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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.

Zámek Krásný
Dvůr zve na
zahájení sezony

Krásný Dvůr - O víkendu 10. a 11. dubna
zveme všechny příznivce krásnodvorského
zámku a milovníky historie na zahájení sezony na zámku Krásný Dvůr.
Návštěvníci se během prohlídky setkají s několika historicky významnými
osobnostmi, které v průběhu 19. století
navštívily zámek a proslulý krásnodvorský park. Přijede kněžna Zaháňská,
kancléř Metternich a další hosté, kteří
návštěvníkům budou vyprávět své dojmy
z doby, kdy Krásný Dvůr navštívili.
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci
zámku i pozvané historické osobnosti.
Otevírací doba:
duben, říjen
9-16
květen, září
9-17
červen-srpen
9-18
Poslední prohlídka začíná vždy 1hod.
před zavírací dobou.
(am)

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

50 LET OD ZRUŠENÍ
OKRESU ŽATEC

Důležité upozornění!!!

Důrazně nabádáme všechny obyvatele,
aby na noc pečlivě zamykali své byty
a domy. V minulých dnech došlo v Žatci
v průběhu nočních hodin k vniknutí do
bytů, ve kterých přitom spali občané, a ke
Žatec – Také letos ožije náměstí Svobody v Žatci již tradičním
krádežím či pokusům o krádež. Vzhledem Velikonočním jarmarkem. Uskuteční se v sobotu 3. dubna od 9.
k drzosti a technické zdatnosti zlodějů při do 16. hodiny.
otevírání zámků se rozhodně nevyplatí
V programu se představí středověké tržiště se soutěžemi pro
podceňovat bezpečnostní opatření!
Aleš Kassal, místostarosta

Přijďte se podívat na Velikonoční jarmark

Chrám Chmele a Piva

V souvislosti s letošním uvedením minipivovaru do provozu, žádáme občany o návrh
na pojmenování piva.
Název ležáckého piva by měl vyjadřovat
vztah k regionu a českému pivu. Zároveň
musí být srozumitelný cizincům – návštěvníkům města.
info@chchp.cz.

Informace pro
čtenáře

V minulých dnech došlo k navázání
spolupráce mezi městem Žatec a Národním památkovým ústavem, konkrétně
jeho pracovištěm, zámkem Krásný Dvůr.
Prvním hmatatelným počinem je volná
vstupenka, určená pro čtenáře Žateckého
týdeníku. S výstřižkem, který funguje jako
vstupenka, bude možné po celý duben, vždy
od středy do pátku, zdarma navštívit zámek
Krásný Dvůr.
(kas)

děti, sokolník s ukázkou dravců, k dispozici budou i projížďky
na koních. V doprovodném programu vystoupí soubory Základní
umělecké školy Žatec či Poutníček Liběšice. Prezentovat se budou
různé spolky a sdružení.
(kas)

Policie ČR informuje

Série krádeží objasněna
Policistům se podařilo objasnit sérii
krádeží vloupáním do vozidel v Žatci.
Celkem 17 vykradených osobních automobilů má na svědomí 27letý muž
ze Žatce, který tuto trestnou činnost
spáchal v posledních dnech minulého
roku. Předmětem jeho zájmu byla hlavně autorádia, ale nepohrdl ani různým
nářadím, oblečením, kosmetikou nebo
doklady. Dotyčný muž se vloupal do vozidel různých značek. Nejvíce jej zaujaly
Škoda Octavia, Peugeot, Renault či Ford.
Aby toho nebylo málo, začátkem února se
uvedený muž vloupal v Žatci i do prodejny s fotografickými potřebami. Z výlohy
odcizil dalekohledy, vysílačky, několik fotoaparátů, diktafon a další věci. Způsobená škoda, kterou svým jednáním mladík
způsobil, přesahuje 300 tisíc korun. Tuto
trestnou činnost páchal i přesto, že byl
v dubnu loňského roku odsouzen pro
majetkovou trestnou činnost k podmíněnému trestu. Za uvedené skutky proti němu zahájil policejní komisař trestní
stíhání z krádeže a poškození cizí věci. Je

vyšetřován na svobodě.
Rvačka v restauraci
V minulých dnech vyjížděli policisté do
restaurace Ostrov ve Svatováclavské ulici
v Žatci, kde se mezi hosty strhla bitka.
Mladý muž, v podnapilém stavu, tam
začal fyzicky napadat další dva hosty.
Jeho agresivní útok měl za následek
zranění obou poškozených, kteří museli
vyhledat lékařské ošetření, a kromě toho
také zdemolované zařízení v restauraci.
Předběžná škoda byla vyčíslena na 4 000
Kč. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu výtržnictví. Agresora,
kterému při dechové zkoušce naměřili
1, 29 promile alkoholu, umístili do cely
předběžného zadržení s tím, že následující den budou pokračovat v dalších úkonech. Za tento trestný čin zákon stanoví
až dvouletý pobyt za mřížemi.
Oloupená žena
Ve středu, kolem osmé hodiny ráno,
byla na náměstí Svobody v Žatci oloupena 70letá žena. Neznámý pachatel
k ní zezadu přistoupil a z pravé ruky jí

začal násilím vytrhávat kabelku. Chvíli
se o ní s poškozenou přetahoval, za
kabelku ji táhl asi tři metry, až seniorka
upadla na zem. Zloděj toho využil, kabelky se nakonec zmocnil a z místa utekl. Poškozené způsobil hmotnou škodu
ve výši 2 850 Kč, ale také zranění pravé
kyčle, se kterým byla ošetřena v žatecké
nemocnici. Nyní po lupiči policisté intenzivně pátrají, případ šetří jako trestný
čin loupeže.
Zpronevěřila tržbu
Devětadvacetiletou ženu z Mostu stíhá
policejní komisař pro trestný čin zpronevěry. Uvedeného skutku se dopustila
již v minulém roce, kdy provozovala
v pronajatých prostorách v Žatci výherní
automaty a jejich majiteli pak neodvedla
tržby. Peníze použila pro svoji potřebu
a do současné doby je nevrátila, přestože se zavázala ke splátkám formou
splátkového kalendáře. Poškozenému
tak způsobila škodu za 145 503 Kč. Vyšetřování obviněné probíhá na svobodě.
Pokud soud uzná její vinu, hrozí jí podle
zákona až tříletý trest odnětí svobody.

a lásku velkému muži našich dějin, který se
zasloužil o náš stát – první Československou republiku.
Druhá část slavnosti začíná ve 13 hodin
před budovou lánského Masarykova muzea, kde bude odhalena jezdecká socha
T.G.M. Po projevech, za potlesku přítomných, padá velká plachta – památník je
odhalen.
I zde končí slavnost státní hymnou.
Zmrzlí a zkřehlí zimou vracíme se domů,
do Žatce. Hřeje nás jedinečný zážitek, že
jsme byli u toho.
O své dojmy se s Vámi rozdělila Vaše
Božena Krejčová-Vokráčková.

