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Jak vyjdeme
o prázdninách

Žatecký týdeník vyjde během
letních prázdnin každý měsíc jen
jednou, konkrétně 20. července
a 24. srpna. V dalších měsících
roku bude vycházet opět pravidelně.

Zastupitelstvo
města dnes zasedá

Třetí jednání Zastupitelstva města
Žatce se uskuteční dnes 16.6. od 17.00
hodin ve velkém zasedacím sále v patře
radnice. Program najdete na webové
stránce www.mesto-zatec.cz

Informace
z Rady města

Rada města Žatce na jednání dne
6.6.2011 rozhodla o:
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce Oprava části chodníků ve vnitrobloku Písečná
- přesunu nevyčerpaných finančních
prosředků z opravy chodníků v ul.
Písečná do I. etapy opravy části komunikace v ul. Svatováclavská a Podměstí
(úsek naproti 3. ZŠ)
- navýšení příspěvku na správu víceúčelového sportovního areálu Mládí jeho
provozovateli příspěvkové organizaci
Základní škola Žatec, Komenského
alej 749
- přijetí věcného daru dvou PC a příslušenství do majetku příspěvkové
organizace Kamarád Lorm
- vydání nařízení o placeném parkování
na nám. Svobody v Žatci na parkovišti
vyhrazeném před čp. 40 a 45

Stadion Mládí
je v novém kabátě

Žatec se dočkal nového moderního zařízení. Na stejném místě, kde vyrostl
v šedesátých letech minulého století atletický stadion Mládí, byl po 46 letech
a 15 dnech otevřen rekonstruovaný víceúčelový stadion Mládí nákladem 35
milionů korun.
Když před půlstoletím vznikal u gym- v šest na Mládí“ pod vedením Romana
názia stadionek mezi mohutnými kašta- Daniše. Pozornost tehdy neunikla ani
ny, které často tvořily stín maringotkám televizi a režisér Josef Valchář o tom
s exotickými zvířaty mnoha cirkusů natočil celý pořad.
na svých štacích, začali tu sportovat
Přesto Mládí pomalu chátralo, zatímco
nejen školáci.
vedle vyrostl v roce 1983 král nohejbaNezapomenutelná parta kolem nad- lových areálů (se šesti kurty), kde se
šenců v čele s profesorem sousedního dnes hraje extraliga. Na sousedním oválu
gymnázia Karlem Heidenreichem dala mezitím jakoby stranou zájmu často
o sobě vědět i svými výsledky, včetně trénovali domácí odchovanci, běhající už
běžeckých titulů mistrů republiky mláde- ligu za oddíly v jiných městech.
že (Jelínková, Hradecká,…). Následovaly
Od 8. června 2011 tu mají nečekané
další éry, ať už to bylo pod vedením možnosti nejen atleti a školy ale i široká
triumvirátu Dvořák, Staněk, Málek, své veřejnost. Stadion pod křídly sousední
odvedl desetibojař Šíma, další předse- ZŠ Komenského alej je denně otevřený
da Dr. Barták a další až po dnešního od 8 do 20 hodin pod dozorem správBajboru. Střídala se jména, doby slávy ce. Běhy na 250 metrů dlouhém oválu
i menšího zájmu.
s umělým povrchem vyjdou jednotlivce
V osmdesátých letech tu probíhala na 30 korun za den, pronájem fotbalovelká celoroční kondiční akce „Ráno vého plácku s umělou trávou 300,- Kč

na hodinu, podobně jako kurty na volejbal či jiné sektory. K dispozici jsou
i dvě malé lezecké stěny, pochopitelně
šatny a další vybavení v nové budově.
Není pochyb, že rozšířené možnosti
využijí fotbalové oddíly z okolí, za které
hraje hodně Žatečanů. Jejich skupinky
jsme potkávali každou zimu v přípravném období běhat v parku pod
nemocnicí. Od letošní zimy si budou

moci zahrát i fotbálek pod reflektory,
což se jim a dalším zájemcům prodraží
jen o stovku.
Symbolické bylo, že první akcí na novém stadionu bylo postupové Oblastní
kolo v lehké atletice žactva prvního
stupně. Nechť ten jejich zájem jim vydrží co nejdéle. Těm starším, co je pro
ně sport už životní nutností, to netřeba
připomínat.
(jak)

