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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.

Mimořádný úřední den
Dne 10.04.2010 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,

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které se uskuteční
dne 1.4.2010 od 17,00 hodin v zasedacím
sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozbor hospodaření
8. RK MPR – žádost o ponechání VH
2009
9. Návrh na přerozdělení výsledku hospodaření roku 2009
10. Investiční fond Města Žatce pro rok
2010
11. Žádost o prominutí úroků z prodlení
12. Splátkování dluhu
13. Rozpočtová změna
14. Program regenerace MPR a MPZ pro
rok 2010
15. Podání žádosti k Výzvě č. 06 a schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
16. Pravidla Zastupitelstva Města Žatec
– změny ÚP
17. Návrh na změnu ÚP Žatec
18. Návrh na změnu ÚP Žatec
19. Návrh na změnu ÚP Žatec
20. Předkupní právo na pozemky v k.ú.
Milčeves
21. Předkupní právo na p.p.č. 2844/76,
3433, 3460/2, 3462 a 3469/3 k.ú.
Žatec
22. Předkupní právo na p.p.č. 707/1, 711,
740/2, 741/1 k.ú. Žatec
23. Radíčeves, kabely a stožáry VO
24. Výběrové řízení pro podání žádostí
o půjčku z FRB-Ž
25. Návrh obecně závazné vyhlášky Města
Žatce, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/1992, o obecní policii
26. Různé
27. Diskuze a podněty
28. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r. starosta města

Ztráty a nálezy

O úřední sobotu dne 10.04.2010 bude
proveden bazarový prodej ztrát a nálezů
Města Žatec. Odprodej ztrát a nálezů bude
zahájen od 08.00 hod a bude umístněn ve
vestibulu radnice. Zároveň sdělujeme, že se
jedná o bazarový prodej a veškeré věci jsou
opotřebené. Prodávány budou např. jízdní
kola, autoantény, pneumatiky, mobilní telefony, hodinky, atd. Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Informace pro čtenáře:

Světový den vody v Úpravně vody v Holedeči.
V sobotu dopoledne 20.března se ku
příležitosti Světového dne vody uskutečnil
Den otevřených dveří Úpravny pitné vody
v Holedeči, který organizovalo Ekologické
centrum Žatec ve spolupráci s pracovníky
SČVaK a .s. Teplice Ing. Ivetou KardiaPři čtvrteční slavnosti v kulturním domě Moskva převzalo přibližně 50 dětí novou, ředitelkou odboru komunikace
šerpy s nápisem Školáček. Děti z MŠ Alergo se loučily se školkou a od září a marketingu a Ing. Františkem Fedorem,
manažerem úpraven vody. Bezmála sto nánastupují do prvních tříd základních škol.

Společnost přátelská rodině:
Třináct cen v krajském kole včetně té pro žateckou Sedmikrásku
Kampaň Společnost přátelská rodině
má již šestiletou tradici, vyhlásila ji v roce
2004 Síť Mateřských center České republiky. V letošním ročníku již proběhly místní
soutěže a v sobotu 20. března se na výletním zámečku Větruše nad krajským městem dostalo ocenění nejlepším mateřským
centrům a dalším organizacím v krajském
kole. Finále pořádala občanská společnost
Síť Mateřských center spolu s Ústeckým
krajem. Hejtmanku Janu Vaňhovou, jež
nad akcí převzala záštitu, tu zastupovala
členka krajské rady s gescí pro sociální
oblast Jana Ryšánková. Hezké certifikáty
a drobné věcné ceny za přední umístění
v soutěži Společnost přátelská rodině
převzali zástupci mateřských center a organizací, které naplňují poslání v oblasti
posilování významu rodiny ve společnosti
a prorodinné politiky. Sama Síť mateřských

center posiluje hodnoty rodinného života,
mezigeneračních vztahů a vytváří podmínky pro harmonické spojení v poslání
matky a jejího pracovního života. A nejen
ženy, i otců a obecně slaďování rodinného a profesního života. Mateřská centra
– v současnosti je jich u náš přes tři stovky
– pořádají i semináře a konference a agilní
jsou při spolupráci se státními i nestátními organizacemi . Jak zdůraznila ve svém
vystoupení také Jana Ryšánková, mateřská centra a jejich kampaň Společnost
přátelská rodině významným způsobem
ulehčují život rodin s dětmi. Vždyť i v sobotu na Větruši byly k vidění netradiční
a poutavé ukázky práce s malými dětmi
v MC, třeba výtvarné a rukodělné „workshopy“. O hezké odpoledne se postarali
také tanečníci a Sváťovo Dividlo.
Ceny předávali vedle představitelů

V současné době chov psů neupravuje
obecně závazná vyhláška, ale více vyšších
právních norem a to především zákon
na ochranu zvířat, občanský zákoník,
ve volné přírodě pak myslivecký zákon,
ale také zákon o provozu na pozemních
komunikacích. Podle těchto zákonů není
přímo určeno, že musí být pes na vodítku. Chovatel musí ale zvířeti v zájmovém
chovu zajistit přiměřené podmínky, učinit
opatření proti úniku zvířete, dále nesmí nechat zvířata vnikat na sousedící pozemek.
Vlastník zvířete je také povinen zabránit
pobíhání zvířete po pozemní komunikaci,
v honitbě pak nesmí nechat psa pronásledovat zvěř.
Z uvedeného je zřejmé, že majitel psa
nesmí nechat psa volně pobíhat po městě
a obtěžovat ostatní občany. Pokud dojde
při venčení psa ke znečistění ulic, trávníků
a veřejných prostranství psími exkrementy,
je povinností osoby pečující o zvíře neprodleně toto znečistění odstranit.
Ve městě Žatci volný pohyb psů upravuje
vyhláška č. 4/2008 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
obce a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Vyhláška stanovuje vlastníkovi

nebo držiteli psa mít jej zabezpečeného
proti volnému pobíhání, tozn. mít jej na
vodítku, v případě potřeby mu nasadit
náhubek.
Vyhláška také v rámci ochrany zdraví
a bezpečí dětí stanovuje zákaz venčení psů
na dětských hřištích a jiných lokalitách, kde
to vymezuje zvláštní zákon. Na dodržování vyhlášky dohlíží Městská policie Žatec.
Nedodržování vyhlášky je přestupkem dle
§ 46 odst. 2 přestupkového zákona! (z.č.
200/90 Sb)
V obecně závazné vyhlášce č. 4/03
o místním poplatku ze psů je upraven jak
místní poplatek za psa, tak sankce za její
nedodržování. Nezaplacený poplatek za
psa může mít za následek až ztrojnásobení
stanovené částky, popř. uložení pokuty za
nezaplacení poplatku.
Vyhlášky týkající se této problematiky má
Město Žatec umístěné na svých www stránkách:http://www.mesto-zatec.cz/mestskyurad/vyhlasky/2006-04-11.html
Ostatní události mohou být řešeny v občansko-právním řízení, tozn. např. když pes
někomu způsobí škodu na majetku nebo
na zdraví. Za psa je vždy zodpovědný jeho
majitel!

