žatecký
týdeník

číslo 10
19. května 2011

evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz

Národní Dny evropského
dědictví zahájí Žatec

Nejvýznamnější akcí letošního roku pro město Žatec jsou Dny evropského
dědictví. Jejich národní část bude totiž zahájena v týdnu po Dočesné 10.
září v Žatci. Letošní téma je „Památky – tvůrci panoramatu našich měst
a městeček“.
Od roku 1991 se Dny evropského národní zahájení. Partnery národního
dědictví (vžitý český překlad anglické- garanta jsou Ministerstvo kultury ČR
ho názvu celoevropské akce European a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Heritage Days zkratka EHD) pravidelně
V členských městech a obcích Sdružení
konají i v České republice, vždy týden historických sídel Čech, Moravy a Slezokolo poloviny měsíce září. Od roku ska, nezávislé a neziskové organizace,
1998 je jejich národním garantem žije více než tři miliony obyvatel. V leSdružení historických sídel Čech, Mo- tošním roce nabízí 1052 zpřístupněných
ravy a Slezska, které vždy ve spolupráci památek, zatímco na začátku 90. let jich
s jedním z členských měst pořádá jejich bylo jen tři sta.

Oslava chmelařského léta
Každoroční oslava a křest chmele proběhly letos pod názvem Chmelfest
2011 v sobotu 7. května.
Za zájmu a účasti diváků prošel pivovaru Krušovice ing. Fenclovou
městem průvod členů Chmelobrany, a ing. Jaroslava Urbana z místního
včetně příznivců těchto oslav, alego- Chmelařství, kteří pozdravili Chmelrických vozů, mažoretek, motorkářů fest a připili žateckým pivem pro
a soutěžících družstev až na náměstí. zdárný průběh nejen průvodu, ale taky
Moderátor Radek Růžička přivítal oslav pořádané Chmelobranou v letna instalovaném podiu paní starost- ním kině. Po projevech byly vypuštěny
ku Hamousovou, majitele žateckého balonky na oslavu chmelařského léta.
pivovaru p. Mundiho, pravoslavnéPrůvod se přesunul do prostor
ho popa p.Jachňuka a zástupkyni letního kina k pokračování chme-

lařských oslav a soutěží družstev
v Memoriálu Lojzy Lupulína. Volná
zábava, včetně poslechu různých
skupin, končila v pozdních večerních
hodinách. Proložila ji také cimbálová
muzika z Vracova a recitál Wabiho
Daňka, který také pokřtil první CD
písniček Ježka Masopusta,vydaného
Chmelobranou.
S poděkováním všem sponzorům
za příspěvek těmto oslavám se loučíme s pozdravem „Chmelu chmel“.

Chrám získal druhou cenu v soutěži EDEN
Tým pracovníků Chrámu Chmele a Piva se v tomto roce podílel na přípravě
podkladů do prestižní evropské soutěže EDEN. Tato soutěž turistických
destinací probíhá v ČR třetím rokem.
Soutěžil region Žatecko, Chrám českého piva. Zveme každého, kdo chce
Chmele a Piva byl jednou z turistických hlouběji porozumět fenoménu klasicatraktivit regionu. Při slavnostním pře- kého českého ležáckého piva a získat
dávání cen v Plzni 5. května starostka
města Zdeňka Hamousová hrdě převzala
cenu za druhé místo v soutěži. První
místo obsadilo Slovácko s turistickou
atraktivitou Baťův kanál. Výborné
umístění svědčí o tom, že projekt
Chrám Chmele a Piva je velice dobře
hodnocen z pohledu perspektivy rozvoje
turismu v našem regionu. Žatecko má
velký turistický potenciál. Při propagaci
a rozvoji tohoto odvětví však bude třeba
ještě mnoho úsilí.
V druhé polovině května se návštěvníci areálu CHCHP mohou těšit na dvě
zvláštní akce. V pátek 20. května je
možno ve večerních hodinách, v rámci žatecké Muzejní noci, vystoupat
na Chmelový maják.
Na sobotu 28. 5. je připravena populární přednáška o pivu a chmelu.
Přednášet budou odborníci v kategoriích organické chemie, biologie
a genetiky. Cílem přednášky je srozumitelnou formou pojmenovat a vysvětlit zvláštnosti a přednosti dobrého

U památníku na městském hřbitově a následně na Kruhovém náměstí v Žatci se v pátek 6. května konal pietní akt u příležitosti 66. výročí osvobození
Československa od fašismu. Po slavnostním projevu starostky města
Zdeňky Hamousové byl akt ukončen státní hymnou.

širší přehled o jeho kvalitě. Začátek
přednášky je ve 14 hodin v restauraci
U Orloje. Pro rezervaci míst a stolů
volejte: 415 210 952.
Už šestnáct let se děti z mateřských
Více informací na : www.chchp.cz . škol celé republiky scházejí v Nymburce
Těšíme se na Vaši návštěvu.
na celostátním festivalu Mateřinka, kam
postupují vždy vystoupení z okresních
kol, která se porotě nejvíce líbila. Naše
mateřská škola Alergo se probojovala
na celostátní přehlídku již počtvrté.
Letos se to opět povedlo dětem ze třídy
Srdíček, které předvedly rytmické vystoupení s názvem Děti ráje na písničky
Michala Davida. Devět děvčat oživilo
v divácích vzpomínky na nezapomenu-