akce s názvem „Na kole dětem 2011“ Zimovčákem, ke kterému se neváhalo
připojit spousty Žatečanů se svými
kina, kde od 14 hodin probíhaly soutěže koly na trase Kadaň-Žatec. Proběhlo
pro děti, taneční vystoupení skupiny slavnostní přivítání se starostkou města
Czech Pussycat Dolls, exhibice mistra Mgr. Zdeňkou Hamousovou, rozhovory
světa v bike-trialu Josefa Dresslera, a program pokračoval dál vystoupením
vystoupení žongléra Kašpara Klepala, žatecké skupiny Sophie Chair. Poté se
vystoupení žateckého dua Brejk Denz vyhlašovaly výsledky výtvarné soutěže
Bradrz a spousty dalších.
„Kolo a srdce“, kde první cenu – horské
Zhruba v 16,30 hodin dorazil do are- kolo, které do soutěže věnovala firma
álu očekávaný cyklopeloton v čele se BestDrive DONGRES Žatec, vyhrála
známým českým velocipedistou Josefem žákyně ze ZŠ Jižní, 2. B Adéla Blailová.
Druhé místo, kde byl výhrou digitální
fotoaparát , který věnovala firma Fotospoušť.cz obsadila Nicoletta Krištofyová
ze ZŠ praktické ze třídy 3.A, a za třetí
místo si cenu, kterou věnovala firma HP
Interier (cyklosouprava : spacák a karimatka) odnesl Petr Legutko ze třídy
1. C ZŠ Komenského alej. K vyhlášení
výsledků fotografické soutěže nedošlo,
tímto oznamujeme, že se soutěž prodlužuje do 24. 6. 2011.
Program nadále pokračoval vystoupením hlavních hvězd večera, a to
Terezy Kerndlové a poté Ládi Kerndla
a jeho orchestru. Dalším z důležitých
bodů tohoto dne, který se nesl v duchu charitativní akce „Na kole dětem

2011“, bylo předání šeků. Vybralo se
přes 20 tis Kč, polovina byla předána
dětskému oddělení Žatecké nemocnice
a polovina dětskému onkologickému
oddělení Fakultní nemocnice Motol.
Šeky předávala starostka Mgr. Zdeňka
Hamousová a přebírali je za FN Motol
Josef Zimovčák (známý český velocipedista) a za žateckou nemocnici ředitel
Ing. Čestmír Novák. Tímto děkujeme
všem návštěvníkům akce, kteří si zakoupili vstupenku v minimální hodnotě
30 Kč. V závěru večera se losovala vstupenka s hlavní cenou – horským kolem
od společnosti Tesco, losováno bylo
několikrát, výherce se nepřihlásil, tudíž
bylo rozhodnuto, že kolo bude věnováno
ústavu Kamarád – LORM.
Akce se vydařila, všem občanům děkujeme za podporu. Zvláštní poděkování
za podporu této akce patří těmto partnerům a sponzorům: P&S&P, BestDrive
DONGRES ŽATEC, KOLA SPORT
GLASER, P & P Střechy, HP Interier,
Hračky POMPO, Firma ONLY SOFT,
GRAPE SC, a.s., NADAČNÍ FOND
TESCO, Prodejna O2 Žatec, Kaufland
Žatec, FOTOSPOUŠŤ.cz, TESCO Žatec.
(sj)

Sportovní den ozdobil šek a zakončil zpěv
Dne 8. června 2011 proběhla v Žatci
aneb kulturně sportovní den v Žatci.
Celá akce byla zahájena slavnostním
otevřením stadionu Mládí, kde se poté
konalo Okresní kolo atletického trojboje
pro 1. stupeň žáků základních škol.
Od 13 hodin proběhlo fotbalové utkání
učitelů ZŠ Komenského alej proti Dream teamu, který se skládal ze známých
osobností, např. Libora Capaliniho,
Michala Hudčeka a mnoha dalších.
Celá akce pokračovala v areálu Letního

Provozovatelem
Mládí je škola

Revitaliazce stadionu Mládí byla předfinancována z prostředků Města Žatec.
Celkové výdaje projektu jsou k dnešnímu dni vyčísleny na cca 35 mil. Kč,
dotace z Regionálního operačního programu Severozápad by měla činit cca
20,5 mil. Kč, žádost o platbu bude
podána 30.6.2011. Stavba byla zahájena
na konci července 2010. Realizovány
byly všechny plánované součásti, dodatečně byla provedena ještě rekonstrukce opěrné stěny a oplocení mezi
kurty a sportovní plochou a dodávka
Kompaktní předávací stanice Žatecké
teplárenské. Dne 23.5.2011 byl vydán
kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Provozovatelem sportovního areálu se
stala příspěvková organizace Základní
škola Žatec, Komenského alej 749.