Pravidla pro venčení psů:

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
Měření u řidiče ukázalo na více než
od středy do pátku, zdarma navštívit zámek
2
promile
Krásný Dvůr.
(kas)
Přes dvě promile alkoholu „nadýchal“
v sobotu odpoledne 27letý řidič motorového vozidla zn. Opel Kadet, kterého
Rada odsouhlasila příspěvek 29 tisíc kontrolovali policisté v žatecké Zeyerově
korun na úhradu nákladů spojených ulici. První měření přístrojem Dräger
s cestou malé výpravy Základní umělecké ukázalo u řidiče hodnotu 2, 19 promile
školy Žatec do Krasnystawu, polského a opakované dokonce 2, 33 promile alkopartnerského města. ZUŠ tam vystoupí holu v dechu. Stejně jako v předchozích
v srpnu.
případech, i tomuto muži sdělili policisté
Rada schválila poskytnutí finančního ve zkráceném přípravném řízení podezřepříspěvku ve výši 19 896 Kč také České
katolické charitě. Poslouží k financování ní z trestného činu ohrožení pod vlivem
nájemného v tzv. charitativního šatníku, návykové látky.
Odcizil železný šrot
který je umístěn ve věžáku na Havlíčkově
Ve zkráceném přípravném řízení sdělili
náměstí.

Policie ČR informuje

Z rady města

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.

policisté podezření z trestného činu krádeže 27letému mladíkovi ze Žatce. Dotyčný
se ve středu odpoledne vydal krást železný
šrot. Ještě předtím si vytipoval místo - volný prostor před budovou nádraží Českých
drah Žatec - západ. S krádeží volně odloženého železného šrotu tak neměl příliš
velkou práci. Bezprostředně po spáchání
tohoto skutku jej však zadržela, i s odcizeným železem, hlídka městské policie. Ta jej
předvedla na policejní služebnu, kde muži
zákona zjistili, že uvedený mladík byl již pro
takový trestný čin v květnu minulého roku
pravomocně odsouzen. Po provedení nezbytných úkonů byl mladý muž propuštěn
na svobodu.
(pcr)

kraje také například modelka Iva Kubelková nebo členky poroty. Oceněná
mateřská centra: Oáza - Česká Kamenice,
Klubíčko – Litvínov, Barborka – Most,
Klobouk - Terezín, Sluníčko - Chlumec
u Ústí n. L., Sedmikráska – Žatec a Kolibřík - Chomutov. Oceněné organizace:
Hennlich industrietechnik Litoměřice,
Centrum pro rodinu Terezín, Benedikt
Bowling Most, Restaurace Klobouk Terezín, Tymos Most a Knihovna K. H. Máchy
Litoměřice. (převzato z Krajského úřadu
Ústeckého kraje)

vštěvníků si v pěti skupinkách po přibližně
dvaceti návštěvnících postupně poslechlo
zajímavý výklad Ing. Fedora, prohlédlo si
technologické zařízení, část původního
vybavení a pečlivě udržovaný areál s charakteristickými budovami z roku 1930 až
1931.
Ing. Přemysl Hautke, Ekologické
centrum Žatec

Poděkování
dětskému domovu

Takové věci se píší s radostí. Na velmi oblíbeném hřišti v sídlišti v Šafaříkově ulici se
schází přes celý rok hodně dětí. Díky zimě
a ledové ploše se z hřiště stal zimní stadion,
a tak tam o davy bruslařů a hokejistů nebyla
nouze. Sníh slezl a s ním se v plné nahotě
objevily i haldy odpadků které jsou bohužel
negativním průvodním jevem. O víkendu
se na ně vrhly děti z dětského domova se
svými „tetami“, vše shrabaly a naskládaly
do pytlů. Přistupují k tomu tak, že i ony
si tam chodí hrát, tak proč by nepřiložily
ruku k dílu. Výsledná podoba prostor kolem
hřiště mě ohromila.

Přijďte se podívat na Velikonoční jarmark
Žatec – Také letos ožije náměstí Svobody v Žatci již tradičním Velikonočním
jarmarkem. Uskuteční se v sobotu 3.
dubna od 9. do 16. hodiny.
V programu se představí středověké
tržiště se soutěžemi pro 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)
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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 26.10.2009
Pozemek za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře
7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem
v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m 2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen návrh
zástavby v souladu s územním plánem města
k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci
veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na
inž.sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových
jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že
si Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod
smluvní pokutou ( případně lze výstavbu
rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno od 11.03.2010 do 09.04.
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 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 m 2 za minimální nájemné ve

výši 1.000,- kč/m2/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 a následně dopředu
nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno od 11. 3. do 9. 4. 2010

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n garáž č. 5 v EČ 2465 na st.p.č. 5075 ul.
Písečná v Žatci, o ploše 24,15 m2 za minimální nájemné 1272,- Kč + 20% DPH/měsíc (tj.
celkem 1.526,-Kč)
Rada Města Žatec usnesením č. 616/99
– schválila podmínku nájemních smluv a to:
měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu
nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno od 11.03. do 09.04. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Nebytový prostor:
n garáž č. 9 v EČ 2465 na st.p.č. 5075 ul.
Písečná v Žatci, o ploše 21,35 m2 za minimální nájemné 1.485,- Kč + 20% DPH/měsíc (tj.
celkem 1.782,-Kč)
Rada Města Žatec usnesením č. 616/99
– schválila podmínku nájemních smluv a to:
měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu
nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno od 11.03. do 09.04. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok
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 a následně dopředu
nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno od 11.03. do 09.04. 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 m 2 ,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.
Zveřejněno: od 22. 03. 2010 do 20. 04.
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 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221 m2,
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 re-

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné
bytové jednotky:

č.p.
č.bytu
Ulice
velikost
podlah. plocha
kupní cena
2554
11
Černobýla
1+1
35,70 m2
458.620,-Kč
2826
19
Písečná
1+3
75,80 m2
931.540,-Kč
2547
11
Pražská
1+3
80,50 m2
900.000,-Kč
2
1678
11
Pražská
1+1
48,30 m
574.170,-Kč
2
2652
4
Osvoboditelů
1+3
66,10 m
396.822,-Kč
2
2819
13
Písečná
1+3
68,50 m
791.783,-Kč
2
2825
12
Písečná
1+3
76,10 m
772.752,-Kč
2828
6
Dr. V. Kůrky
1+3
71,00 m2
803.862,-Kč
2
2
11
Stroupeč
1+3
71,70 m
220.773,-Kč
2
2818
11
Písečná
1+3
68,20 m
783.895,-Kč
2816
14
Písečná
1+3
68,20 m2
802.519,-Kč
2
2816
17
Písečná
1+3
68,20 m
801.278,-Kč
2
2815
11
Písečná
1+3
68,20 m
779.084,-Kč
2
2833
21
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m
492.520,-Kč
2
2815
24
Písečná
0+2
40,20 m
500.650,-Kč
2
2816
12
Písečná
0+2
40,20 m
497.930,-Kč
2
2832
22
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m
379.100,-Kč
2
2833
6
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m
419.730,-Kč
2
2833
9
Dr. V. Kůrky
0+1
30,60 m
450.280,-Kč
2
2833
32
Dr. V. Kůrky
0+2
39,10 m
483.980,-Kč
2
2834
30
Dr. V. Kůrky
0+1
31,00 m
463.320,-Kč
2553
18
Černobýla
1+3
76,90 m2
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 24.3.2010 do 22.4.2010

Žatecký
týdeník

alizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii
(parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na
inž.sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových
jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že
si Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
pod smluvní pokutou (případně lze výstavbu
rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno od 22. 3. 2010 do 20. 4. 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 m 2 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/m 2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.

Žatecký týdeník
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 22.3.2010 do 20.4. 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.

Sběrová sobota v Žatci
Dne 10.4.2010 proběhne sběrová sobota
zaměřená na svoz odpadu objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci bude
k dispozici celkem 30 stanovišť, kde budou
v daný termín přistaveny velkoobjemové
kontejnery k ukládání výše uvedených
odpadů. U každého stanoviště bude také
k dispozici proškolená obsluha, která bude
nápomocna při vykládce odpadů. Občané
mohou odpad dovézt v daný termín od 8:00

Trasa A

do 12:00 hodin. Prosíme občany o dodržení
termínů a ukázněnost při předávání odpadů
obsluze sběrného stanoviště. Po naplnění
kontejnerů provede společnost Marius Pedersen - provozovna Žatec, odvoz odpadů do
Sběrného dvora města Žatce, kde proběhne
případné dotřídění odpadů a dále odvoz odpadů k recyklaci nebo konečnému odstranění.
Věříme, že tato služba, která je pro občany
města Žatce zdarma pomůže nejen „uklidit

si před vlastním prahem“, ale hlavně přispěje
k ochraně životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014, který je
v provozu:
PO až PÁ od 7:00 do 18:00
SO až NE od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký, ekolog společnosti

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice
2 – ul. J. Herbena u Fruty

objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad

svoz č.1
10.4.2010
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Ostrov, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u sloupu Sv. Floriana
13 – roh Arbesova a N. Schody
14 – roh Hejdukova a Jungmanova

objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Stanoviště číslo

druh odpadu

Trasa B

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

Stanoviště číslo

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad

druh odpadu

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 – ul. Družstevní u separace
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Dvořákova u Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

svoz č.1
10.4.2010
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

Sběrová sobota v obcích Velichov, Záhoří,
Bezděkov, Trnovany, Radíčeves, Milčeves
Dne 3.4.2010 proběhne sběrová sobota
zaměřená na svoz odpadu objemného,
nebezpečného a elektroodpadu. V tento
den budou v obcích (náves) k dispozici
velkoobjemové kontejnery k ukládání výše
uvedených odpadů. U každého stanoviště
bude také k dispozici proškolená obsluha,
která bude nápomocna při vykládce odpadů.
Občané mohou odpad dovézt v daný termín
od 8,00 do 12,00 hodin. Prosíme občany

Trasa C

o dodržení termínů a ukázněnost při předávání odpadů obsluze sběrného stanoviště.
Po naplnění kontejnerů provede společnost
Marius Pedersen – provozovna Žatec, odvoz
odpadů do Sběrného dvora města Žatce, kde
proběhne případné dotřídění odpadů a dále
odvoz odpadů k recyklaci nebo konečnému
odstranění. Věříme, že tato služba, která
je pro občany místních částí města Žatce
zdarma pomůže nejen „uklidit si před vlast-

Stanoviště číslo
1
2
3
4
5
6

– Velichov náves
- Záhoří náves
– Bezděkov náves
– Trnovany náves
- Radíčeves náves
– Milčeves náves

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.

ním prahem“, ale hlavně přispěje k ochraně
životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014, který je
v provozu:
Po až Pá od 7:00 do 18:00
So až Ne od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký, ekolog společnosti

druh odpadu
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

a
a
a
a
a
a

elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad
elektroodpad

svoz č.1
3.4.2010
od - do
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

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

1. dubna 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

DUBEN 2010
11. 4. Neděle

ČERT A KÁČA

14. 4. Středa

KOUZELNÉ KŘESADLO

14. 4. Středa

15:00

Nová úprava klasické pohádky od Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila.
Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spisovatelka, Martina
Drijverová zná dobře malé diváky. Proto napsala představení hravé, kde děti
jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce
i vstanou ze sedadel a stávají se součástí pohádky.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 70,-

10:00, 14:00

Ve většině pohádek najdete krále, královnu, nebo prince... V pohádce „Kouzelné
křesadlo“ je ale jen princezna. Ale, jaká princezna - odvážná, chytrá a ničím
se nenechá vyvést z míry. Toulá se světem, aby se něco přiučila, než se zase
vrátí domů. Hrají: Michaela Marková, Šimon Pečenka z Divadla Ve Tři.
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné. Pro děti. Vstupné: 35,- Kč

SBOROVNA

19:30

Původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti,
která nejen pobaví, ale přinutí diváka se zamyslet v čem to vlastně žijeme. Autor
nás zavedl do sborovny učitelského sboru v odb. zemědělském učilišti. Zde
se učitelé snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť padly všechny
morální a etické hodnoty. Současná učňovská mládež, je sice plná vulgarismů, ale ani učitelský sbor není ideální. Ředitel je zkorumpovaný flegmatik,
sborovnou vládne cynismus... Hrají herci divadla Theatre: Pavel Trávníček,
Uršula Kluková, Luboš Xaver Veselý, Kateřina Kornová, Petra Jindrová, Hana
Tunová, Monika Fialková
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 230,- II.místa 220,- III.místa 210,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
3.4.

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

19:30

4.4.

SKŘÍTEK ROLLI

15:00

5.4.

10.4.

12.2.