Opět nám to vyšlo

telná Poupata a chlapci potom předvedli, jak se pije cola. Pak už kluci i holky
tancovali v párech s deštníky a bílými
šeříky, aby roztleskali hlediště na další
známé hudební pecky. Po závěrečném
„dětem ráje, těm to vyjde jako vám
i nám“, sklidily děti obrovský potlesk.
Odvezli jsme si z Nymburka, kromě
diplomu a dárků, také skvělé zážitky ze
sice náročného, ale krásně prožitého
dne.
Děti a učitelky MŠ ALERGO Žatec
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu … 220.773,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 1678
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1861
o výměře 949 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
483/5636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 574.170,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 609/41632
vzhledem k celku za kupní cenu …
657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2553/14 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu …
459.920,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2652 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
4110 o výměře 174 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 661/3940 vzhledem k celku
za kupní cenu … 396.822,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 779.084,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 500.650,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č.2816/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 497.930,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 802.519,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 801.278,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 682/42456 vzhledem
k celku za kupní cenu … 740.370,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 685/42456 vzhledem
k celku za kupní cenu … 791.783,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 761/30476 vzhledem
k celku za kupní cenu ……772.752,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694

Žatecký
týdeník

m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/28844
vzhledem k celku za kupní cenu ……
803.862,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 379.100,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2727/16 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 39,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2727,
2728 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
3580 o výměře 481 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 397/29377 vzhledem k celku
za kupní cenu … 463.400,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 64,40 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2726
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 3579
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
644/14263 vzhledem k celku za kupní
cenu … 758.770,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2824/20 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2823, 2824 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5051 o výměře 690 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 402/30476 vzhledem
k celku za kupní cenu … 461.460,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
Volný nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m 2, s podílem
společných částí budovy č.p.2832, 2833,
2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 268/40636 vzhledem k celku
za kupní cenu … 294.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz
nebo na informacích Měú Žatec. Bližší
informace získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno od 28.4.2011 do 27. 5. 2011

Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Zastupitelstvem Města
Žatec dne 27.1.2011
Území pro výstavbu rodinných domů je
určeno schválenou zastavovací studií,
kde bylo navrženo základní členění
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
a U Flóry v Žatci :
1. p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
2. p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
3. p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
4. p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč
(za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 950,-Kč
za 1m2 bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 1008,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let
od podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé
vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního
úřadu o povolení užívání stavby) do 4
let od podpisu kupní smlouvy bude
část kupní ceny ve výši 1008,-Kč
za m2 převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice
na pozemek je možné po schválené
žádosti na OŽP z deponie ornice
v zadní části lokality Kamenný vršek

na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou
i hloubky přípojek u některých parcel
minimální – cca 1,2 m pod terénem
(nutnost odkanalizování při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové
vody bude možné napojit pouze přes
bezpečnostní přepadovou jímku –
nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za připojení
ke každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
U rohových parcel bude stavební čára
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Vzdálenost od hranice sousedního
pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na p o z e m c í c h p . p . č . 4 6 1 4 / 3 0 ;
4614/54 a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží
nebude řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to na vlastní
náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, krejcar@mesto-zatec.cz
ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
odbor tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 09.05.2011 do 07.06.
2011
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
21.2.2011)
Volné bytové jednotky:
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90
m 2 s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci
a podílem pozemků st.p.č. 1115/1
o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 758.634,- Kč a po-

Žatecký týdeník
platky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 758/30476 vzhledem
k celku za kupní cenu … 791.809,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu
30,60 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 418.719,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 356.771,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
30,60 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o vý-

měře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 382.738,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 306/40636
vzhledem k celku za kupní cenu …
418.642,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 393.822,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
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 9.5.2011 do 7.6.2011

Ukončení zapisování dětí
do cestovních dokladů rodičů

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č.
197/2010 Sb., ruší s účinností od 1.
7.2011 zapisování občanů mladších
10 let do cestovních dokladů rodičů
a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech
rodičů.

Zápisy dětí v cestovních dokladech
rodičů provedené do 30.6. 2011 budou
platné do 26. 6. 2012. To znamená, že
od tohoto data budou muset mít děti
vlastní cestovní pas.
Bližší informace Vám poskytne pracoviště cestovních dokladů na MěÚ
Žatec.
(vaj)

Loučení s Květoslavem Komárkem

Jednou z nejsmutnějších letošních
událostí pro vedení města byla začátkem měsíce povinnost kondolovat
pozůstalým při posledním rozloučení s Květoslavem Komárkem.
Člen Městské policie Žatec, od jejího vzniku v roce 1993, totiž náhle
zemřel 4. května ve věku 40 let.
„Po celých dlouhých 18 let jsi byl
všem dobrým kolegou a kamarádem.

Nikdy jsi nikomu z nás neodmítl
pomoc, vždy jsi za námi stál a vyšel každému vstříc,“ řekl mimo
jiné ve smutečním projevu ředitel
MP Žatec Jiří Štorek, který ocenil
i profesionalitu zesnulého strážníka.
„Dnes je čas loučení o to smutnější
a bolestnější, že už nebude čas setkání. Květoslave Komárku, čest Tvé
památce!“

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje dne 03.05.2011 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka majetkového odboru
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.
v platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• Předpokládaný nástup 01.06.2011.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a vlastnoruční podpis
zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději
do 20.05.2011 do 09.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení –
referent MO“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

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 v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

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

19. května 2011

řádková inzerce
n Pronajmu garáž v Klostermannově
ulici. Cena dohodou. Tel.: 415 710 283,
606 492 360
n Osobní bankrot – oddlužení.
Jediná možnost, jak se zákonně
zbavit dluhů. Tel.: 777 916 377
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Autogramiáda a prodej nové
knihy Tomia Okamury