Chrám Chmele a Piva informuje

Nové pracoviště počítačové tomografie
Začátkem června otevřela Nemocnice Žatec o.p.s. nové pracoviště
počítačové tomografie (CT). Pracoviště je umístěno ve vstupní části
chirurgického pavilonu a je vybaveno moderním, 16-ti spirálovým CT

Siemens Emotion 16. Pacienti už
nemusí na toto specializované vyšetření čekat a dojíždět do okolních
měst. Mohou být objednáni přímo
svým ošetřujícím lékařem, případně
se mohou objednat sami na tel. č.

414 110 215, nebo prostřednictvím
spojovatelky 414 110 111. K vyšetření CT je nezbytně nutný „Poukaz
na vyšetření“, vystavený ošetřujícím
lékařem.
Ing. Čestmír Novák, ředitel

Informace o našem turistickém areálu se pomalu šíří českou kotlinou. V květnu
si zakoupilo vstupenky 1 205 návštěvníků.
Turisté si již uvědomují, že areál provozu dojde k postupnému předání
CHCHP není pouze o pivu a chmelu. chodu kavárny do rukou příspěvkové
Kromě neobvyklé expozice ve Chme- organizace Kamarád - LORM . Cílem
lovém majáku a v Labyrintu nabízí tohoto postupu je zapojení handicapoareál prostor k oddechu, občerstvení vaných spoluobčanů do běžného života.
i k dětským hrám.
Termíny odborných a společenských
Kavárna s hernou je mimo dětských akcí v Chrámu Chmele a Piva mohou
hracích prvků vybavena také počítačovou čtenáři sledovat na webových stránkách:
technikou. Na dotekových obrazovkách www.chchp.cz . Dovolujeme si připomohou děti i dospělí brouzdat interne- menout červnovou přednášku o víně
tem a využívat další počítačové aplikace. v podání mělnického sklepmistra Kušiny.
Bezplatný WIFI signál je možno využívat Rezervace na přednášku, která se koná
jak v dětské kavárně, tak v restauraci dne 18. 6. od 14 hodin, lze objednat
v přízemí. Zájem o dětskou kavárnu na tel 415 211 610. Součástí degustace
je značný. Po květnovém zkušebním bude ochutnávka vína zdarma.
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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 1
m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 1008,-Kč
za 1 m 2 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 ozemcích p.p.č. 4614/30;
4614/54 a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží
nebude řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní
krytiny nejsou stanoveny.
- B are vnost RD není st anovena
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 09.06.2011 do 08.07.
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

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.

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
společných částí domu další osobě a to:
č.p.

b.j.č.

obec

vel.

m2

vel. podílu

KC

2

7

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

200 260 Kč

2

12

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

194 768 Kč

Zveřejněno: od 1.6.2011 do 30.6.2011

Žatecký
týdeník

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 m2 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
m2 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
m2 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
m2 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 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694
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 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
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 379.100,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Žatecký týdeník
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
m2 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 m 2
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
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/30476
vzhledem k celku za kupní cenu …
461.460,- 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 1.6.2011 do 30.6.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
n Pozemky určené k výstavbě RD:
p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m 2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního pro Město Žatec po dobu 3 let
od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 01.6.2011 do 30.6.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.10.2009
n Pozemek za účelem bytové výstavby
– 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 1.6.2011 do 30.6.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
n Pozemek k výstavbě občanského
vybavení
p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV)
jsou zařazeny plochy občanského
vybavení charakteru veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana obyvatelstva, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále významné
objekty církevní, administrativní
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny, pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno: od 01.6.2011 do 30.6.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
n Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/ m2.
Zveřejněno: od 01.6.2011 do 30.6.2011

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno RM dne 23.5.2011 usnesením č. 470/11
n Pozemek p.p.č. 365/4 zahrada
o výměře cca 198 m2 v k.ú. Radíčeves.
Za kupní cenu 100,-Kč/ m2
Zveřejněno: od 1. 06. 2011 do 30.
06. 2011