FOTO ALEŠ KASSAL

Žatečané se zúčastnili pietního aktu k uctění T.G. Masaryka

Lány – Město Lány bude navždy spojeno se jménem našeho prvního prezidenta
Tomáše Garriqua Masaryka. Letos 7.3. (nar. 1850) vzpomínáme 160. výročí jeho
narození.
Dlouho chystaný projekt odhalení jezdec- bojišť I. a II. světové války, vidím známé
ké sochy je skutečností. V sobotu 6.3. využí- tváře našich legionářů, přišli Sokolové,
váme pozvánky rakovnického muzea, které Junáci, zástupci různých spolků, dívky
se stalo pořadatelem celé akce. Slavnosti se v národních krojích, představitelé vlády
zúčastňují: místostarosta města Žatce pan i parlamentu. Všichni se přišli poklonit
A.Kassal, za jednotu ČSOL a ČSBS br. J. a vzdát úctu a hold prvnímu prezidentu
Holec, br. A. Umlauf a ses. B. Krejčová. Osvoboditeli.
Žatecký MÚ nám poskytl služební vozidlo,
Pěvecký sbor zahajuje slavnost písní
za což jsme v mrazivý den velice vděční. Po „Ach synku, synku“. Příslušníci hradní
celý den hustě sněží, studený vítr násobí stráže pokládají věnec prezidenta, kterénávrat zimy.
ho zastupuje jeho choť p. Livie Klausová.
Blížíme se k cíli naší cesty. Lánský hřbi- Následují další věnce a kytice. Jsou jich
tov se od rána zaplňuje davy lidí ze široké- desítky, možná stovky. Velebné ticho proho okolí. Zde, u rodinného hrobu T.G.M. vází celou slavnost. Slzy dojetí stékají po
se chystá pietní akt s pokládáním věnců tvářích. Nestydíme se za ně.
a kytic. Jsou tu seřazeni mladí lidé v doStátní hymna ukončila první část slavbových legionářských uniformách všech nosti. Vděčný lid tak projevil pokoru, úctu

Pozvání rodáků na veřejnou
besedu

Žatec - Zákon o nové územním členění
státu, kdy přišlo město Žatec o sídlo okresu,
přijalo Národní shromáždění Československé republiky dne 9. dubna 1960. Vyhlášen
byl pod č. 36/1960 Sb. v částce 15/1960 Sb.
„Tyto události si chceme připomenout na
besedě, na které chceme přiblížit tehdejší
„černé“ dny Žatce a následující roky, hlavně mladším generacím. Také informovat
všechny, kteří by měli znát i novější dějiny
svého města a následky tehdejšího těžko
pochopitelného kroku, kdy byly sídlem
nového okresu pověřeny Louny“ – uvedl
Josef Zábranský z pořádajícího Sdružení
rodáků a přátel města Žatce. Právě od
roku 1960 panuje určitá nevraživost mezi
některými občany Loun a Žatce. „Nejde
nám o znovuoživení „hašteření“ mezi těmito sídly, ale chceme se odrazit od událostí těchto let a uvést fakta, co znamenalo
zrušení okresu a jak si vedl Žatec a vede až
do dneška. Proto na besedu pozveme kromě
pamětníků i všechny doposud žijící starosty města“ – řekl předseda organizovaných
žateckých rodáků Petr Šimáček. Součástí
besedy bude i výstava dokumentů a novinových výstřižků z období 60. let minulého
století. Veřejná beseda se uskuteční v pátek
9. dubna v 18:00 hodin v Kongresovém sále
žateckého hotelu Černý orel. Úvodní slovo přednese Jiří Kopica, ředitel žateckého
Regionálního muzea K. A. Polánka. „Věříme, že přijde hodně lidí. Byli bychom rádi,
kdyby se nám ozvali a také přišli pamětníci,
kteří mají k těmto událostem co říci,“ dodal
za organizátory Josef Zábranský.
(ms)

P.S. Vážení kolegové učitelé, využijte
dnešních možností školních výletů k návštěvě těchto míst. Naše generace měla
toto vše zakázáno.
U hrobu T.G.Masaryka zleva J. Holec, B. Krejčová a A.Umlauf.
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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 m2 ul. Stavbařů
v Žatci k výstavbě halových garáží za
podmínek stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak,
aby již v první fázi byly vícepodlažní
(min.2 patra) a byla zachována možnost zvýšení jejich kapacit přístavbou
dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem města se žádostí o koupi je nutné
předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let od vydání stavebního povolení pod smluvní
pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 11. 3. 2010 do
9. 4. 2010

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
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu do
čtyř let od podpisu kupní smlouvy pod
smluvní pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 11. 3. 2010 do
9. 4. 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 11. 3. 2010 9. 4. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

nebytový prostor v čp. 137 na st.p.č.
221 Hošťálkovo nám. v Žatci – dvě prodejny se společným sociálním zařízením
o celkové ploše 116,79 m2 za minimální
nájemné ve výši 1.000,- kč/m 2 /rok,
tj…..9.733,-Kč měsíčně bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č. 173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č. 616/
99 – schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy

Žatecký
týdeník

a následně dopředu nejpozději do pátého - věcné právo předkupní po dobu 4 let
dne předcházejícího měsíce.
ode dne vkladu do katastru nemoviZveřejněno od 11. 3. do 9. 4. 2010
tostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Záměr Města Žatec
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
pronajmout ze svého
Stav pozemku:
majetku
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
Nebytový prostor:
– případné doplnění ornice na pozen garáž č. 5 v EČ 2465 na st.p.č.
mek je možné po schválené žádosti
5075 ul. Písečná v Žatci, o ploše 24,15
na OŽP z deponie ornice v zadní části
m2 za minimální nájemné 1272,- Kč +
lokality Kamenný vršek na vlastní ná20% DPH/měsíc (tj. celkem 1.526,-Kč)
klady majitele pozemku.
Rada Města Žatec usnesením č. 616/
Přístup
na pozemek:
99 – schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude uhra- - příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vyzeno před podpisem nájemní smlouvy a
tvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
následně dopředu nejpozději do pátého
skladebné dlažby. Změna umístění
dne předcházejícího měsíce.
vjezdu je možná po schválení ORM
Zveřejněno od 11.03. do 09.04. 2010
a zhotovitele stavby tech. infrastruk(Silnice GROUP a.s.) na vlastní
Opakovaný záměr Města tury
náklady majitele pozemku.
Žatec pronajmout ze
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
svého majetku
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
Nebytový prostor:
pozemku) přerušovaný zatravněním
n garáž č. 9 v EČ 2465 na st.p.č.
a ozeleněním keři a stromy.
5075 ul. Písečná v Žatci, o ploše 21,35
m2 za minimální nájemné 1.485,- Kč + Připojení na inženýrské sítě:
20% DPH/měsíc (tj. celkem 1.782,-Kč) - na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plasRada Města Žatec usnesením č. 616/
tové šachtě nepojezdné – pro pojezd je
99 – schválila podmínku nájemních
nutné provést úpravu vybetonováním
smluv a to: měsíční nájemné bude uhrapřechodové desky.
zeno před podpisem nájemní smlouvy a
následně dopředu nejpozději do pátého - Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na měldne předcházejícího měsíce.
ké uložení stávající kanalizace jsou
Zveřejněno od 11.03. do 09.04. 2010
i hloubky přípojek u některých parcel
Opakovaný záměr Města minimální – cca 1,2 m pod terénem
(nutnost odkanalizování při podskleŽatec pronajmout ze
pení RD čerpáním).
svého majetku
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešProjednáno RM dne 17.03.2008
ťové vody bude možné napojit pouze
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
přes bezpečnostní přepadovou jímku
264 Branka v Žatci o celkové ploše
– nelze napojit přímo (bude součástí
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
projektové dokumentace (dále jen
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
Rada Města Žatec si usnesením č. 173/
jen „SP“) na RD).
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský - kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozáměr odpovídá zájmům města.
zemku.
Rada Města Žatec usnesením č. 616/
99 – schválila podmínku nájemních - CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
smluv a to: měsíční nájemné bude uhraukončena uzávěrem ve sdruženém
zeno před podpisem nájemní smlouvy a
zděném pilířku na hranici pozemku.
následně dopředu nejpozději do pátého
Odtud bude na pozemek vyvedena
dne předcházejícího měsíce.
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Zveřejněno od 11.03. do 09.04. 2010
Připojení a předávací stanice bude souOpakovaný záměr
částí projektu jednotlivých RD (ke SP
nutné vyjádření ŽT a.s.).
Města Žatce prodat
- území není vybaveno plynovodem.
pozemky pro výstavbu - dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
RD
s vynechaným prostorem pro připojení
n lokalita Kamenný vršek, Žatec
RD a elektroměr (cena za připojení ke
- II. etapa
každé parcele 3 x 25A je již uhrazeschválen Radou Města Žatec dne
na).
14.07.2008
Regulační
podmínky výstavby:
Území pro výstavbu rodinných domů
je určeno schválenou zastavovací studií, - Stavební čára bude u všech RD shodná
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohokde bylo navrženo základní členění parvých parcel bude stavební čára 5,5 m
cel do bloků navazujících na současné
dodržena z obou stran od ulice. Vzdáulice Vrchlického, Politických vězňů,
lenost od hranice sousedního pozemku
Elišky Krásnohorské, Dukelská a U Flóry
bude min. 3 m.
v Žatci :
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
5,5 m od hranice pozemku – platí
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
stavební čára.
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
54 a 4614/85 budou RD minimálně
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
řešeno jako podkroví).
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
- Tvar střechy, typ a barva střešní kryti8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
ny nejsou stanoveny.
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m 2 - Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
11.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
ke SP či ohlášení stavby.
Způsob a postup prodeje pozemku
- Případné oplocení bude průhledné
- v termínu zveřejnění podání žádosti
nebo částečně průhledné s podezdívo koupi pozemku na řádně vyplněném
kou, výška oplocení 1,8m, materiál
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
a barva nejsou stanoveny.
každý jednotlivý pozemek)
- Stavebník si případně může zvolit jiný
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
způsob ekologického vytápění – např.
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
- kupující uhradí poplatky spojené s prosluneční energie a to na vlastní náklavedením smlouvy
dy.
- kupní smlouva musí být podepsána do - Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstavby se bude vyjadřovat architekt
stvem města
města individuálně.
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
vysvětlivky: * PD – projektová doku2
1m bude zaplacena před podpisem
mentace, SP – stavební povolení,
kupní smlouvy
Další
případné informace
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za
1m2 bude zaplacena do 4 let od pod- - ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
pisu kupní smlouvy, její úhrada bude
415736264, harajdova@mesto-zazajištěna prostřednictvím přímé vykotec.cz
natelnosti
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
Podmínky kupní smlouvy
způsobu a postupu prodeje podá
- v případě dokončení stavby RD (domajetkový odbor tel. 415736225, eikončení stavby se rozumí vydání prasertova@mesto-zatec.cz
vomocného rozhodnutí stavebního Zveřejněno: od 11. 3. 2010 do
úřadu o povolení užívání stavby) do 9. 4. 2010
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
tiskopis žádosti je k dispozici v inforčást kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2 macích v přízemí radnice a na www.mespřeváděného pozemku prominuta
to-zatec.cz

Žatecký týdeník

Třetí díl seriálu sociálních
služeb – Azylový dům pro muže
Kontaktní místo: Hejdukova 261,
Žatec, tel.415 710 099, 602 154 739,
e-mail: azyl.zatec@cervenykriz.eu
Jaké služby a od kdy poskytuje azylový dům pro muže v Žatci?
Azylový dům pro muže v Žatci vznikl
registrací na Krajském úřadě v Ústí nad
Labem 1.1.2009. Je provozován Oblastním spolkem Českého Červeného Kříže
Louny.
Nabízíme zde ubytování na přechodnou dobu pro muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a
další související služby (např. sociální
poradenství). Služba je poskytována za
úhradu v souladu se zákonem o sociálních službách.
Jakou má azylový dům pro muže
v Žatci kapacitu a jak je naplněn?
Kapacita Azylového domu je 28 míst,
uživatelé jsou ubytováni na dvoulůžkových pokojích. V současné době je ubytováno 25 lidí. Za rok 2009 bylo přijato
14 nových uživatelů, nyní v pořadníku
čeká 19 budoucích klientů.
V poslední době se hovořilo o hromadném ukončení pobytu pro část
obyvatel azylového domu. Jaká je
skutečnost?
Smlouvy o poskytnutí sociální služby
v Azylovém domě se uzavírají na dobu
určitou, a to na půl roku, při čemž se
mohou prodloužit o další půl rok. Ale
celková délka poskytování služby by
neměla přesáhnout jeden rok (toto bylo

i důrazně řečeno inspekcí z Krajského
úřadu, která proběhla v azylovém domě
v Lounech v lednu 2010). Uživatelům,
kteří podepsali smlouvy k 1.1.2009,
končila smlouva k 31.12.2009. Vzhledem k nové registraci, přechodu z Ubytovny pro bezdomovce na Azylový dům,
vzhledem k ročnímu období a hlavně
vzhledem k nepřijmutí nové reality uživateli, byly smlouvy provozovatelem AD
prodlouženy ještě o dalších 6 měsíců.
Tudíž délka pobytu uživatelů, kterých
se týká odchod z AD k 30.6.2010 je celkem 1,5 roku. Jedná se tímto o výchovu
k samostatnosti. Uživatelé by neměli
být na službě (ubytování) závislí např.
do konce života. Měli by svou situaci
řešit ve smyslu samostatné budoucí
existence. K tomu jsou jim vytvářeny
podmínky. Uvolněná místa využijí další
zájemci – osoby po ztrátě bydlení, muži
vracející se z výkonu trestu a další.
Pokud si uživatelé najdou jiné bydlení, kde dojde ke změně situace bydlení
ve smyslu záporném, může si uživatel
podat novou žádost o zařazení do pořadníku. V případě volné kapacity mu
může být opětovně pobyt přidělen.
Jelikož se jedná o přechodné ubytování, není tudíž možné poskytovat bydlení
trvale.
Ptali jsme se sociální pracovnice azylového domu Bc. Karolíny Nováčkové.Děkujeme za rozhovor.