Komedie / Romantický / Fantasy / USA, 2009, 100 min
Connor Mead je úspěšný fotograf neblaze proslulý svým záletnictvím. Bývalky
na každém rohu. Režie: Mark Waters. Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer
Garner, Michael Douglas, Emma Stone
Vstupné: 50,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, že se mu nekdo tak hodný
a milý, kdo má rád kvetiny a hezké veci, muže líbit, Ellie je totiž presným
ztelesnením všeho, co trolové nemají rádi.
Vstupné: 75,-

ZNOVU 17

19:30

Komedie / USA, 2009, 102 min
Jak už sám název filmu napovídá, děj se odehrává kolem životního osudu
jednoho muže ve středních letech. Svůj život by sám ohodnotil jako propadák a dal by nevímco za to, aby se jednoho dne probudil, bylo mu zase 17
let a mohl napravit, co v životě zpackal. Režie: Burr Steers. Hrají: Zac Efron,
Leslie Mann, Thomas Lennon, Matthew Perry,
Vstupné: 50,-

NEZVRATNÝ OSUD 4

19:30

Horor / Thriller / USA, 2009, 82 min
V den, který měl být pohodovým dnem s kamarády na závodech, měl Nick
Bannon děsivou předtuchu, že shoda nešťastných náhod způsobí hromadnou
havárii závodících aut, že hořící trosky aut budou padat mezi diváky a brutálně
zabijí i jeho. Hrají:Bobby Campo, Shantel VanSanten, Nick Zano, Haley Webb.
Vstupné: 50,-

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

19:30

Komedie / USA / Španělsko, 2009, 95 min
Georgia je řecko-americká cestovní průvodkyně, která vede zájezd kolem Řecka
spolu s rozmanitou skupinkou turistů, kteří by si ale radši koupili tričko, než
aby se dozvěděli něco o historii a kultuře. Jelikož má každý z turistů jinou
povahu a je zastáncem jiné kultury, všechno vypadá, že půjde špatně až do
jednoho dne, kdy jeden ze starších cestujících Irv Gordon Georgii ukáže, jak
vše brát z lepší stránky.
Režie: Donald Petrie. Hrají: Nia Vardalos, Alexis Georgoulis, Richard Dreyfuss,
Caroline Goodall,
Vstupné: 50,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

nabízí:

n NOVINKA! Pobytově poznávací NEW YORK – město, které nikdy nespí!

Termín: 18.- 23.6.2010. Ubytování přímo na Manhattanu, let s Air France. Statue of Liberty, Wall Street, Times Square, Empire State Building, Broadway a mnoho dalšího. Zaváděcí cena: 28.990,- Kč vč. tax

n Poznávací zájezd Paříž & Londýn – poslední 4 místa!!!

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

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

Termín: 10.- 24.9.2010 – maximum osob na tento zájezd je 10
15ti denní okruh – Los Angeles, Santa Monica, Malibu, Hollywood, San Diego, Las Vegas, Grand Canyon, Sequoia NP, San Francisco, a mnoho dalšího. Bezkonkurenční cena: 49.990,- Kč vč. tax.

n Dětský letní tábor v Nečtinech s výukou anglického jazyka
Termín: 24.- 31.7.2010

Cena: 3.990,-Kč

n Tenisový tábor v Mariánských Lázních Termín: 17.- 21.7.2010 Cena: 4.290,- Kč
Všichni klienti, kteří si u nás zakoupí jakýkoliv zájezd na rok 2010 půjdou do losování
o ceny v hodnotě 30.000,-Kč. Toto losování se uskuteční na konci roku 2010.
Pro více informací jděte na www.palmera.cz nebo nás navštivte na Kruhovém náměstí.
Tel / Fax.: 415 749 858, e-mail: info@palmera.cz
#
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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 Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
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 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 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 Pronajmu lux. byt 3+1 s terasou v centru města, parkovací místo,
cena 10.000,- Kč bez energií tel.
724 105 945
n Nové kadeřnické služby Salon LENKA: Salounová Eva-tel.:
739 418 804; Janovská Darina-tel.:
608 021 680
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Plastová okna, zděné jádro, plovoucí
podlahy. Husova ul. Tel.: 777 573 676
n Prodám byt 4+1 s balkonem; dlažba, plovoucí podlahy, plastová okna,
dům je zateplený. Cena 1.100.000,- Kč
– dohoda možná. Tel.: 605 301 479
n Pronajmu byty v RD v Žatci, po
rekonstrukci: 1+2 (59 m 2) – nájem
+ inkaso – 6.600,- Kč • 1+2 (71 m2)
– nájem + inkaso – 7.800,-Kč. Vratná
kauce 10 tisíc Kč. Tel.: 415 210 135
n Prodám zahradu v OV v Žatci – osada U Jezu, 280 m2, podsklepená chatka,
suché WC, kompost, ovocné stromy,
zavlažování rozvodem z řeky. Rychlé
jednání – dohoda. Tel.: 775 280 502
n Pronajmu byt 1+1 , 3. patro v Žatci
ul. Heydukova. Plastová okna; k dispozici dvůr. Nájem 5.500,- Kč včetně energie.
Vratná kauce nutná. Tel.: 607 948 094.
n CERET reality nabízí v Žatci
k prodeji: byt 2+1, 70m2, 3.p., Černobýla 609 000,- • RD 5+1, zahrada, bazén,
Flora 3 000 000,byt 3+1, 71 m2, 3. p., 740 000,byt 3+1 69 m2, Vol. Čechů 740 000,byt 2+1, 60 m2, Lípová 699 000,byt 1+1, rekonstrukce 525 000,Kontakt: Radek Koch 725-703755
zatecfc10@ceret.cz, www.ceret.cz
n Pronajmu byt 2 + 1, Kovářská,
Krušné hory. Klínovec na dohled. Tel.:
604 474 753.
n RE/MAX nabízí byt v Žatci
DB 3+1 Příkrá, 840000
OV 2+1 U Jezu, 670000
DB 1+1 Vrchlického, 520000
n RE/MAX nabízí
Kanceláře Masarykova ul.
č.1 měsíčně 4000
č.2 měsíčně 2200
č.3 měsíčně 3800
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Prodám dveře plastové vchodové
masivní, 4 panty, 5-ti bodý zámek,
částečně prosklené, rozměr 90x200,
100x200 cm vč. zárubně. Bílé a hnědé.
Nové s dokladem. Cena 7800 Kč/ks. Přivezu zdarma kamkoliv. Tel: 777106709
n Prodám byt 2+1 ve zvýšeném přízemí v OV v Žatci - Předměstí, přímo
od majitele. Dům je zděný, nová eurookna, podlahy parkety a dlažba. Staré
bytové jádro. Součástí je sklep. Byt
je teplý a slunný v klidném prostředí
plném zeleně, s možností parkování,
zastávka MHD, škola, školka a nákupní centrum v blízkosti. Cena 760.000,
možnost dohody. Telefon: 775 366 279,
777 707 761.
n Prodám byt 3+1 s balkonem – 82 m2,
zateplený, plastová okna.Panelák-Žatec,
Husova ulice. Cena 950 000,-Kč.Tel.603
960 444.

