
Zahajoval Ptáček ml. proti domácí jed- Lokomotivě šanci. To se povedlo, snížil na
ničce a úvod nenasvědčoval, že to bude 2 : 3 a hlavně výhrou o 41 vrátil vedení na
drama. Půlku domácí jasně vyhrál, ve kuželky o 15.
druhé se nakonec musel obávat o výhru.
No a Jarolím už měl úkol ještě „ jednoPtáček zahrál svůj nejlepší zápas sezóny dušší!“ Neprohrát o 15 a tím získat alesa prohra o pouhých 9 jde na vrub trocha poň bod. Od prvních hodů bylo naštěstí
smůly.
jasné, že mu dráhy sedí, navyšoval vedení
Ještě milejší překvapení připravila Cho- a když už po polovině vedl o 40, soupeř
tová, které přepustila své místo Ptáčková. totálně odpadl. Byla z toho nakonec
Ta dobře odhadla, že jí místní herna ne- zcela jasná záležitost, výhra o 57 a zisk
svědčí. Po delší pauze hrající Chotová vyu- obou bodů!
žila svých zkušeností a přestože prohrála, n ELEKTRÁRNY KADAŇ B - LOKObylo to jen o 4 a to ještě se smůlou.
MOTIVA ŽATEC A 3:5 (2458:2537)
Do hry dostal Lokomotivu Ptáček st. Od
Ptáček ml. 443, Chotová 385, Ptáček
prvních hodů navyšoval vedení, umazával st. 410, Basák 398, Čaboun 443, Jaroz náskoku domácích a konečnou výhrou lím 451.
o 27 snížil na 1 : 2.

Role favorita Lokomotivě
nesvědčí, rozdává chudým

Po vydařeném zápase v Kadani hostila Lokomotiva Žatec A poslední tým tabulky
SK Global Janoušek. Tento tým to na Žatecké umí, už na podzim se oba týmy
rozešli smírně a znovu to zopakovaly i na jaře. Přitom úvod zápasu jasně vyzněl
pro domácí. Závěr ale pokazili a darovali bod soupeři.
A. Čaboun zahájil výborně. Vůbec svého
Ptáček st. zahájil dobře a nic nenasvědsoupeře nešetřil a vyprovodil ho z plánů čovalo, že by mohl mít na konci starosti.
Bohužel na rozdíl od jeho soupeře mu
výhrou o 72.
Ptáček ml. si podržel formu z minulého nešla dorážka a nakonec prohrál i on
kola hlavně v plných. Dorážka už mu tolik a to o 11. Rázem hosté vedli 3 : 2, ztráceli
nešla, přesto dokázal uhájit výhru o 9. Do- však 52 kuželek.
Jarolím věděl, že s J. Čabounem nesmí
mácí tak vedli jasně 2 : 0. Tím však dobré
o těch 52 prohrát, poslední výkony ale
zprávy končily.
Ptáčková se ve třetí dvojici nemohla dlou- velely vyhrát. Podvědomě ale podcenil
ho dostat do tempa, hlavně plné nechtěli začátek a rázem ztratil 39. Bylo jasné,
že tudy cesta nevede a zapnul. V jedno
padat a to rozhodlo o její prohře o 17.
Smůlu měl i Basák. Také hledal rytmus chvíli už vše umazal, ale zkušený Čaboun
a když se konečně rozehrál, tak ke vší se naneštěstí pro domácí chytil v dorážce
smůle prohrál posledním hodem o 1. a nakonec uhájil výhru o 18 a uhájil bod.
n LOKOMOTIVA ŽATEC A - SK
Bylo srovnáno na 2 : 2.
GLOBAL JANOUŠEK

4:4

A. Čaboun 445, Ptáček ml. 411, PtáčPOZVÁNKA
ková 381, Basák 412, Ptáček st. 392,
V Synot baru , ul. Pražská , Žatec se dne Jarolím 392.
Příští týden 6.3. zajíždí Lokomotiva
13.3.2010 koná 9. ročník Josefovského
turnaje v šipkách, cricket jednotlivců. k derby do Podbořan na C tým.
Prezentace 13.00h, zahájení 14.00h.
Provoz bazénu během jarních prázdnin:
Všichni hráči budou odměněni. Info
po - pá: 14 - 22 hodin
777 876 994.

Děti z Měcholupské základní
školy
plavou na výbornou
V druhém únorovém týdnu ukončili úspěšně žáci IV. A V. třídy základní plavecký
výcvik. Výuka proběhla v deseti dvouhodinových lekcích v krytém bazénu v Žatci.
Plavání se zúčastnila většina žáků z obou tříd. Mnozí museli odhodit svůj strach
z vody a překonávali jej statečně. Ostatní děti zdokonalovaly své dovednosti. Začínaly vždy rozcvičkou, potom začala vlastní výuka plavání. Na závěr každého
plavání byla volná chvilka, při které měly děti volné plavání. Celý kurz nám trochu
znepříjemnil nástup chřipky, která mnohé děti poslala do postýlek a tím se nám
závěr plavání protáhl až do února. Všichni se velmi snažili a učitelé plavání je
pochválili za výborné výkony a pěkné chování.
Mgr. Helena Gondeková