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:

č.p. č.bytu ulice

velikost podlah.
cena
snížení kupní cena
plocha
zjištěná
o
1678 11 Pražská
1+1
48,30 m2
574.170
- 574.170,-Kč
2827 23 Dr. V. Kůrky
0+2
40,20 m2
467.020
- 467.020,-Kč
2819 13 Písečná
1+3
68,50 m2
931.510 15 % 791.783,-Kč
2825 12 Písečná
1+3
76,10 m2
909.120 15 % 772.752,-Kč
2828 6
Dr. V. Kůrky
1+3
71,00 m2
945.720 15 % 803.862,-Kč
2
11 Stroupek
1+3
71,70 m2
315.390 30 % 220.773,-Kč
2818 11 Písečná
1+3
68,20 m2
922.230 15 % 783.895,-Kč
2816 14 Písečná
1+3
68,20 m2
944.140 15 % 802.519,-Kč
2816 17 Písečná
1+3
68,20 m2
942.680 15 % 801.278,-Kč
2815 11 Písečná
1+3
68,20 m2
916.570 15 % 779.084,-Kč
2833 21 Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m2
492.520
- 492.520,-Kč
2815 24 Písečná
0+2
40,20 m2
500.650
- 500.650,-Kč
2816 12 Písečná
0+2
40,20 m2
497.930
- 497.930,-Kč
2832 22 Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
379.100
- 379.100,-Kč
2833 6
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
419.730
- 419.730,-Kč
2833 9
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m2
450.280
- 450.280,-Kč
2833 32 Dr. V. Kůrky
0+2
39,10 m2
483.980
- 483.980,-Kč
2834 30 Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m2
463.320
- 463.320,-Kč
2553 18 Černobýla
1+3
76,90 m2
892.510
- 892.510,-Kč
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
(volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec. Bližší informace získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 18.2.2010 do 19.3.2010

Ředitelství
mateřských škol v Žatci
v dohodě s Městem Žatec
vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
Uskuteční se ve dnech

STŘEDA 7. dubna od 8,00 do 15,00 hodin
ČTVRTEK 8. dubna od 8,00 do 15,00 hodin
na těchto mateřských školách
Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Otokara Březiny 2769, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
Mateřská škola speciální, Studentská 1416, okres Louny
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon)
Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské
školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

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.

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

Žatecký týdeník

18. března 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.

BŘEZEN 2010
24.3. Středa

SLUHA DVOU PÁNŮ

25.3. Čtvrtek

KÁŤA A ŠKUBÁNEK

30.3. Úterý

SPLAŠENÉ NŮŽKY

31.3. Středa

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA

31.3. Středa

19:30

Pojďte a navštivte s námi Benátky, místo rušných karnevalů a šumných tržišť.
Místo nesmrtelné komedie Carla Goldoniho. Staňte se svědky toho, jaké to
je sloužit dvěma pánům zároveň. Kdože má tu drzost? No přece Truffaldino,
prohnaný, lstivý a vtipný sluha. Chlapík, který baví diváky na celém světe už
skoro tři století. V hlavní roli se Jan Potměšil. Dále zahrají členové Divadelní
společnosti FR Kreuzmanna: Marketa Coufalová, Ivo Theimer, Jana Kreuzmannová a další.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I. místa 200,- II. místa 190,- III. místa 180,-

8:30, 10:00

Poeticky laděná pohádka, podle známé večerníčkové předlohy, o flekatém
pejskovi Škubánkovi a jeho paničce Kátě.Těšit se můžete na zápasy boxu,
výlet do ZOO, oslavu Škubánkových narozenin a také na originální písničky
z dílny skladatele Jana Zrzavého. Uvede Divadlo Věž Brno.
Mimo předplatné. Pro děti. Vstupné: 50,-Kč

19:30

Detektivní komedie ve které o tom kdo je vrah rozhodnete vy!!!
Příběh nás zavede k vraždě koncertního pianisty. Originální forma hry spočívá
ve spolupráci herců s publikem, každý z hrdinů je zcela v jeho rukou. Hrají:
Dalibor Gondík, Ladislav Potměšil, Ivana Jirešová, Valérie Zawadská, Jaroslava
Brousková, Ladislav Županič, Zbyněk Fric
Mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I. místa 250,- II. místa 240,- III. místa 230,-

10:00, 14:00

Úplně nová pohádka Jany Galinové a Lenky Lavičkové o tom, jak je nebezpečné
otevírat vrátka, když maminka není doma, protože vždycky někde číhá nějaký
zlý vlk. Hrají a zpívají: Lenka Lavičková, Alena Boháčová a Lukáš Masár.
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné. Pro děti
Vstupné: 35,-Kč

MLÁDÍ NEPRCHEJ

19:30

Zábavná a poučná talk show Jitky Asterové a Hanky Čížkové.
Společně zde budou hovořit o životě, o láskách a tom jak si udržet mládí.
Vyprávět se budou také peprné historky ze soukromí hvězd. Vrcholem bude
vynikající Věštkyně či kartářka, která některým z diváků předpoví budoucnost.
Bonusem pak bude seznamka na místě pro neznámé diváky.
Předplatné skupiny D i mimo předplatné. ZÁBAVA
Vstupné: 150,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
20.3. Sobota

21.3. Neděle

BREAKDANCE GIRL

19:30

MAGIC BOX / Hudební / Romantický / Krimi / Drama / USA 09, 90 min
B-GIRL je moderní příběh o vzpouře proti nepřízni osudu. Nadanou newyorskou tanečnici okolnosti donutí hledat svoji vnitřní sílu v tom, co dokonale
ovládá – v breakdance. Ve filmu plném tanečních kreací zazářily přední
osobnosti breakdancové scény jako Jules „Lady Jules“ Urich (členka „Beat
Freaks“, účastnice soutěže MTV America’s Best Dance Crew; Nakládačka, Set
Up 2) nebo Ivan „Flipz“ Velez (Divoký Stomp, Honey, Nakládačka, Rebelka)
a řada vynikajících jmen současného mužského breakdance: FleaRock, Legacy,
Remedy, Steelo a další.
Režie: Emily Dell Hrají: Julie ‚Jules‘ Urich, Drew Sidora, Aimee Garcia,
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,-

SKŘÍTEK ROLLI

15:00

Animovaný / Rodinný / Fantasy / Finsko / Německo / Velká Británie, 78 min
Rolli je malý skrítek, který žije spolecne se svými kamarády v malé lesní vesnicce
plné skrítku. Rolli je typický trol, ulicník a rošták, s hlavou plnou lumpáren
a zlomyslností. Nerad se koupe, nerad rozdává pusinky a delá vlastne nerad
všechno, co je správné a co by mel malý trolík delat. Když se Rolli seznámí
s krásnou elfkou Millie, je sám prekvapený z toho ...
Přístupné. Vstupné: 75 ,-

22. 3. Pondělí HLOUBKA DUŠE

19:30

Bonton film / Drama / USA, 2008, 103 min
Film Hloubka duše přináší provokativní psychologický příběh úspěšného reklamního manažera, který měl svůj život i kariéru dosud plně pod kontrolou.
Pak ale potkává okouzlující ženu, jež mu otevírá dveře do světa nespoutané
vášně a bezstarostné svobody – do světa, který není svázán společenskými
konvencemi. Dokonalá moderní fantazie … vášeň a sex, dobývání i únik...
žádné vazby, žádné závazky. Režie: Jada Pinkett Smith. Hrají: Jason Clarke,
Idris Elba, Ted Danson, Paz Vega, Joanna Cassidy, Jada Pinkett Smith, Tessa
Thompson, Steven Brand, T. J. Thyne
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,-