Srdečně Vás zveme do Žateckého sklípku hotelu Zlatý lev.

Čeká zde na Vás hezké posezení s velmi příjemnou obsluhou. Tým našich
špičkových kuchařů je připraven splnit každé Vaše přání, ať už z české či
mezinárodní kuchyně. Naši cukráři pro Vás denně pečí delikátní dorty,
které nyní přinášíme za zaváděcí ceny. Jsme schopni zajistit také profesionálně připravené rauty, svatby a jiné gastronomické akce a to nejen ve
Sklípku, ale také v našem novém Lobby salonku. Díky špičkovému vybavení
kuchyně připravujeme i pokrmy zdravé výživy.

VELIKOnoční prázdniny V KNIHOVNĚ
Žatec - Městská knihovna Žatec připravila pro dětské čtenáře prázdninový
program na velikonoční prázdniny.
Velikonoční dílny se konají v centrální
knihovně ve čtvrtek 1.4. od 9 do 15
hodin, v pátek 2.4. od 9 do 17 hodin
a v sobotu 3.4. od 9 do 11,30 hodin,
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Nákladní 781, 43801 Žatec

Solárium
Jarní akce 50% sleva na
pernamentky do solaria.
Akce trvá do 20. 4. 2010

Tel. 775 306 880

Nový kurz orientálního
tance pro začátečníky
Přijďte si odpočinout, pobavit se
a vyzkoušet něco nového.
Tanec je vhodný pro každou ženu, není
omezen věkem ani postavou.

1. hodina v pondělí 12. dubna
2010 v 19:00

Tělocvična Gymnázia – Studentská, Žatec
Sportovní oblečení a podložku s sebou!
Kurzovné 850 Kč (kurz se skládá
z 10 lekcí). Platba po první hodině.
Přihlášky a bližší informace:
736 775 219, Reiny.A@seznam.cz

ROZLOUČENÍ
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.

Růžena Singerová
Vilém Richter
Rostislav Jesínek
Václav Ficál
Anna Zamazalová
Růžena Slavíková
Helena Kričfalušiová
Evžen Kabeláč
Růžena Beránková
Jaroslav Hanuš
Ing.Miroslav Novák
Ludmila Paděrová
Anna Bílinová
Jindřich Barton
Michal Zákutný

78 let
70 let
66 let
76 let
91 let
90 let
86 let
62 let
88 let
84 let
57 let
36 let
87 let
69 let
77 let

Kadeřnictví
v hotelu Kellner

dámský střih - od 150 Kč, přeliv - od 200 Kč
trvalá - od 250 Kč, melír - od 300 Kč
Kolo štěstí až 100% sleva. Svatební salon.

Tel.: 415 712 487
PODĚKOVÁNÍ
Vážená redakce,
dovolte nám touto cestou popřát firmě
Arnika, která dne 16.3.2010 oslavila 16
výročí svého založení mnoho úspěchů
do dalších let. Rádi bychom poděkovali
paní majitelce firmy paní Aleně Krátké,
sestřičkám a ošetřovatelkám za ošetřování a pomoc, kterou může posoudit
jedině člověk připoutaný na lůžko. Právě
díky nim můžeme být oba doma.
Marie a Stanislav Jakovcovi ze Žatce

PŘIŠLI NA SVĚT
16.3. Marek Bertha
17.3. Jana Tichá
Adéla Sivoková
Daniel Kříž
Daniela Havránková
18.3. Kamila Krupičková
Lucie Kopecká
19.3. Amálie Radimáková
Denisa Šmidková
20.3. Kateřina Krejčí
Filip Huttr
21.3. Ivan Tanchynets
Laura Poliaková
Kateřina Čermáková
23.3. Tom Laczko
24.3. Kateřina Husáková
Michael Schrötter
25.3. Dorota Blogová
Valerie Bucková
26.3. Kristýna Gwizdová
Hynek Jaroš
28.3. Dominik Parýzek
29.3. Pavel Pelc
30.3. Karel Šmerák
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
n Slavoj vydřel první jarní body

K prvnímu jarnímu mistrovskému
utkání se vydal Slavoj se svými příznivci dobývat Střekov. Poprvé měl trenér
P.Koutenský pohromadě celý prozatimní
kádr včetně bývalých hráčů Sparty Horňáka a Svobody. Ti dorazili těsně před
utkáním, a tak si při rozcvičení potřásli
rukou s novými hráči, kteří se objevili na
Slavoji v rámci přestupních termínů.
Sestava: Zaťko - Vávra - Horňák - Jindra - Krejčík - Heinc - Svoboda - Sachar
- M.Paul - Bereš - Baierl
Střídali: Macháček Zd., Zlatohlávek,
Dykas.
Dále připravení: Baštýř, Tatár, Tománek
Slavoj vstoupil do utkání velice rozpačitým výkonem. Hráčům nelze upřít
snahu od začátku utkání jít za bodovým
ziskem, ale prohrané souboje, nedůslednost v dodržování pokynů, střet obrany
Jindra s Horňákem se nejistě doplňovali.
Nejdříve musel Zaťko chytit jasnou gólovou šanci Střekova, která byla varováním.
Za chvíli však přišel první trest, domácí
útočník obehrál a utekl zmiňované dvojici, brankář Zaťko zaváhal při vyběhnutí
a bylo to z toho vedení pro domácí tým.
Domácí měli v prvním poločase dobré
šance ke skórování. Malé drama začalo
začátkem druhého poločasu. Za ruku jednoho z domácích obránců nařídil hl.rozhodčí penaltu, kterou ovšem neproměnil
Heinc, když jeho střelu domácí brankář
vytěsnil na tyč. Vzápětí následovala další
pohroma, hrubky před Zaťkem a vedení
domácích 2 - 0. Strnulé obličeje žateckých
fandů nešlo přehlídnout. První střídání,
kdy ze hřiště odstoupil Bereš a nahradil
ho Zd.Macháček přineslo oživení v útočné fázi, a byl to také posledně jmenovaný,
který nádhernou střelou snížil na rozdíl
jednoho gólu. Jakoby hráči a hra žateckých začala nabírat na obrátkách. Blížil
se závěr utkání, a útočně laděný Vávra
vyrovnal tak, že to nabudilo doslova
k žateckému finiši. Po jednom z útoků
a faulu domácího hráče byl odpískán
tr.kop na úrovni rohového praporku.
Na doslova profesorský centr Svobody
si naběhl Heinc a hlavou strhnul vedení
a připravil nakonec velkou radost jak pro
své spoluhráče, tak nakonec i fanoušky.
Utkání dvou rozdílných poločasů, ale
nakonec se šťastným koncem.
sekretář klubu Pavel Maňák