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

Tomio Okamura přijal pozvání umělecké agentury Gardes a navštíví v úterý
24. května Žatec, kde ho čeká náročný program. V aule místního gymnázia
zavítá mezi děti ze šesti dětských domovů, navštíví Chmelařský institut a setká se s novináři.
Od 20 hodin se pro širokou veřejnost
Knihu pokřtila začátkem května
v Městském divadle Žatec uskuteční zá- v pražské restauraci U Medvídků mimo
bavná Talk show Tomia Okamury - vese- jiných fotografka Sára Saudková, která je
lé vyprávění o gastronomických zážitcích autorkou fotografií na obálce knihy. Křtipři svých cestách po světě, o podnikatel- la i olympijská vítězka Věra Čáslavská.
ských začátcích, japonské kultuře a také Právě Čáslavskou Okamura obdivuje
o cestovní kanceláři pro plyšová zvířátka, a často o ni mluví v souvislosti s tím, že
do které investoval v populární reality- český národ by měl opět získat sebevě-show ČT Den D.
domí, neboť vychoval spoustu slavných
Naše město je jedním z prvních, kde osobností známých po celém světě.
bude Tomio Okamura osobně podepisoTuto knihu si můžou zájemci zakoupit
vat svoji druhou knihu Umění vládnout, v předsálí divadla. Po ukončení zábavkterá se dotýká mnoha životních oblastí ného pořadu proběhne autogramiáda.
- například vzdělání, výchovy, volebního
Vstupenky na večerní talk show jsou
systému, justice, policie, ekonomiky, již v předprodeji divadla.
energetiky, sportu, náboženství i víry.
Stanislav Stebila

n Pronajmu 1+1 v Źatci-Podměstí.
Volejte Po – Pá v době od 15.00 – 18.00
tel. 606 284 839. Nájem 5.000,-Kč/
měsíc
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek firma Dráb, prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, kropenatý, bílý a modrý.
Stáří slepiček 20-22 týdnů; cena-148,Kč/ks v roznášce 155,- Kč. Prodeje se
uskuteční ve středu 25. května 2011.
Žatec – u západního nádraží v 15.30
hod.
n Pronajmu dlouhodobě 1+1 s balkonem, Havlíčkovo nám., záloha na služby
3000,- Kč a 2+1 V Zahradách, záloha na
služby 3500,- Kč. Výše nájemného dle
Vaší nabídky-dohodou. Vratná kauce,
nájemní smlouva. Tel.: 608 042 371.
Vstupenky na Talk show Tomio Okamury (úterý 24. května) jsou již v předn Přijmeme kuchaře do Restaurantu
„U Orloje“. Zájemci volejte na tel: 724 prodeji divadla, ale po dvou vstupenkách získávají čtenáři Žateckého týdeníku
019 791, nebo posílejte své životopisy na od Umělecké agentury Gardes. Z více než třiceti správných odpovědí byly vyloemailovou adresu restaurant@chchp.cz. sovány Eva Dobrušková a Lenka Kuldová, které si je vyzvednou v Informačním
centru v radnici.
n Květiny Arkána, přestěhovány
do Husovy ulice ( naproti bývalé
Margaretce, pod tabákem Macík).
Vázání netradičních kytic-klobásové, bonbónové, sýrové, cigaretové. Ona známá a tolikrát vzpomínaná nerudovská otázka „Kam s ním?“ nás
Hrnkové, řezané květiny, dárkové provází v životě častěji, než by se zdálo. Setkáváme se s ní i v situacích, kdy
předměty. Otev. doba: po-pá 9.00 – přemýšlíme o dětech, které vycházejí ze základní školy, a při zamýšlení nad
17.00; so 9.00 – 12.00 hod. Možnost jejich budoucností si klademe tu samou otázku: „kam s ním?“
Pro lidi s handicapem, kterým nedo- začleněním do kolektivu podobně poobjednávek na tel. č. 723 955 488
kážete najít nějaké zaměstnání na ote- stižených, mohou docházet třeba jen
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci. Dlou- vřeném nebo chráněném trhu práce, dvakrát týdně nebo jen na 2 hodiny
hodobě, seriózní jednání. Kontakt na máme jednu nabídku. Přijďte se podívat denně. Tato služba je zdarma. Důležité
majitele 777 818 144, 603 802 776
do sociálně terapeutické dílny v Masa- je, aby si zvykli na kolektiv pozvolnou
rykově ulici č.351 v Žatci pod poštou. formou, protože pokud nastane situaProhlédnete si výrobky i prostory, kde ce, že se o ně nebudete moci např. ze
si lidé s handicapem osvojují základy zdravotních důvodů postarat, neprorůzných dovedností, jež jim pomohou žijí tak velký šok, protože tu najdou
Dokonale upravené nehty
nejen při hledání práce, ale i v normál- i kamarády a kamarádky a nebude
jsou vizitkou každé ženy
ním životě.
to pro ně úplně neznámé prostředí.
Přijďte vyzkoušet
V dílně také uvítáme lidi s mentál- Přijďte nezávazně a uvidíte. Těší se
permanentní lakování
ním postižením, o které se dlouhé roky na Vás kolektiv dílny.
bezchybně hladký a zářivý
Jarmila Veselá
staráte doma. Chceme jim pomoci se
vzhled déle jak dva týdny

květen 2011
24.5. Úterý	ZÁBAVNÁ TALK SHOW S TOMIO OKAMUROU

25.5. Středa	NENÍ DRAK JAKO DRAK

26.5. Čtvrtek	LÁSKA NARUBY

19:30

31.5. Úterý	ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

17:00

3.6. pátek

19:30

Zbrusu novou hudební komedii autora režiséra Jakuba NVOTY uvede Divadlo
Kalich. Gejzír komických scén vyvěrajících ze situace, která vzešla z předstírání
mužského pohlaví kvůli získání angažmá, doplňuje motiv dvou citových vzplanutí.
V neopakovatelném ztvárnění role Viktorie se představí úžasná Jan PAULOVÁ.
V dalších rolích: Pavel ZEDNÍČEK, Bohumil KLEPL, Dalibor GONDÍK, Zbyněk
FRIC, Radka FILÁSKOVÁ. Hru doprovázejí výtečné písničky našeho předního
jazzmana Milana SVOBODY
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 230,- / 220,- / 210,- Kč

Napadlo vás, Kam s ním?