27.3. SOBOTA

Ambroise Thomas - HAMLET

17:45

Přenos z Metropolitní opery
Dílo Williama Shakespeara se stalo inspirací tolika operních děl, že se s ním
žádný jiný spisovatel nemůže srovnávat. V novém nastudování Hamleta zazáří
v hlavních rolích Simon Keenlyside a Natalie Dessay. Francouzský skladatel
Ambroise Thomas prodloužil a obohatil scénu, v níž Ofélie zešílí, a vytvořil
tak jednu z nejsilnějších pasáží světové operní tvorby.
Diriguje: Louis Langrée Režie: Patrice Caurier a Moshe Leiser. Hrají: Ofélie:
Natalie Dessay, Gertruda: Jennifer Larmore, Laertes: Toby Spence, Hamlet:
Simon Keenlyside, Claudius: James Morris Více na www.metinhd.cz
Přístupné. Satelitní přenos. Vstupné: 280,-

29.3. Pondělí SMRT ČEKÁ VŠUDE

19:30

e-cinema / USA, 128 minut / akční thriller
Je-li válka peklo, proč se tolik mužů hlásí do armády? V době, kdy se armády
skládají nikoliv z rekrutů, ale z dobrovolníků, a muži se dobrovolně pouští do
vojenské služby, je adrenalinové prostředí bojiště silným a neodolatelným lákadlem, často přímo závislostí. Smrt čeká všude je napínavým příběhem elitních
vojáků, kteří mají jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě – uprostřed
bojové vřavy deaktivují bomby. Když se nový seržant James (Jeremy Renner)
ujme špičkového pyrotechnického týmu, překvapí své dva podřízené, Sanborna
a Eldridge (Anthony Mackie a Brian Geraghty) tím, že je vtáhne do smrtelné
hry městských bojů.
Režie: Kathryn Bigelow. Hrají: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty,
Guy Pearce, Ralph Fiennes, Evangeline Lilly
Přístupné. Vstupné: 75 ,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz
#

Volná vstupenka do zámku
Krásný Dvůr

#

Tato vystřižená vstupenka opravňuje k volnému vstupu 2 osob po celý duben
2010, vždy mimo víkend od středy do pátku.
(nevztahuje se na program 10. a 11. dubna a velikonoční prohlídku od 3. do 5. dubna).
Otevírací doba je od 9 do 16 hodin, poslední prohlídka začíná hodinu
před uzavírací dobou.

n Pronajmu dlouhodobě garáž u RD
v horní části města (nedaleko bývalého stavebního podniku). Kontakt:
602 337 491
n Pronajmu byty 2+1 a 3+1 v Žatci.
Ne nepřizpůsobivým občanům. Slušná
lokalita. Tel: 739887705
n Prodám topné dřevo. Tel.:
721 761 505
n Pronajmu byt 1+1 v rodinném domku v Žatci, starší ženě, muži nebo dvěma
studentkám. Tel.: 604 58 12 78
n Pronajmu garáž na Floře za 800,Kč/měsíčně. Tel.: 723 539 559
n Pronajmu 1 pokoj v Žatci, k dispozici kuchyňka a koupelna.Tel.720
396 816.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, ul. V Zahradách. Byt je po celkové rekonstrukci, zateplení, plastová okna, nová linka,
stropní podhledy. Možnost okamžitého
nastěhování. Kauce nutná.Další informace na tel. 602 104 686.
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 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.
n Foto Svoboda nabízí největší
výběr digitálních fotoaparátů v Žatci. Nové modely pro rok 2010.Veškeré informace na tel 415 711 371.
n Pronájem garáží a garážového stání
v ul. Studentská, Žatec. Garážové stání
500,- Kč/měs., garáž 1000,- Kč/měs.
V případě zájmu volejte tel. 602 222 652,
312 246 019.
n Pronajmu nebytový prostor v centru města, vchod z chodníku. Vhodné
jako obchod nebo kancelář. 2 místnosti 28 a 12 m2 + příslušenství. Nájem
7.000,- Kč + energie. Tel. 602 947 102.
n Pronajmu zrekonstruovaný částečně zařízený byt 1+1 1. kategorie v Žatci.
Tel. 415 742 264 po 19 hodině.
n Palačinkárna s.r.o. přijme kuchařku do hlavního pracovního poměru. Nástup možný ihned. Pro bližší informace
nás kontaktujte na tel.: 721 300 611.
Osobní jednání nutné!!!
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek u Jirkova, firma Dráb, opětovně prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá
a Dominant černý, modrý, kropenatý
a bílý. Stáří slepiček 17 – 19 týdnů,
cena 138 – 148 Kč/ks. Garantujeme
začátek snášky do 4 týdnů od prodeje.
Prodeje se uskuteční v pátek 26. března
2010 – u Západního nádraží – v 15.30
hod.Případné informace na tel.728
605 840, 415 740 719, 728 165 166.
n Nové kadeřnické služby Salon LENKA: Salounová Eva-tel.:
739 418 804; Janovská Darina-tel.:
608 021 680
n Pronajmu lux. byt 3+1 s terasou v centru města, parkovací místo,
cena 10.000,- Kč bez energií tel.
724 105 945
n Nabízím možnost pěkné dovolené
v soukromé chatě u Žihle, chata má 5
lůžek a je umístěna ve velmi klidném
prostředí chatové oblasti. Bližší info na
tel. 602 186 792.
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
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Přednáška a bezpečnostní rady
por. Krupičky z PČR

Zajímavou přednášku měli možnost vyslechnout členové 4. místní skupina
Českého červeného kříže (ČČK) v Žatci na svém únorovém setkání.
Zapojili se do preventivně bezpeč- velký úspěch opakovat. Předsedkyně 4.
nostního projektu „Senioři sobě“ a po- MS ČČK J. Pačesová k bezpečnostním
zvali mezi sebe poručíka Bc. T. Krupič- pravidlům přidala i varování před podku z Preventivně informační skupiny vodníky, kteří v Žatci vybírali peníze
PČR v Lounech, aby je seznámil s prací pro zemětřesením postižené Haiti pod
policie a možnostmi vyhledání pomoci hlavičkou ČČK. „Nic takového ČČK
v nouzi.
v Žatci nepořádá,“ důrazně upozornila,
Členové ČČK se také dozvěděli mnoho „jedná se o zneužití jména ČČK. Přispět
bezpečnostních rad, které byly doplněny finančně lze na účet například prostředpromítáním filmu „NE/bezpečný věk“. nictvím internetových stránek Českého
Přednáška se velice líbila, a protože se červeného kříže,“ dodala.
jí nemohli účastnit všichni, bude se pro
Zdenka Uďanová, 4. MS ČČK Žatec

Workshop o první pomoci pro
neslyšící natáčela ČT

Na konci února 2010 proběhly pod záštitou Jazykového centra Ulita v Praze
worskhopy „První pomoc“ pro děti a mládež ze ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
v Praze-Radlicích.
Workshopy vedly neslyšící absolventky každý hned vyzkoušet – resuscitaci na
kurzu „První pomoc není nemoc“ An- figurínách a ošetřování různých stavů
drea Kalců a Monika Novotná za pomoci a poranění na namaskovaných figurandobrovolných záchranářů ze Žatce. Děti tech. Účastníci workshopů měli také
z 1. stupně se naučily, jak se zachovat při možnost prohlédnout si vybavení záúrazu a jak ošetřovat drobná poranění. sahového sanitního vozidla žateckých
Starším žákům a studentům předvedli záchranářů.
základy první pomoci, které si mohl
Při všem byla přítomná se svým štábem Česká televize. Záznam z natáčení
můžete vidět 20. 4. v Televizním klubu
neslyšících.
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

Den otevřených
dveří v úpravně vody
v Holedeči

#

#

Nová nabídka
obědů na

Ekologické centrum Žatec s podporou
svých partnerů Města Žatce a Mikroregionu Žatecko a ve spolupráci s SČVaK
Teplice, a.s. pořádá dne 20. března od
9:00 hod do 12:00 hod. ku příležitosti
Světového dne vody Den otevřených
dveří úpravny pitné vody v Holedeči.
V rámci akce bude možné shlédnout
původní technické zařízení a seznámit
se s technologií úpravy pitné vody. Více
na www./ECZatec.cz
Ing. Přemysl Hautke,
Ekologické centrum Žatec

Přijďte ochutnat jídlo od našeho nového kuchaře

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀЀༀऀ܀ကᄀ

SOBOTA 20. března 2010

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀ܀ഀༀ

Černém Orlu
19. 3.- 26. 3. 2010

Pátek 19. března 2010

Gulášová ...............................................
Kachní vývar s játrovými knedlíčky ...
100g Doupovské ragů,
špekový knedlíček ......................
250g Kuřecí rissoto se zeleninou ........
130g Čevabčiči, hořčice,
vařený brambor ..........................