1. dubna 2010

K překvapení nedošlo,
Lokomotiva si odvezla kanára

K 20. kolu KP A neodjížděli hráči Lokomotivy Žatec rozhodně v roli favorita. Navíc
mohli očekávat, že jim bude chtít domácí celek Slovan Vejprty oplatit podzimní
porážku. Že to bude ale tak kruté neočekával nikdo.
Žateckým zápas vůbec nevyšel, všechny
První pomocný bod získal až v páté dvovytrestala dráha číslo 1 a tak odjeli z Vejprt jici Basák, když vyhrál první padesátku.
s kanárem a pouhými dvěma pomocnými Pak ale zaúřadovala dráha číslo 1 ( trápili
body. Přitom čtyři duely z šesti skončili se na ní i domácí ) a bylo po nadějích na
těsnými prohrami.
zisk bodu.
Trápení odstartoval Čaboun. V plných
Druhý pomocný bod získal v poslední
nemohl trefit ulici, v dorážce nešli figury dvojici Jarolím. První půlku rovněž vyhrál,
a tak prohrál o 18.
ale v úvodu druhé mu utekly plné a ani
Ptáček ml. začal slibně první plné. Pak zlepšený závěr už nezabránil prohře o 7.
ale vypadl z rytmu, přestalo jít vše a když
V jednotlivcích si mírně pohoršil a klesl
se domácí hráč navíc rozehrál, byla z toho na třetí místo, Čaboun je pátý.
jasná prohra o 71.
Ještě hůře dopadla Ptáčková. Hrála zde n SLOVAN VEJPRTY - LOKOMOTIpoprvé a doplatila na to. Po svém zdaleka VA ŽATEC A 8:0 (2478 : 2270)
Čaboun 387, Ptáček ml. 371, Ptáčková
nejhorším výkonu za poslední roky jasně
330, Ptáček st. 391, Basák 393, Jarolím
prohrála o 81 a bylo po zápase.
Ptáček st. měl ve čtvrtém duelu i trochu 398.
Další kolo je na pořadu 10.4. a Lokosmůly. V plných se ještě držel, ale ani jemu
nešli figury v dorážce a to mu v koncovce motiva přivítá Kadaň. Bude to boj o 3
místo.
chybělo. Prohrál o 21.

Sever Žatec hostil nejlepší mladé
stolní tenisty kraje
Oddíl stolního tenisu Severu Žatec pořádal v sobotu 20.3.2010 krajský bodovací
turnaj v kategorii mladších žáků. Z krajské špičky chyběli jen závodní Slavoje Ústí
a pětinásobný letošní vítěz domácí Čaja,
kteří startovali na celostátním turnaji
v Hostinném. Domácí tak nastupovali ze
čtveřicí závodníků Hänel, Karbula, Vízner a Hodina, kteří patří ještě do kate-

gorie nejmladších žáků. Svými výkony
však nezklamali. Jan Hänel obsadil třetí
místo a Jirka Vízner druhé místo v útěše.
Ve čtyřhře pár Hänel – Karbula vybojoval
třetí místo.
Premiéra žateckého turnaje díky
domácím pořadatelům proběhla na
výbornou k velké spokojenosti všech
zúčastněných.

Čaja
se prosadil na celostátním BT
V sobotu 20.3.2010 startoval Stanislav své kvalifikační skupině a postoupil mezi
Čaja v Hostinném na celostátním bodovacím turnaji mladých stolních tenistů v kategorii mladších žáků. Mezi osmdesátkou
nejlepších závodníku z cele republiky se
dokázal prosadit. Přesvědčivě zvítězil ve

nejlepší dvaatřicítku. I zde dokázal zabojovat a v konečném pořadí obsadil sedmnácté
místo. Svoji výkonnost závodník Severu
Žatec potvrdil i ve čtyřhře, kde s přerovským Hanušem postoupil do osmifinále.

Mladší žákyně i kadetky VK SEVER
Žatec
získaly stříbro
V sobotu ukončily svou soutěž na turnaji ková, Aneta Vodrážková, Šárka Frýbová
v Děčíně mladší žákyně. Odjížděli jsme
s cílem udržet si dvoubodový náskok na
soupeřky z Mostu a zůstat na druhém
místě tabulky. Po dvou vítězstvích a dvou
porážkách jsme ve vyrovnaném turnaji
vybojovali druhé místo, které nám patří
i celkově. Děvčata se dokázala po celou sezónu zlepšovat, takže ani výrazně oslabená
sestava na posledních dvou turnajích neměla
na herní projev a výsledky téměř žádný vliv.
K největším tahounům patřily Tereza Morávková, Markéta Wiesingerová a Oldřiška
Hradcová. Největší vliv na náš úspěch měl
ale fakt, že se ostatní hráčky dokázaly výrazně zlepšit a v průběhu dlouhé sezóny
nahradit nemocné nebo zraněné opory.
Další hráčky „stříbrného týmu“: Jana
Morávková, Karolína Hejdová, Veronika
Vaňková, Veronika Čížková, Karolína
Kendrová, Eliška Voláková, Petra Liš-

a Míša Cviková.
V neděli pak kadetky v domácím prostředí hrály poslední kolo krajského přeboru. Soupeřky z Čížkovic naší hře příliš
nevzdorovaly a dokud jsme hráli pozorně,
nebyly schopné prakticky vůbec bodovat.
Výsledkem bylo v ítězství 3:0 (8,11,16) a 3:
0 (10,9,14). V sezóně jsme vybojovali 24
vítězství, což při čtyřech porážkách stačilo
na druhé místo za Teplicemi, kterým ke
zlatým medailím stačil stejný bodový zisk
a pouhý jeden vyhraný set navíc. Na třetím místě skončilo s osmibodovou ztrátou
Ústí nad Labem.
Sestava kadetek: Eliška Kundratová,
Iveta Šebková, Majda Nosková, Denisa
Piglová, Jana Zlatinská, Kačka Želinská, Petra Ryková, Lenka Mullerová,
Adéla Lučanová, Bára Hanušová a Jana
Břízová.
Jaroslav Vrbata