Jízdní kolo vyhrála Tereza

Dále nabízíme
klasickou manikúru a
kompletní péči o ruce
Peeling, Masáže, Perlivé lázně,
Masky, Omlazující sérum

lakování novinkou roku 2011
krakovacím lakem
informace a objednávky
Vlasový design Zuzana Nováková
U Flory 2991, ŽATEC
TELEFON: 721 134 384

POWER PLATE Studio Žatec

Power Plate studio
v Masarykově ulici
otevřeno!
Přijďte si zacvičit na
špičkových zařízeních
Power Plate Pro 5.
První lekce zdarma!
Rezervace na tel.:
+420 607 555 616.

Chcete se každé ráno probouzet již nalíčená? Pak právě Vám nabízíme
permanentní prodloužení řas - metodou „řasa na řasu“
 tmavší, delší, hustší řasy 24 hodin denně
 bezbolestné, relaxační ošetření nepoškodí vlastní řasy
 od zcela přirozeného až po velmi výrazný vzhled
 voděodolné, ultralehké - na očích je necítíte
 nemusí se líčit, šetří Váš čas a obnova po každých 3 - 5 týdnů
 ideální v době dovolené, vydrží i koupání v moři
AKCE!!! První aplikace 690 Kč, doplnění po 3-5 týdnech 290 Kč.Objednávky na tel. 603 413 811

Živníčková Marie
Gašparová Marie
Prantová Kateřina
Komárek Květoslav
Řezáčová Eliška
Demeter Miroslav
Líbal Otto
Patzenhauerová Anna
Modroczká Edita
Holá Anna
Košťál František

Milan Kundera JAKUB A JEHO PÁN - Pocta Denisi Diderotovi

Divadlo A. Dvořáka Příbram přiváží v režii M. Schejbala vtipnou,hravou a moudrou
komedii na motivy stejnojmenné knihy romanopisce M. Kundery, jež je volnou
a jízlivou variací na Diderotův román „Jakub fatalista“. V příběhu setkání dvou
epoch, dvou žánrů, dvou autorů, nezapomenutelného sluhy Jakuba (D. Gondík)
a jeho pána (L.Typlt) se návštěvníci mohou dozvědět něco o přátelství, lásce,
zradě a také o cestě. Putování za tím, kdo jsme a co určuje naše kroky.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 210,- / 200,- / 190,- Kč

www.divadlozatec.cz

Sedmikráska pořádá:

Mateřské centrum Sedmikráska podporuje celorepublikovou kampaň
Světový týden respektu k porodu.
Celý program přednášek 19. května je zdarma. Celý den bude přítomna
laktační poradkyně – dětská sestra Iveta Petráková. http://www.kojenizatec.
estranky.cz/

Iva Hüttnerová v Křížově vile

Do Křížovy vily zavítá další známá osobnost. Je jí herečka, malířka a také
moderátorka pořadu Domácí štěstí paní Iva Hüttnerová.
Výstava nese název OBRÁZKY, ale k pokoukání toho bude mnohem více. Vernisáž se koná již v úterý 31. května v 17 hodin, ne jak bylo původně plánováno
ve čtvrtek 2. června. Sama herečka všem vzkazuje: „Na všechny se už moc těším“.

Náměstí Svobody a Letní kino Žatec jsou místem konání Národního šampionátu mažoretek, který se tu uskuteční v sobotu 21. května.
Úvodní část soutěže, Pochodové defilé, proběhne dopoledne na náměstí
před radnicí, kam v průvodu dorazí skupiny zúčastněných mažoretek k uvítání starostkou města. Pódiové formace přijdou na řadu odpoledne v Letním
kině, kde je začátek ve 14 hodin.
Datum: Sobota 21. května
Místo: Město Žatec
Pořadatel: Městské divadlo Žatec a Svaz mažoretek České republiky
Název: Národní šampionát Mažoretek 2011
Program:
10:15 Průvod městem . . . . . . Od Letního kina směrem na náměstí Svobody
10:45 Slavnostní zahájení starostkou města . . . . . . . . . . . Náměstí Svobody
11:00 1.část soutěže „Pochodové defilé“ . . . . . . . . . . . . . . Náměstí Svobody
12:30 Prostorové a zvukové zkoušky na pódiu . . . . . . . . . . . . . .  Letní kino
14:00 2.část soutěže „Pódiové formace“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Letní kino
17:00 Doprovodný program - vystoupení skupiny 3 TOUCH  .  Letní kino
17:30 Vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů v kategoriích . . . .  Letní kino
18:00 Slavnostní zakončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Letní kino

A naše město si zase trochu oddechlo...

Třída PRIMA žateckého gymnázia je akční parta, které není naše město lhostejné. V sobotu
před čarodějnicemi vyrazila do ulic sbírat odpadky. Za svůj cíl si zvolila bývalý tankodrom nad
tvz. „Rájem“.Velice nás překvapilo, že jsme během dvou hodin sesbírali 14 velkých igelitových
pytlů plných věcí, které do přírody nepatří. Byli jsme smutní z toho, jak dokáží být lidé nepořádní. A protože je třída PRIMA opravdu prima, užili jsme si spoustu legrace a rozhodli se, že
tuto akci zopakujeme.Veliké díky též patří i dvěma dívkám ze třídy sekundy.
žáci Primy

Rozloučení
2.5.
		
3.5.
		
6.5.
		
8.5.
10.5.
12.5.
		
13.5.