Se vzděláváním zaměstnanců pomůže
nový projekt úřadu práce
V období od 31. 5. 2011 do 31. 7.
2013 bude Úřadem práce ČR realizován nový projekt „Vzdělávejte se
pro růst!“. Cílem projektu je podpora
zaměstnavatelů, kter ým se podařilo překonat hospodářskou recesi
a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě
HDP. Projekt je určen pro všechny
typy podniků, malé, střední i velké
ve vybraných odvětvích strojírenství,
stavebnictví, nezávislý maloobchod,
pohostinství, gastronomie, terénní
sociální služby a odpadové hospodářství. O finanční podporu mohou
zaměstnavatelé žádat za předpokladu,
že realizují svoji činnost v uvedených
odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit
či rekvalifikovat, nebo potřebují
zvýšit odborné znalosti či dovednosti
stávajících zaměstnanců. Žadatelem
může být pouze právnická nebo
fyzická osoba (OSVČ), pokud má
zaměstnance. Rozhodujícím faktorem
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je vlastnictví IČO a právní subjektivita. Zaměstnavatel, který o podporu
v rámci projektu žádá, musí zpracovat
žádost a včetně povinných příloh ji
doručí na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa výkonu
práce, nikoli podle sídla podniku.
Sem se také může obracet v případě
potřeby získání podrobných informací, případně konzultací. Žádost včetně
podrobných informací je k dispozici
na webových stránkách ministerstva
práce a sociálních věcí http://portal.
mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~.
Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost vyčleněna částka
850 000 000 Kč. Podpora jednomu
zaměstnavateli může činit až 500 tis
Kč a v rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován nejvýše za dobu
18 měsíců.
Eva Maříková
Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Ústí nad Labem

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

16. června 2011

řádková inzerce
n Prodám byt 1+1, 41m2, klidná lokalita, 498 tis. Kč. Telefon 608 282 277
n Pronajmu byt 2+kk v centru města, nájem 5.500,- Kč + energie. Tel.:
603 873 590
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, 4. patro
bez výtahu. Nájem 5.500,-Kč, kauce 1
nájem. Byt je částečně zařízený. Tel.:
602 559 172
n Prodám byty v OV 1+4 panelový
dům (plastová okna, zateplený) 4. patro.
Původní bytové jádro. Plocha 80m2. Lokalita Žatec, Jih 2. Cena. 880.000,-Kč.
n 1+2 cihlový byt nadstandardních
rozměrů, 2. patro, plastová okna, velký
sklep, možnost parkování v uzavřeném
objektu. Plocha 70 m2. Lokalita Žatec,
Pražská u hřbitova. Cena: 800.000,Kč /Dohoda možná, nejednáme s RK.
Volejte mezi 14:00-17:00 – kontakt:
728 083 182
n Přijmeme administrativní pracovnici. Zájemci volejte na tel: 724019791.
n Pronajmu nebo prodám byt 3+1
v Žatci. Kontakt: 606 263 220
n Prodej bytu 1+1 v Žatci ul. Příkrá,
osobní vlastnictví, velikost 45m2, balkon, sklep, komora, přízemí, původní
stav. Cena 430.000 Kč. T: 603 461 815,
T. Minar@seznam.cz
n Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, prodává slepičky snáškových plemen Dominant černý, modrý, kropenatý.
Stáří slepiček 17 týdnů. Mimosezonní
prodej, cena v AKCI – 135 Kč/ks. Prodej
se uskuteční ve středu 26. června 2011
v 15.30 hod.; Žatec – u západního nádraží. Tel.: 728 605 840, 415 740 719.
n Dlouhodobě pronajmu pěkný
a prostorný 1+1 v podměstí s balkonem
a výhledem. K dispozici kočárkárna,
sklep, sušárna. Nájemné dohodou,
vratná kauce, možnost zřízení trvalého
bydliště. Volejte prosím mezi 17.00 –
20.00 hod. na tel. 721 181 431.
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11. 6.
12. 6.
13. 6.
		
14. 6.

Beneš Ondřej
Švůgrová Anežka
Mirgová Anna Marie
Macková Zuzana
Kuča Ladislav
Šámal Jan Miroslav
Tóthová Kristýna
Goldhamer Tadeáš
Chlad Jiří
Křivanová Daniela
Holub Štefan Marian
Švecová Veronika
Karvaiová Sabina
Razimová Adéla
Schmiedová Marcela
Fajt Tomáš
Stratený Michal
Hlaváčová Anna
Solarová Lenka Magdalena
Linhart Jaroslav
Cafca Marko Hubert
Králíková Karla

Skalník Jan
Radová Jiřina
Harag Petr
Ďuraj Ján
Eliaš Vallerus
Leitgebová Vlasta
Novák Zdeněk
Ryková Marie
Vitková Irmgard
Kalivoda Miroslav
Ing. Kopecký Josef
Ing. Vitásek Jan
Gruber Miroslav
Pilař Emil

Majitel O2 prodejny pan Libor
Dongres s cenami pro vítěze fotografických soutěží se již nyní
těší na slavnostní
předání prvních
cen v jednotlivých kategoriích, které proběhne v prodejně
Obránců Míru
v Žatci (termín
bude upřesněn
po vyhlášení výsledků).