23,-Kč
23,-Kč
75,-Kč
65,-Kč
69,-Kč

Kachní vývar s játrovými knedlíčky
100g Masová směs v bramboráku
ZVÝHODNĚNÉ MENU ZA ......... 79,-Kč

NEDĚLĚ 21. března 2010
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Hovězí vývar s drobením
100g Vepřová pečeně, bílé zelí, bramborový knedlík
ZVÝHODNĚNÉ MENU ZA ......... 79,-Kč

PONDĚLÍ 22. března 2010

Hovězí vývar s domácími nudlemi ......
Brokolicová krémová s krutony ...........
100g Hamburská kýta na smetaně,
variace knedlíků .........................
130g Smažený karbanátek,
bramborová kaše, okurka ..........
100g Vepřová játra na slanině,
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 Vepřové výpečky, červené zelí,
bramborový knedlík ....................

23,-Kč
18,-Kč

Kuřecí vývar se zeleninou a kapáním ...
Jihočeská kulajda s pravými hříbky ....
130g Plněné papriky v rajské omáčce,
těstoviny ......................................
250g Frnacouzské brambory,
zelný salát ..................................
100g Hovězí pečeně na česneku,
špenát, bramborový knedlík .......

18,-Kč
23,-Kč

Jihočeská kulajda s pravými hříbky ....
Slepičí vývar s těstovinou ....................
100g Plněný bůček, kysané zelí,
bramboráčky ...............................
100g Burgundská hovězí pečeně,
variace knedlíků .........................
100g Zbojnický závitek, dušená rýže ..

23,-Kč
18,-Kč

Hráškový krém s opečenou krustou ...
Jihočeská kulajda s pravými hříbky ....
130g Pečené kuřecí stehýnko,
bramborová kaše, okurka ..........
250g Slovenské halušky
s uzeným masem a zelím .........
100g Hovězí pečeně na houbách,
variace knedlíků .........................

23,-Kč
23,-Kč

ÚTERÝ 23. března 2010

STŘEDA 24. března 2010

ČTVRTEK 25. března 2010

PŘIŠLI NA SVĚT

3.3. Pavel Rajm
Karolína Štěpánová
4.3. Ester Kančiová
5.3. Běla Hilšerová
Klára Stránská
Natálie Malárová
6.3. Irena Makuňová
7.3. Vanesa Hruza
OZNÁMENÍ
Adam Dovala
n Kadeřnice Mirka Tučáková bude 8.3. Viktor Berky
Milan Demeter
od 6. 4. 2010 sídlit na adrese Ostrov
Vojtěch Pivoňka
2218 (Podměstí přímo naproti baru 9.3. Jan Dedinsky
Forbes). Obj. na tel. 737 558 039.
Zuzana Munyová
Sophia Nelly Kollerová
10.3. Vítězslava Kalhotková
Tereza Stříbrská
ROZLOUČENÍ
11.3. Karina Tatárová
1.3. Marie Jirásková
89 let
Jakub Flégr
4.3. Imrich Vida
77 let
Veronika Vaňková
9.3. Vlastimil Kostka
84 let
Radek Vég
10.3. Pavla Kabátová
86 let 12.3. Veronika Šefrnová
12.3. František Provazník
64 let
Milan Hangurbadžo
14.3. Josef Vojtek
65 let
Jiří Charvát
Jana Otrubová
56 let 15.3. Alena Kolská
16.3. Rudolf Nociar
74 let
Eliška Táborová

PÁTEK 26. března 2010

75,-Kč
65,-Kč
69,-Kč

65,-Kč
75,-Kč
75,-Kč

69,-Kč
65,-Kč
75,-Kč

75,-Kč
75,-Kč
69,-Kč

69,-Kč
65,-Kč
75,-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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18. března 2010

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Minulý uplynulý víkend uzavřel další
ročník zimního fotbalového turnaje, na
umělé trávě v Souši, ve skupině Elite.
K potěšení fotbalové veřejnosti a příznivců žateckého Slavoje, je závěrečný
pohled na konečnou tabulku příjemnou
skutečností, neboť svěřenci žateckého
trenéra Pavla Koutenského prošli celým turnajem bez zakolísání a stali se
celkovými vítězi, když v devíti utkáních
nenašli své přemožitele. Připočteme - li
k tomu vítězství v rámci soustředění nad
divizním Chodovem, je výsledek zimní
přípravy poněkud pozoruhodný. Deset
utkání, deset vítězství. V sestavách se
v těchto utkáních vystřídala řada hráčů
z kádru který absolvoval podzimní část,
a dále několik noviců včetně několika
starších dorostenců. Bohužel ani jedno
utkání nemají na svém kontě zbylý dva
členové kádru bývalý sparťané Horňák
se Svobodou. S napětím budeme tedy
očekávat start do jarní části odvet, i když
počasí příliš fotbalu nenahrává, a je otázkou zdali jarní kolo začne podle plánu kdy
hráči Slavoje by chtěli odčinit porážku
týmu Proboštova.
n FK Slavoj Žatec A - VČSA Ervěnice 4 - 0 / pol. 3 - 0 /

Sestava: Baštýř - Vávra - Zlatohlávek
- Tománek - Krejčík - Macháček Zd.- Bereš
- Tatár - Sachar - Paul M. - Baierl
Střídali: Hankocy - Podroužek Dominik, připraven brankář Zaťko.
Poslední utkání zimního turnaje za příliš
velkého mrazivého počasí svedlo již vítěze
žatecký Slavoj a poslední desátý tým z Ervěnic. Soupeř příliš nebyl silným protivníkem, a na zkušené v brance Baštýře / na
podzim hostoval v Postoloprtech / jej příliš
neprověřil. Bylo otázkou chvíle kdy padne
první branka utkání. Kdo jiný než kanonýr Baierl vstřelil první dvě branky utkání.
Do poločasu přidal Zlatohlávek dalekonosnou ranou z 25 metrů třetí úspěch.
Po změně stran to byl hlavně mladý
Hankocy, který se představil v roli
hlavního paliče brankových příležitostí,
které mu připravovali jeho spoluhráči.
Nakonec přeci jenom jeden úspěch
docílil a stanovil konečný výsledek.
V sestavě chyběli zranění Heinc, Jindra.
n Halová kopaná ukončila sezónu
na Severu