Irdza Roman
Hrbáčková Eliška
Hurtová Veronika
Šilhánková Tereza
Mindl Vojtěch
Leznar Lukáš
Slodičáková Karolina
Tancošová Jana
Richtrová Iveta
Běhounková Kristina
Orbay Osman
Valtrová Natálie
Čonková Natálie
Galanová Lucie
Vrána Jakub
Hlaváčková Tereza
Rábová Dorota
Drahoš Zdeněk
Špaček Miroslav
Nováková Sofie
Neumanová Daniela

Mimo předplatné. Koncert ZUŠ

Národní šampionát mažoretek v Žatci

Marie Bizoňová
Raiffeisen stavební spořitelna
V ŽATCI, Masarykova 352
AKCE pro nové klienty (bez spořící smlouvy) spočívající
v uzavření smlouvy o stavebním spoření ZDARMA.
Tel. kontakt: 415 711 849, 606 419 410

přišli na svět
3. 5.
4.5.
		
5.5.
		
		
		
6.5.
7.5.
		
8.5.
9.5.
		
11.5.
12.5.
13.5.
16.5.
		
		
		
		

Oblastní kolo celostátní Dopravní soutěže mladých cyklistů, které každoročně
pořádá ODSH MěÚ Žatec ve spolupráci s Autoškolou Janouš, Ministerstvem
Dopravy – BESIP, městskou a státní policií, se konalo 6. května na DDH autoškoly Janouš v Žatci.
Vítězná družstva obou kategorií jsou 24. - 25. května v ústeckém autocampu
ze ZŠ P. Bezruče, Žatec (I kat. - Kateřina Stará Oleška.
Z celkového počtu 68 soutěžících se
Mizeráková, Jaroslav Nekolný, Světlana
Kupčíková, Petr Šrot, II. - Tereza Lo- na prvním místě umístila a Hlavní cenu
patová, Michal Drhlík, Jana Nováková, města Žatec obdržela Tereza Lopatová.
Jakub Provazník) a postupují do kraj- Jízdní kolo jí předával místostarosta
ského kola, které proběhne ve dnech Jan Novotný.

10:00, 14:00

Pro naše nejmenší přiveze „Divadýlko KUBA“ z Plzně do Žatce pohádkovou inscenaci plnou nečekaných zvratů,humoru a výtvarných nápadů. Herci s využitím
loutek různého typu a proměnlivých scén rozehrají pohádkový příběh o drakovi
a princezně trochu jinak – a proto: „Draků se nebojte,tentokrát totiž není proč!“
Režie: P. Mlád. Výtvarno: L.Tyrpeklová aj. Kizman. Hrají: Dana a Petr Mládovi.
Délka představení: 50 minut. Předplatné skupiny E a M a mimo předplatné
Pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. Vstupné: 40,- Kč

Vylosovaní výherci vstupenek

zpevnění přírodních nehtů
snadná a rychlá aplikace

20:00

Umělecká agentura Gardes I. Stebilové uvádí veselé vyprávění známého podnikatele
Tomia Okamury o gastronomických zážitcích při svých cestách po světě, o podnikatelských začátcích, japonské kultuře a také o cestovní kanceláři pro plyšová
zvířátka, do které investoval v populární reality-show ČT „Den D“. Narodil se v Tokiu a po své mamince je napůl Čech. Dnes jeho cestovní kancelář dováží do České
republiky přibližně 100 tis. turistů ročně. Je autorem úspěšné knihy „Český sen“,
kde popisuje příběh o Asiatovi, který začínal od nuly a svým vystupováním a pílí
se dopracoval k úspěchu a uznání. Pořad moderuje známá osobnost TV Nova,
České televize a Českého rozhlasu, žatecký rodák a lékař Jiří Pešina.
Více informací na: www.gardes.cz. Mimo předplatné. Zábava
Vstupné: 180,- v předprodeji 200,- v den konání

78
45
86
40
84
33
77
87
87
72
62

JSTE OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLEDAJÍCÍ PRÁCI?
!!!PŘIJĎTE A ZDARMA VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB!!!
PODPŮRNÉ CENTRUM OTEVŘENÉ V ŽATCI OD 1. 6. 2011
NABÍZÍ ZDARMA:
n
n
n
n

aktualizovaná databáze volných pracovních míst pro zdravotně postižené
možnost vyhledávání zaměstnání a kontaktování zaměstnavatelů na internetu
pomoc při vypracování životopisu a motivačního dopisu
doporučení vhodné rekvalifikace

NAJDETE NÁS NA ADRESE: Masarykova 745, Žatec 438 01
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí 8:00 – 12:00 h
Úterý, Čtvrtek 12:00 – 16:00 h
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Truhlářství
777 312 422
Kuchyně, skříně, pergoly

Zakázková výroba

n Komody n Botníky
n Stolky
n Regály
n Psací stoly
a vše dle Vašeho přání
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Digitální KINO Žatec - www.divadlozatec.cz
28.5… 17:30/

29.5… 15:00

29.5… 17:30/

THOR 3D

Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se
stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thorovu otci, vládci bohů Odinovi trvalo
spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn ale dělá
všechno proto, aby tuhle rovnováhu narušil.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2011 / 130 min / Přístupný od 12 let / Dabing
Režie:Kenneth Branagh. Hrají: Natalie Portman, Anthony Hopkins, Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston, Colm Feore, Jaimie Alexander,
Vstupné: 130,-

ČERTOVA NEVĚSTA

Nová pohádka Zdeňka Trošky
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu
o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém
rozpadlém. Pohádka / Česko / 2011 / 90 min /
Režie:Zdeněk Troška. Hrají:Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David
Suchařípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová, František Němec, Jan Kuželka,
Karel Zima, Nina Horáková, Veronika Nová,
Vstupné: 110,-