Vrcholem zimní sezóny bylo 12.-14.3.2010 Mistrovství ČR na dlouhém bazénu.
Náš oddíl vyslal do Chomutova, kde se mistrovství konalo, celkem 5 plavců, kteří
splnili kvalifikační limity. Jmenovitě to byli Tomáš Plevko, David Urban, Lucie
Urbanová, Ilona Nováková a Lucie Svěcená.
Naše tři děvčata jela do Chomutova znamenal senzační postup do „B“ finále.
vůbec poprvé změřit své síly s nejlepšími V něm se náš plavec zlepšil o více jak 4 vteplavci celé České republiky. Lucie Svěce- řiny a v konečném pořadí obsadil 14.mísná a Ilona Nováková, obě ročník 1997, to. Povzbuzen tímto úspěchem nastoupil
byly nejmladšími účastnicemi a obě se na 200m volným způsobem, které zvládl za
shodně kvalifikovaly do disciplín 100 2:01.00 a již podruhé postoupil do malého
a 200m znak. Na delší trati se dařilo finále. V něm přišlo další zlepšení a napronašim znakařkám více. Ilona Nováková sto vynikající čas 2:00.23 znamenal skvělé
obsadila na dvoustovce pěkné 20.místo 11.místo. Poslední disciplínou, kterou
a Lucie Svěcená 23.místo. Na stomet- David plaval byla kraulařská stovka. Tu
rové trati byla Ilonka 26. a hned za ní se David plaval opět v osobním rekordu
na 27.místě umístila Lucie. Všechny své a čas 55.24 znamenal již třetí postup do
časy plavaly obě závodnice v osobních re- „B“ finále. V něm se opět David dokázal,
kordech. Lucie Urbanová se kvalifikovala jako v předchozích finálových závodech,
do disciplín 50m motýlek a 100m volným zlepšit a stovku prolétl v čase 55:09 a obzpůsobem. V motýlkářském sprintu skon- sadil nakonec skvělé 15.místo.
čila nakonec Lucie na 27.místě v čase
Tomáš Plevko, náš současný nejlepší
31.99 a v královské stovce stačil její čas plavec, začal své vystoupení v Chomuto1:05.60 na 31.místo. Naše plavkyně se vě závodem na 50m volným způsobem
v premiéře na MČR dospělých umístily a s přehledem postoupil do semifinále
ve třetí desítce, ale vzhledem k jejich druhým nejlepším časem. Na 50m mověku lze jejich výsledky hodnotit velice týlek a 50m znak svůj postup zopakoval
pozitivně. Vždyť už samotná kvalifikace a na 100m volným způsobem postoupil
na tento závod je velkým úspěchem!
časem 52.23 do „A“ finále z 2.místa.
Mezi muži jsme měli dva zástupce. Prv- Ve třech semifinálových rozplavbách
ním byl David Urban, který je sice věkem Tomáš zapnul na plné obrátky a mohl
teprve mladší dorostenec, ale na MČR se se radovat hned ze dvou postupů do fistarších plavců rozhodně nezalekl. V prv- nále a to z tratí 50m volným způsobem,
ním startu na 50VZ skončil jen 2 setiny kterou zvládl za vynikajících 23.71
za postupem do semifinále a v čase 25.58 a z 50m motýlek zaplavných ve skvělém
obsadil 17.místo. V následují kraulařské čase 25.64. Prvním Tomášovým finále
čtyřstovce David překvapil a čas 4:23.02 byla kraulařská padesátka. Náš plavec

vyrazil ze startovního bloku jako blesk
a svedl nádherný souboj s brněnským
Vernerem. Na dohmatu byl sice rychlejší
jeho soupeř, ale senzační 2.místo za čas
23.26 hned v prvním závodě bylo velkým
příslibem před dalšími závody. Ve finále
na 50m motýlek se situace opakovala,
jen se změnil Tomášův soupeř a tím byl
znojemský Rubáček, který byl na MČR
vyhlášen nejlepším plavcem roku 2009.
Opět skvělý start a nádherný souboj
a opět 2.místo. Radost ovšem netrvala
ani celou minutu a po té byla vyhlášena
Tomášova diskvalifikace za ulitý start.
Vzhledem k tomu, že měl Tomáš za cca.
30 minut startovat ve finále královské
stovky, očekávali jsme s napětím jak se
náš plavec s nastálou situací vyrovná. Ten
si však své zaváhání nepřipouštěl a zdravě naštván vyrazil po startovním zvuku
s cílem získat další medaili. Následoval
opět nádherný souboj s Martinem Vernerem, který sice nakonec s nepatrným
náskokem zvítězil, ale Tomáš znovu
dohmátl na 2.místě ve fantastickém
čase 51.14 a získal svou druhou medaili
na MČR.
Hodnocení MČR vyznívá ve všech ohledech kladně. Tomáš Pleko přivezl z MČR
v Chomutově dvě fantastické stříbrné medaile a nebýt zaváhání na 50M mohla být
bilance ještě lepší. David Urban dokázal
3x postoupit do „B“ finále a naše děvčata,
Lucie Urbanová, Lucie Svěcená a ilonka
Nováková, atakovaly umístění v první
dvacítce.

Hänel a Vízner
zvítězili v Lubenci

RSST Louny pořádá v letošní sezoně po
vzoru krajských bodovacích turnajů mládeže, bodovací turnaje v rámci okresu pro
začínající mladé stolní tenisty. V sobotu
27.3.2010 v pořadí sedmý pořádal Spartak Lubenec. V kategorii mladších žáků
zvítězil Jiří Vízner ze Severu Žatec před
Vojtěchem Bělíčkem z Kryr a třetí skončil
další závodník Severu Filip Karbula. Mezi
staršími žáky obsadili první tři místa závodníci Severu Žatec v pořadí Jan Hänel,
Petr Hodina a David Urbánek.

Plevko a Urban zářili na MČR dospělých!

Žatecký týdeník

Klub českých turistů Žatec Vás zve na Velikonoční pochod

Pro velikonoční vajíčko
na Pravdu
Kdy:5.dubna 2010

Kde: sraz: hl.nádraží Žatec 6.30 hod., odjezd: 6.44, lze i 8.43 hod.
Start: ČD zastávka Milostín 7.20 hod.
Trasa: 14 km.

Vyjdeme ze zastávky vlevo a po 100 m. odbočíme vpravo na polní cestu, která nás dovede
do Kounova. Na konci uličky odbočíme vlevo k rybníku. Okolo kostela vyjdeme z vesnice na
silnici. V zatáčce silnice se dáme úvozovou cestou po ŽTZ, která nás vede přes trať k lesu a
dále ke kapli Sv. Vojtěcha. Projdeme kolem a pokračujeme po MTZ. Ta nás vede kolem ranče
(na Rovinách) a dále lesní silničkou. Po zdolání svahu dojdeme na silnici. Po ní pokračujeme
300 m. vpravo po MTZ až ke křižovatce polní cesty.Na té se dáme vlevo po ČTZ, která nás
dovede až na hrad. Stejnou cestou jdeme zpět do Milostína na zastávku ČD.