Posledním Halovým turnajem který
pořádala fi.PM SPORT byl 4. ročník
Restaurant Cup 10.
Šest týmů se zúčastnilo turnaje, když
neúčast dalších dvou měla na svědomí
sněhová kalamita. Zejména družstvu
Košťan zamezila účast na turnaji havárie vozidla a tak zbytek týmu musel
odcestovat zpět. Podobně se tak stalo
u družstva Velemína. Prim hráli zejména
hráči žateckého dorostu, kteří obsadili
jak přední místa, tak získali i trofeje pro
nejlepší jednotlivce
n Konečné pořadí:

1. Koři-team
27 - 3 15.b
2. FK Slavoj Žatec dor. A 25 - 5 12.b
3. FK Slavoj Žatec dor. B 17 - 10 9.b
4. Caltiatori Louny
12 - 13 6.b
5. Chaloupka Žatec
7 - 24 6.b
6. SK Parta Praha
3 - 27 0.b
Nejlepší brankář: Miroslav Kalbač
(Slavoj A). Nejlepší hráč: Josef Hodina
(Slavoj B). Nejlepší střelec: Domino
Podroužek (Koři-team)
Turnaj s přehledem odřídil Jakub Zavadil.
Pavel Maňak

Pek a Čaja přivezli
z Mostu jedno první
a dvě druhá místa

V sobotu 6.3.2010 se v mostecké
sportovní hale konal bodovací turnaj
nejlepších stolních tenistů našeho kraje
v kategorii starších žáků.
Mezi chlapci dominovali závodníci Severu Žatec. Finále dvouhry bylo žateckou
záležitostí, když Pavel Pek porazil svého
mladšího spoluhráče Standu Čaju 3 : 1.
Společně si zahráli i finále čtyřhry, kde
podlehli nejtěsnějším rozdílem teplicko-ústecké dvojici Beran, Dusík 2 : 3.

Žatecký týdeník

Kadetky VK SEVER Žatec stále na
druhém místě tabulky

Další kolo krajského přeboru volejbalu kadetek, nás zavedlo na palubovku posledního týmu soutěže SKTO Duchcov.
Přes mírně oslabenou sestavu jsme byli na třetí SKP Ústí nad Labem a ani porážky
v obou utkáních favority a tuto roli jsme v posledních dvou kolech nás již nemohou
bez obtíží naplnili. Po klidném průběhu o konečné druhé místo připravit. V příšobou utkání, ve kterých nás bohužel soupeř tím kole nás čekají zápasy právě na hřišti
nedonutil k maximálnímu nasazení, jsme třetího SKP Ústí nad Labem a soutěž
zvítězili 3:0 (20,11,16) a 3:0 (5,14,14). uzavřeme 28. března v domácím prostředí
Vzhledem k zaváhání našich pronásledo- proti VTK Čížkovice.
vatelů máme v tabulce šestibodový náskok
Jaroslav Vrbata

Klub českých turistů Žatec

Zve všechny příznivce turistiky na VI ročník pochodu
V délce 17 km.pod názvem

Honza Greisiger ml.(vlevo) zasypává koleny svého soupeře Jířího Váchu
z Atomu Plzeň.

V žatecké boxovně před 150 diváky
na souboji G-Titánů padly 4 KO

V neděli 14.3.2010 se v žatecké boxovně konalo již 4 kolo „Souboje G-Titánů“.
Další čtyřka byl také počet KO, které v Žatci padlo. Z celkových deseti zápasů
byly v devíti postaveni žatečtí G-Titáni a padlo celkem čtyři krát KO. Všechny
zápasy dopoledne měly mnohem vyšší úroveň než v předchozích dílech a byly dle
pravidel K1, s tím rozdílem, že proti klasické K1, která je bez rozdílu vah, byly
dodrženy thaiboxérské váhové kategorie.
O první pěkné KO se postaral Sláva odpočítán. Za deset sekund inkasoval hák,
Špác, který direktem poslal k zemi Vác- který ho poslal k zemi na dobro a David
lava Flachse ze Spartaku Žebrák. O druhé se již nezvedl.
krásné KO se postaral Honza Greisiger
David Nekola porazil v krvavém
ml., který zahrnul koleny svého soupeře zápase na body Tomáše Mareše z fight
z Fight klubu Atom Plzeň Jiřího Váchu klubu Atom Plzeň, který trénuje mistr
v kategorii starší žáci -69kg takovým světa ve fullcontactu Honza Kalaš. Dan
způsobem, že Vácha padá k zemi ve 40 Kačeňák zvítězil v kategorii -59 na body
sekundě druhého kola.
nad Petrem Šulcem z Ravanagym MariO další dvě KO se postarali opět žatečtí ánské lázně.
G-Titáni, ale tentokrát nerozdávali, ale
Fanda Reintsch prohrál svůj první zápas
sklízeli. Díky velkému tlaku a také váhové na body s Kamilem Boudou ze Spartaku
převaze, nevydržel odolávat Kuba Mach Žebrák a tím odvedl slušný výkon stejně
a před koncem prvního kola padá k zemi. jako Míra Kadeřábek po těsné prohře
Je nutné podotknout, že Kuba vážil 69kg s Jakubem Nováčkem z Atomu Plzeň ve
a jeho soupeř 75kg. Přesto Kuba na zápas váhové kategorii -84kg.
s Janem Krupíčkou z Atomu Plzeň hrdině
Jakub Dolejš v kategorii K1 -81kg
přistoupil, ale bohužel mu to nevyšlo.
také podlehl na body Sivákovi z Atomu
Poslední KO padlo v posledním zápase Plzeň. Všechny tyto souboje byly velmi
thaiboxérského dopoledne a bohužel tvrdé a vyrovnané.
ho inkasoval David Meduna, který po
Tímto Vás zveme za dva měsíce opět do
famózním začátku, kdy začal soupeře boxovny G-Titánů, kde začátkem června
„válcovat“, v přestřelce dostal direkt proběhne další, již pátý díl „souboje
a padl na kolena. Poté se zvedl, aby nebyl G-Titánů“

Podkrušnohorská liga skončila
dramatickým bojem o 2 místo

V posledním hracím dnu byl k vidění dramatický boj mezi Quick balls a Kačenkami a druhé místo. Oba týmy na tom byli bodově stejně a tak bylo jasné, že kdo
vyhraje, skončí na druhém místě a poražený na třetím. První místo zřejmě obsadí
Droužkovice, které si mohou dovolit i prohrát v Chomutově ( 2 : 3) a bude jim
to stačit.
Od úvodního kola to byl velice zajímavý a to je natolik rozhodilo, že i poslední hru
a vyrovnaný souboj. V koncovce prvního pokazily a celkově prohrály o 150.
kola byly úspěšnější Kačenky a vyhrály
Quick balls tak vyhrál 4 : 1 ( 2797 : 2647).
o 18. Ve druhém se karta otočila a kon- Hra se velice podařila W. Endersovi, když
covku výhrou o 8 lépe zvládli Quick dvakrát překonal 200. Zdravotně indisballs. Zlom nastal ve třetí hře. Kačenky ponovaný Jarolím zahrál standart a mile
vůbec nezvládly koncovku, prohrály o 80 překvapil nováček družstva Pulicar.