RIO 3D

Příběh vzácného papouška jménem Blu. Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný / USA / 2011 / 96 min / Přístupný
Hrají v českém znění: Michal Holán, Jolana Smyčková, Jana Mařasová, Filip Jančík,
Jan Vondráček
Vstupné: 130,-

www.divadlozatec.cz

Výstavu navštíví i medvídek

Základní organizace Českého svazu chovatelů Žatec 1 příští týden pořádá
8. ročník oblíbené výstavy Týden dětí a zvířat 2011 v Chovatelském areálu
(Volyňských Čechů 2444) ve dnech 25. a 27. května vždy od 9 do 17 hodin.
Opět představí velká hospodářská zví- zajistí Sbor dobrovolných hasičů města
řata i zvířata domácí. Dále bude možné Žatce, Záchranáři Žatec, Lesy České
shlédnout samostatnou expozici ryb, republiky (Lesní správa Žatec) a přijde
morčat, koček ale i včelařství, myslivosti i chovatel Jaroslav Kaňa s medvíděa lesnictví. Bohatý doprovodný program tem.
(ir)

Den země pro
předškoláky

V parku Pod nemocnicí se opět uskutečnil Den země, který pořádal Městský úřad Žatec Odbor životního prostředí a zemědělství, převážně pro děti
ze žateckých mateřských škol.
Účastníci se mohli seznámit na několika stanovištích s problematikou ochrany
životního prostředí a s prací institucí,
které na území města působí. Pracovníkům odboru životního prostředí v realizaci akce pomáhali členové spřátelených
organizací, Lesů ČR s.p., Lesní správy
Žatec, společnosti Marius Pedersen a.s.,
z Městské policie Žatec, Ekologického
centra Žatec a dobrovolní hasiči města
Žatce bez jejichž techniky s centrálou by
nebyl v provozu skákací hrad.

Muzejní noc
v knihovně

Žatecký týdeník

Ošidné poslední minuty zápasu Slavoje

Dvě nedělní odpoledne za sebou měli fotbalisté Slavoje Žatec výhodu domácí- (koleno) a patrně bude v závěru soutěho hřiště v souboji s dalšími aspiranty postupu. V obou se rozhodlo o bodech že chybět.
v posledních minutách zápasů. Zatímco domácí lídr krajského přeboru porazil
Branka: 84. Stejskal. Rozhodčí Šledruhý Chomutov dvěma góly v poslední čtvrthodince, z toho vítězný padl v 89. hofer, ŽK 3:5, 200 diváků.
minutě, nyní podlehl Litoměřicím brankou vstřelenou 6 minut před koncem.
Sestava: Baštýř – Vávra, Heinc, P. Ben Žatec – L. Chomutov 2:1 (0:1)
ním a výhru si nezasloužili. Hosté byli šík, Krejčík – Paul, Svoboda, ZlatoDomácí hráli na jediného útočníka pohyblivější, výborně bránili a měli tři hlávek (37. Hodas) Čížek, Procházka
Jakubova, který sice za poločas šestkrát šance, když střely Vlasáka v 77. a Gru- (86. Baierl) – Jakubov. Trenér Pavel
nebezpečně střílel na branku Poloprut- nerta 89. minutě vyrazil Baštýř, ovšem Koutenský
Slavoj Žatec má 45 bodů a stále vede
ského, ale jeho konto zůstávalo čisté. v 84. na střelu Stejskala od tyče do sítě
tabulku KP, ale před B. Souš už jen díky
Kromě břevna po hlavičce Jakubova nestačil.
Po dvou dělovkách domácího střelce skóre, 3. L. Chomutov má 44, 4. Litoz centru Svobody, nevyužili další šance Zlatohlávek ani Procházka. I když Čížka, které zlikvidoval Divecký, měl měřice 43, 5. FK Louny 41……
K sobotnímu derby (21.5.) do Loun
byl poločas na střely 8:1, na ukazateli největší šanci Paul, ale jeho bombu v 68.
svítilo 0:1. Autorem jediného gólu byl zastavilo břevno. Slavoji citelně chyběl vypravuje FK Slavoj autobus pro přízve 37. Sedlák, kterého sice měl Žatec Zlatohlávek, zraněný kopačkou soupeře nivce, odjezd v 15.30 od hřiště, 15.40
(jak)
v zimní přípravě, ale vrátil ho soupeři. ve 35. minutě, kdy skončil na nosítkách od rest. Zvon.
Domácí marně protestovali, že střelec
byl v ofsajdu.
Až po hodině hry měli hosté dvě nebezpečné střely, které vyrážel Baštýř na roh,
ale jinak opět více šancí měl Slavoj. Už
ve 49. střela Paula se otřela o tyč, nikdo ji nedorazil. Pěkné akce předváděl
Jakubov, ovšem stále bezvýsledně včetně
nastřeleného břevna nůžkami. Třikrát
minul míč nebo branku bojovný Zlatohlávek z bezprostřední blízkosti…
O všem rozhodla po příchodu Hodase
strhující závěrečná čtvrthodinka při velkém náporu domácích za podpory diváků. V 76. centr Svobody poslal do sítě
hlavou Vávra a dvě minuty před koncem
rozhodl konečně Jakubov po obdivuhodném průniku Zlatohlávka, který od zadní
čáry nezištně přihrával.
Branky: 76. Vávra, 89. Jakubov –
37. Sedlák. Rozhodčí Zaňka, ŽK 1:3,
300 diváků. Sestava: Baštýř – Vávra,
P. Bešík, Heinc, Krejčík – Paul, Čížek,
Zlatohlávek, Svoboda, Procházka (64.
Hodas) – Jakubov
Po zranění nejstaršího fotbalisty Žatce, vicemistra Evropy 1996 Michala
n Žatec – Litoměřice 0:1 (0:0)

Horňáka, dostává na jeho místě v základní sestavě Slavoje příležitost

Domácí nezopakovali výkon z minulé nejmladší, ještě ne 18letý dorostenec, Petr Bešík. Na snímku sleduje litoneděle, zůstali svojí hrou za očekává- měřického útočníka z posledního zápasu KP.