Odjezdy Milostín:
Příjezd Žatec

10.24
11.09

14.36
15.10

Projekt: ROK 2010 - ROK GYMNÁZIA

SBL
středoškolská
basketbalová liga

Zúčastňují se všechny žatecké střední, tj. Gymnázium, OA, SOA, SŠZE a SČMSD. Vzájemná
utkání se konají každé úterý vždy od 16.00 do
18.00 hod. ve velké tělocvičně OA Žatec. Hraje
se o Pohár města Žatce a titul mistra města pro
rok 2010. Zápasy jsou hojně navštěvovány již
od samého začátku.
Vstup pro širokou veřejnost je zdarma.
Přijďte podpořit tuto akci!
Jiří Harajda, Gymnázium Žatec

16.24 hod.
17.09 hod.
Kontakt:Bělohlávek J. 602 428 549

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ
ĀȀ̀ЀԀĀЀࠀ܀Ѐ

ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀ఀഀ
ĀȀ̀ȀЀԀࠀ܀ࠀऀऀࠀ܀
܀ఀࠀࠀഀȀༀက

ĀȀ̀ĀĀĀ

ЀԀ܀ĀĀĀ

Ā ᄀሀԀကጀഀȀ᐀ᔀഀȀᄀᘀᜀȀᄀ̀᠀ᜀကᤀ

ࠀऀ܀ĀĀĀĀ

ᨀȀሀȀᬀ᠀ကጀЀᜀԀᰀᤀᄀᴀḀἀᤀ
Ȁᨀ ἀ᠀ကጀ̀ᄀᴀЀ!ᄀȀഀက"

ఀഀ̀ༀက ܀Ā

ᄀሀጀఀ᐀ᔀᘀĀ ȀĀ

"Ѐༀ#$ࠀఀ#%&ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
Ȁᰀᨀ"ᬀጀ #ࠀ'ఀ#%&

Ȁࠀ܀ࠀऀऀ(

̀ЀԀऀࠀ܀ĀఀĀഀഀༀĀကᄀሀĀጀ᐀ᔀĀᘀ᐀ᜀĀᔀ᠀᐀ĀЀᤀĀᘀᨀ᐀Āᬀ᐀ᜀĀᔀᘀᰀ

)))*+,-Ā./,01*23445)))

Vydejte se na pochod se
školkou U Mašinky

Pohybových aktivit po dlouhé zimě přibývá a někdy stačí jen malé sluneční povzbuzení, abychom zavítali do přírody a prokoukli, co všechno už jaro za malou
chvíli zvládlo.
Pravděpodobně jsme již docela zapo- lů a drobných odměn mohou účastníci pomněli na protivné zimní dny a je nám sedět u ohýnku a užít si sobotní odpoledne
příjemné vše, co se týká tohoto ročního opékáním špekáčků. Přihlásit se můžete
období. Možná jste dlouho neuskutečnili ve školce do 16. 4. Zároveň si dovolujeme
výpravu kolem řeky Ohře a možná Vaše pozvat všechny zájemce k zápisu, který se
malé děti touží po troše dobrodružství. Pak uskuteční 7. a 8. dubna od 8,00 do 15,00
jste zváni všemi zaměstnanci mateřské hodin. Těšíme se na setkání.
školy U Mašinky na Povelikonoční pochod
Petra Komorášová – učitelka
konaný 24. dubna 2010. Po trase plné úkoMŠ Podměstí 2224, Žatec

Lidé s civilizačními chorobami
přivítali jaro zábavou

Nejen oslavu svátku Pepíků, ale i příchod jara a blížících se Velikonoc oslavili
senioři ze základní organizace SPCCH taneční zábavou. Také tato forma zábavy
je zahrnuta do volnočasových aktivit této organizace.
V sobotu 14. března nesměle „naku- dech, když „ohnivé ženy“ ovládly parket
kovalo“ sluníčko do oken Chmelařského a taneční skupina Tygři, která brzy začne
Institutu , kde se taneční parket zaplnil sklízet zasloužený potlesk v tanečních
převážně starší generací. Příjemného od- sálech. Na každé akci, ať je společenská
poledne se tentokrát zúčastnili také lidé nebo sportovní bývá často tzv. „třešnična vozíčku z Domova seniorů Žatec, se ka na dortu“ nebo „zlatý hřeb“ – při této
svými asistenty a ředitel DS Josef Kollert. zábavě tou třešničkou byla klientka DS
Organizátoři připravili program vskutku paní Součková, která ve svých 86 letech
bohatý. V programu vystoupila děvčata rozdávala kolem sebe optimismus, elán
z oddílu moderní gymnastiky MIKA Cho- a s velkou chutí zazpívala oblíbené české
mutov, většina přítomných možná poprvé písničky. Ale i u ostatních byla srdečná
viděla vystoupení vozíčkářů, a to v podání atmosféra přímo hmatatelná. Tanec, bopředsedkyně o. s. „Roztančená kolečka“ haté občerstvení, dobrá nálada, radost
paní Jarky Panské s dcerou a čtrnáctile- z pohybu a rozzářené oči vozíčkářů, kteří
tého Vítka Šaška s maminkou. Zapojení ještě donedávna netušili, že uslyší „smím
vozíčkářů do společenského života tímto prosit“? To je to, co nás naplňuje, motizpůsobem, je počin bezesporu jedinečný vuje a inspiruje ještě k větší nápadivosti
a byl také patřičně odměněn potleskem. neopakovatelných zážitků pro seniory,
Dalším zpestřením programu bylo handicapované, ale pro všechny, kteří se
vystoupení dívčí skupiny Fire Woman, rádi baví. Vždyť jedno české přísloví praví
při kterém se mnohým chvílemi tajil „veselá mysl, půl zdraví“. S. Žitníková

Aquarius slaví 40 let

Žatecká skupina Aquarius oslaví v letošním roce čtyřicet let od svého vzniku,
a při té příležitosti si bude toto jubileum připomínat po celý rok. Jen málokterá
kapela se může pochlubit, že vytrvala tak dlouho pod jedním názvem, přestože
prošla několikrát personální změnou.
První oslava tohoto jubilea, bude formou A jak jinak ukončit oslavu čtyřicátých
výstavy v prostorách městského divadla. narozenin? Velkolepě – vyvrcholením na
Touto expozicí připomene tak skupina oblíbené a hojně navštěvované zábavné
divákům svoji čtyřicetiletou existenci akci „Večer pro všechny“. Tato společendesítkami fotografií, novinových článků, ská akce, by měla být třešničkou na dortu
plakátů kapel, profesionálních kolegů v sérii oslav. A jaký pomyslný hřeb večera,
a dalších předmětů, které kapelu prová- si kapela pro své návštěvníky připraví? Na
zely po celou dobu. Na tuto událost bude to si budeme muset počkat až do podzimnavazovat v měsíci dubnu charitativní ních měsíců
koncert taktéž v městském divadle. Bez
Jaká byla čtyřicetiletá cesta této kapely,
povšimnutí nemůže zůstat žatecká Vám v malém seriálu přineseme v někteDočesná, kde nejen svoje příznivce, ale rém dalším vydání ŽT.
i nové návštěvníky Aquarius jistě potěší.
S. Žitníková