Plzeňský vytrvalec

Poslední březnový víkend proběhl 22. ročník závodu Plzeňský vytrvalec. Z našeho
oddílu se ho zúčastnilo celkem 7 plavců.
V sobotu dopoledne se plavali disciplí- na 50m volným způsobem a 100m motýny 200m polohový závod a 50m volným lek 9.místo a na 100m volným způsobem
způsobem. Odpoledne byly na pořadu 10.místo.
hlavní disciplíny 1500 a 800m volným
V Plzni se nejvíce dařilo Tomáši
způsobem. V neděli plavci změřili síly Plevkovi a Davidu Urbanovi. Tomáš
na stometrových tratích a to v pořadí vybojoval v kategorii mužů 2 medaipolohové štafety, motýlek, znak, prsa lové umístění. Na 50 a 100m volným
a volný způsob.
způsobem shodně obsadil 3.místa v čaNejvíce zástupců jsme měli v kategorii sech 0:24.77 a 0:54.72. David, který od
plavců 1996-1997 a to hned pět. Antonín ledna plave již v kategorii dorostenců,
Svěcený opět přesvědčil, že jeho hlavním doslova exceloval a hned 4x se umístil
stylem jsou prsa a na 100m skončil na na bedně. 3.místo obsadil na 100m
pěkném 5.místě. Kristýna Štrancová se motýlek, 2.místo na 200m polohový
také nejlépe umístila ve stejné disciplíně závod a 1.místa na tratích 50 a 100m
a to na 9.místě. Iloně Novákové se nejvíce volným způsobem v časech 0:25.97
dařilo na 100m znak, kde se časem 1:17.74 a 0:56.68.
umístila na 7.místě. Lucie Svěcená se hned
Naši plavci v Plzni získali celkem 6
třikrát probojovala do první desítky. Na medailí - 2 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bron100m znak obsadila 6.místo, na 200m po- zové. Kladem pak jsou zlepšení až o 50
lohový závod 7.místo a na 100m motýlek vteřin v hlavních závodech Plzeňského
8.místo. Lucii Urbanové se dařilo podobně vytrvalce na tratích 800 a 1500m volným
a hned 4x se umístila v první desítce. Na způsobem, kde plavci zúročili náročnou
200m polohový závod skončila na 8.místě, zimní přípravu.

Night club drží druhé místo i po druhém kole
Druhým hracím dnem pokračovala 1. ABL. Tentokrát se hrálo v bowlingovém
centru Klíše v Ústí/Labem. Oba Žatecké týmy odjížděly s nadějí o vylepšení popřípadě udržení pozic. Oba svorně dvakrát bodovaly, Night club je na tom ale
o poznání lépe než úřadující mistr Stará garda.
Night club nezahrál zle, ale ve dvou zá- ve skupině bojů o titul. Skvěle se dařilo
pasech měl vyloženě smůlu, když prohrál Jarolímovi, který průměrem 194 obsadil
vždy posledním hodem. V jednom případě druhý hrací den třetí místo a v celkovém
o 7, ve druhém o 1! Přesto si díky dobrému pořadí je s průměrem 184 šestý.
průměru drží druhé místo, zajišťující účast
Sedmé místo průměrem 182 drží Dufek

a 10 je Kozlovský za 181. Žádný jiný tým
nemá v top 10 víc hráčů.
Stará garda měla také trochu smůly a po
dvou výhrách je stále na posledním místě
a pravděpodobně ji nemine skupina o udržení. Tam by ale neměla mít problémy,
protože kádrem má na lepší umístění.
Poslední kolo základní části se hraje
22.3. v Chomutově.

JARNÍ
VÝŠLAP
Který se koná dne 20.3.2010

Odjezd z hl. nádraží Žatec
6.44 hod.
Sraz:
6.30 hod.
Start: Milostín zastávka ČD
7.20 hod.
Příjezd:
7.17 hod.
Cíl: Konětopy
15.45 hod.
Trasa: Z nádraží vyjdeme po silnici a cca po 100 m.odbočíme vpravo na polní
cestu, po které dojdeme do Kounova.Zde odbočíme vpravo k rybníku napojíme
se na ŽTZ.Po té vyjdeme z obce a polní cestou jdeme k lesu a ke kapli sv. Vojtěcha
(3,2 km) Nad kapli pokračujeme po ŽTZ až k turistické křižovatce na Rovinách
(3.8 km). (vpravo cca 500 m. jsou „Kounovské řady“) Trasa našeho pochodu
odbočuje vlevo po MTZ. Pokračujeme přes rozcestí Špičák. U dubu (7.8 km) se
připojí ZTZ, po které pokračujeme až na rozcestí MTZ, ČTZ, a ŽTZ pod Výrovem. Zde odbočíme po ČTZ. Asi po 200 m. značka pokračuje prudce vpravo a
na vrchol z kterého je pěkný výhled do kraje. Stejnou cestou se vrátíme zpět na
rozcestí TZ a pokračujeme po ČTZ směr Konětopy. Dojdeme na rozcestí „u Petra
a Pavla“ se ŽTZ. Po té půjdeme cca.150 m ke stromu,na kterém jsou umístěny
figury svatých-Petra a Pavla- patronů houbařů. Je zde umístěno i krátké povídání. Po prohlídce se vrátíme zpět na ČTZa pokračujeme do Konětop – cíle našeho
putování.
Kontakt: Pištělák O. tel: 723 122 928.
Přijemně prožitý den přeje: Výbor KČT
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BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE

všichni čtenáři knihovny mají možnost během dnů otevřených dveří vrátit bez
poplatku dlouhodobě vypůjčené a opakovaně upomínané knihy
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

prověření znalostí a pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského (akce pro první
třídy)
POHÁDKOVÁ NOC V KNIHOVNĚ

v noci z pátku 26.3. od 19,30 hodin na sobotu 27.3. do 9,00 hodin pohádková noc plná
zábavy a soutěží v centrální knihovně pro registrované čtenáře ve věku od 6 do 10 let
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O ŽATCI

vyhlášení literární soutěže „Vzpomínky na Žatec“ ve spolupráci se Sdružením rodáků
a přátel Žatce (věkově neomezeno, od 1.3. do 30.11.2010)
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU

vyhlášení fotografické soutěže na téma „Čtení sluší každému“
(věkově neomezeno, od 1.3 do 30.6.2010)
SOUTĚŽ V RYCHLÉM ČTENÍ

soutěž jednotlivců v hlasitém rychlém čtení pro registrované čtenáře od 6 do 15 let
(oddělení služeb knihovny pro děti, od 1.3. do 31.3.2010)
FRANTIŠEK HRUBÍN DĚTEM

výstava knih a vědomostní soutěž pro první stupeň základních škol věnovaná životu
a tvorbě autora (oddělení služeb knihovny, od 1.3. do 31.3.2010)
BÁSNÍK KAREL HYNEK MÁCHA

výstava knih a vědomostní soutěž pro druhý stupeň základních škol věnovaná životu
a tvorbě autora (oddělení služeb knihovny, od 1.3. do 31.3.2010)
POHÁDKOVÉ STŘEDY V KNIHOVNĚ

posloucháme, čteme a vyprávíme pohádkové a jiné příběhy
(centrální knihovna 16,30 - 18 hodin a pobočka knihovny Jih 14 - 15 hodin)
INFORMAČNÍ LEKCE PRO ŠKOLY

informační lekce pro první až třetí třídy základních škol s jarní tématikou zaměřené na
velikonoční tradice a velikonoční svátky v druhé polovině března