Juniorky Severu s přehledem vybojovaly ligu

Za úspěšnou mohou považovat svoji
lejbalistky.
Kadetky. V KP ke čtyřem porážkám
přidalo družstvo 24 výher a obsadilo
mezi osmi účastníky 2. místo za Děčínem před Teplicemi.
V Českém poháru kadetky absolvovaly pět těžkých turnajů proti kvalitním
soupeřům z celé republiky. Po třech
výborných turnajích hraných na podzim, se ale ve dvou zbývajících nedokázaly vyrovnat se zraněními klíčových
hráček. Přesto jim podzimní výsledky
stačily na celkové 8. místo ze šestnácti
účastníků, což překonalo předsezónní
očekávání. Výsledky jsou ještě cennější vzhledem k tomu, že v kádru bylo
pouze devět dívek ve věku kadetek
a v mnoha utkáních družstvo doplňovaly starší žákyně.
Juniorky doplnily další dvě hráčky.
Přesto v KP neměly vážnější obtíže

ukončenou sezonu mladé žatecké vo- hého setu nezbylo než prostřídat žateckou sestavu. Žatecké družstvo prokázalo
a soutěž vyhrály bez jediné porážky. Tím velkou vnitřní sílu a odhodlanost, aby
si vybojovaly právo zúčastnit se kvalifi- strhlo vítězství na svoji stranu 3:2 (11,
kace o 1. ligu.
-24, -21, 17, 6).
Na závěrečný turnaj sezony do KlaV neděli turnaj vyvrcholil přímým soutov po dlouhé době odjíždělo kompletní bojem o druhé postupové místo s praždružstvo Severu.
ským týmem z Nových Butovic. Podruhé
S vítězem středočeského KP - Sokol v turnaji Žatečanky zúročily zkušenosti
Vlašim, hrály žatecké dívky velmi sou- získané v těžkých zápasech ČP kadetek
středěně a vstup do turnaje jim vyšel a až o tři roky starší soupeřky přehrály
výborně výhrou 3:0 (16,12,16).
jasně 3:0 (17, 20, 19). V Žatci se tak
V sobotu ráno se utkal Žatec s výborně v příští sezoně k 1. lize juniorů přidá
hrajícím týmem domácích. Jak se později stejná soutěž v kategorii juniorek.
ukázalo, byl to nejkrásnější zápas celéPo celou sezonu Sever Žatec výborně
ho turnaje. Oba týmy hrály velmi dobře reprezentovaly nahrávačky Eliška Kunv útoku, obětavě v obraně a výsledkem dratová a Iveta Šebková, smečařky Bára
bylo velmi dlouhé utkání se šťastnějším Hanušová, Majda Nosková, Denisa Pikoncem pro domácí, Žatec - Klatovy 2:3 glová, Jana Zlatinská a Františka Kun(-14, 23,22, -20, -8).
dratová, blokařky Jana Břízová, Adéla
Soupeř z Českých Budějovic dokázal Lučanová, Lenka Mullerová a na liberu
otočit z 0:1 na 2:1 na sety. Po ztrátě dru- Petra Ryková.

Městská knihovna Žatec se zapojila
do letošního ročníku Muzejní noci,
která se koná 20. května.
Centrální knihovna bude otevřena pro
veřejnost v době od 19 do 22 hodin. Během uvedené doby mohou návštěvníci
využít veškerých služeb knihovny, pro
nově registrované čtenáře je navíc připraven bonusový program. V dětském
oddělení knihovny bude probíhat v době
od 19 do 22 hodin knihovnická pravěká dílna, které se mohou zúčastnit děti
i jejich rodiče. Pro registrované dětské
čtenáře knihovny je dále připraveno nocování v knihovně nazvané Noční výprava nejen za pravěkem. Bližší informace Praha - Podolí - V mezistátním plaveckém trojutkání juniorských reprezenv knihovně.
(fr) tací Polska, Slovenska a České republiky, které se konalo 7.-8. 5. v Praze, se
z oddílu Jazzmani Žatec do výběru ČR svými výkony nominovali David Urban a Lucie Svěcená.
V sobotu si David Urban na 100 VZ nejlepší disciplíně 200m volným způsoSpolečnost dm drogerie markt s.r.o. po celý průběh závodu udržoval těsné bem. A i přesto, že dokázal svůj nejlepší
připravila na duben a květen ve více vedení. V samém závěru se před něj osobní výkon stlačit o více než vteřinu
než 200 základních školách v ČR dostal polský závodník a náš plavec na 1:57.50, musel se opět sklonit před
akci s preventivním programem Ve- obsadil 2.místo ve skvělém osobním polským soupeřem s českým jménem
selé zoubky
rekordu 0:53.40.
Janem Holubem.
Mezi navštívenými školami
V nedělním individuálním programu
Lucie Svěcená na 100m znak a stejbyla ve čtvrtek 5. května i ZŠ Komen- ně jako David obsadila 2 místo v čase startoval již jen David. Na nejrychlejší
ského alej Žatec. Krátký zábavně vzdě- 1:06.39, což je její osobní rekord. trati 50m volným způsobem vybojoval
lávací film Jak se dostat Hurvínkovi Odpoledne Lucka na 100m motýl- v čase 25:00 3.místo a završil tak sbírku
na zoubek, dětem z 1. a 2. tříd ukázal, kem nedala svým soupeřkám nej- našich plavců na 6 medailí.
jak mají správně pečovat o své zoubky. menší šanci a zvítězila v parádním
Ani ve štafetách se naši plavci neztraTematiku péče o zuby si následně pro- čase 1:05.09, což je již jen 6 setin tili. Urban získal ve štafetách 4x200VZ,
cvičily prostřednictvím pracovního listu za limitem na EYOF. V následujícím 4x100VZ a 4x100PZ tři stříbrné medaile
a na závěr obdržely taštičky s edukační závodě 200m znak ji už po delfíno- a Svěcená přidala do sbírky medailí další
brožurou určenou pro rodiče a s něko- vé stovce nezbývalo mnoho sil, ale zlatou za štafetu 4x100PZ.
lika produkty péče o zuby.
Oba žatečtí plavci svými časy zároveň
i přesto dokázala vybojovat 3.místo
splnili i limity do reprezentační výběru
v čase 2:25.60.
David nastoupil odpoledne ke své na příští rok.

Svěcená a Urban reprezentovali ČR Turnaj kuželkářů ČR

Veselé zoubky
Běh Žatecké 11°

V sobotu 28. května bude probíhat za přispění Města Žatec další
ročník Běhu Žatecké 11°. Přijďte
se podívat a povzbudit zúčastněné! Více informací na www.behzatecke11.cz. Tímto také chceme
poděkovat všem sponzorům, kteří se na akci podílejí. Těšíme se
na Vás! Luděk a Jirka

Ženy bojují a účast v play off

Tři utkání během posledních dvou týdnů sehrály žatecké ženy v I. lize národní
házené, ze kterých vybojovaly jen polovinu bodů.
Trenér Josef Popelka dokázal pře- body, jen o dva méně má 9. Studénka.
svědčit Zdeňku Bilohuščinovou (dvoj- V závěrečných dvou kolech se mezi nimi
násobná nejlepší hráčka ČR už dvakrát rozhodne, kdo doplní sedm týmů do play
ukončila aktivní činnost), aby pomohla off. Studénka hraje venku, Žatec hostí
mladému kolektivu k jednomu zápasu. 21. května vedoucí Dobrušku a v neděli
Přispěla tak k vítězství nad Bakovem 22.5. druhý Krčín, které mají stejně bodů
nejen zkušenostmi ale i pěti branka- n Žatec – Bakov 20:10 (10:6)
mi. V dalším zápase už nenastoupíla n Žatec – Hlinsko 16:16 (10:10)
a žatecké dívky a ženy jen remizovaly
Sestava (branky) Žatce: Černovská,
s Hlinskem.
Andrtová – Havlová, Vlčková, SchneideV uplynulé neděli pak Žatec nestačil rová, Kolářová, K. Kuželová, Vlahová –
na půdě sestupujícího Božkova, který Solčaniová, Pospíchalová (1), Wüstová
vítězstvím 11:10 ale jen opustil posled- (14), Bilohuščinová (5), Čítková (9), Janí místo. Žatec je nyní na 8. příčce s 15 nečková (3), Bartoňová (4), Ž. Kuželová

Night club dokázal, že 1. amatérskou
ligu bowlingu hraje zaslouženě
Posledním hracím dnem skončil 12. ročník 1.ligy ABL. A i v příštím ročníku
v ní bude působit tým Night club. Jeho hráči dokázali, že do ní patří a ukázali, jak se má bojovat o ligu.
Poslednímu dni ve skupině o udržení sekundoval Blail s náhozem 244. Jarokralovali a vévodili i ve statistikách. Na- lím a Dufek se přidali dobrým průměkonec v sedmičlenné skupině obsadili 3. rem a liga byla doma. Tým měl rovněž
místo a to na uhájení ligové příslušnos- nejvyšší nához dne 708, Blail nejvíc
ti bohatě stačilo. Night club měl drtivý striků 44.
závěr a ten rozhodl.
Ve statistikách dne měl Blail průměr
Zazářil hlavně Kozlovský, který měl 215, Kozlovský 214 a celý tým 555. To
dva skvělé náhozy 278 a 244 a hodně ho opravňuje zahrát si předkolo baráže
přispěl k bodovému zisku. Výborně mu o MČR.

Pardál Cup dvojic, jehož III. ročník
počátkem května pořádali kuželkáři
Škody Plzeň, přilákal na půldruhé
stovky účastníků z celé ČR. Mezi
nimi byly i dvě dvojice z Lokomotivy Žatec.
V kategorii mužů vyhráli jihlavští
kuželkáři Koryta, Parkán vynikajícím
společným náhozem 2010 kuželek.
V první polovině na 32. místě skončili
Žatečtí Jiří Jarolím a Zdeněk Ptáček,
kteří shodili 1758 kuželek. V kategorii
žen byly nejlepší Sailerová a Mizerová
z Prahy, na 5. místě skončila dvojice
Eva Chotová, Iveta Ptáčková ze Žatce,
výkonem 1555 kuželek.

Trénink místo poháru

Společné žádosti obou klubů, aby se
fotbalové utkání krajského přeboru
Louny – Žatec započítávalo současně
jako čtvrtfinále poháru, krajský svaz
nevyhověl. A tak 10 dní před mistrovským derby se stejní soupeři měli utkat
v poháru v Lounech.
Hosté tam však minulou středu poslali jen své B mužstvo, hrající o dvě
soutěže nižší třídu. Louny postupují
do semifinále Krajského poháru ČMFS
po vítězství 5:1 (2:1). Jediný gól hostů
vstřelil Poborský, který ale nedohrál
pro zranění.
Žatec A nastoupí k utkání KP v sobotu
21. 5. od 17 hodin v Lounech, pak doma
29. 5. hostí Jiskru Modrá a v pátek 3.
června od 19 hodin jede k dalšímu derby
pod reflektory do Blšan.