Křížovu vilu navštívila Iva Hüttnerová

Již po 21. se v sobotu můžete přijít podívat na civilní letiště Žatec - směr Čeradice na tradiční slet.
K vidění zde budou ul. letadla různých tulníku, velké množství zásobovacích
typů, výstava let. modelů a předvedení stánků, atrakcí pro děti a neposlední
akrobatického létání. K tomu se připojí řadě tolik oblíbené shazování bonbospousta soutěží pro děti. Mezi hlavní nů z letadla.
taháky se jistě umístí předvedení prouPříznivce létání jistě potěší i oblíbené
dového letounu L-29 Delfín a společný vyhlídkové lety nad Žatcem a jeho
průlet s L-39 Albatros, které provozuje okolím. Pro završení pěkně stráveného
Czech Jet Team.
dne se bude konat od 18.00 hod Fly
Pro širokou veřejnost je tu připravena Fest, kde se vám představí několik kapel
různorodá zábava v podobě předvedení v příjemném rytmu Reage, Funk- Bigžateckých kynologů a jejich záchranář- Beat, Alternativ rock aj. To vše a jistě
ských prací, dobrovolných hasičů, kteří mnohem více zde najdete s veselým
budou hasit zapálené auto, ale i k vel- i informačním komentářem, kterým vás
ké radosti dětí pokryjí plochu i umělou bude provádět předseda klubu.
pěnou s možností vyhledání ztraceného
Dobré počasí máme objednané, těšíme
předmětu.
se tedy na vaši návštěvu. Akce proběhne
Mezi další taháky se jistě umístí za finanční podpory města Žatce.
Další Info na stránkách www.laazatec.
adrenalinová jízda BVP vozidlem, výLudmila Muselová
stava a ukázka aut Škoda, ukázka vr- cz

Pomáháme rorýsům

Ekologické centrum Žatec spolu s odbornými pracovníky odboru životního
prostředí a zemědělství MěÚ Žatec se zapojilo do mapování hnízdišť rorýsů
v Žatci a okolí.
Registraci hnízdišť rorýsů koordinuje bou o upozornění, příp. poskytnutí inČeská společnost ornitologická a po- formací týkající se výskytu a hnízdění
drobnější informace k akci lze získat rorýsů v Žatci a okolí. Upozornění lze
na www.rorysi.cz. Evidence rorýsů při- podat e-mailem na adresu ECZatec@
spěje k ochraně tohoto zvláště chráně- seznam.cz nebo telefonicky na tel. č.
ného druhu a hlubšímu poznání jeho 415 736 458 k rukám Kateřina Podané.
hnízdění a migrace.
Ing. Přemysl Hautke,
Obracíme se na spoluobčany s prosEkologické centrum Žatec

Křížova vila v úterý 31. května doslova praskala ve švech. A to proto, že
na zahájení své výstavy „Obrázky“ přijela do Žatce známá herečka, moderátorka a malířka paní Iva Hüttnerová. Byla milá a vstřícná, povídání s ní
velmi příjemné.
Mimořádný zájem byl také o prodej graProzradila, že jejím velkým koníčkem
je zahrádka, na které pracuje každý den fických listů, knih i reprodukcí, kterých
(mohu potvrdit, měla jsem možnost vidět nám po vernisáži zůstalo k prodeji velmi
na vlastní oči a je doslova kouzelná). Pří- poskromnu. Návštěvníci se ale nemusejí
tomné návštěvníky zasvětila také do tajů obávat, brzy bude opět v Křížově vile velmotorového kola, které v současné době ký výběr jak grafických listů, reprodukcí, V pátek, 24. června, od 20.00 se v prostorách restaurace Chaloupka (Slavoj)
po úrazu nohy hojně využívá a povídalo tak i knih. Výstava potrvá do 10. července Žatec koná akce s názvem „Reggae pro Žatec III“.
2011, všechny srdečně zveme.
(lš)
se a povídalo…
Třetí pokračování úspěšných hudebVpravdě letní hudbu přivezou kapely
ních večerů v duchu jamajských rytmů, ExT Band (Pha/Týnec n. S.), Jahtec
a zároveň první letní živá hudba v Žatci! Jammin´ Job (Žatec), Dub Artillery
Tentokrát poprvé venku, na kryté tera- (Pha) Akce se koná s podporou měsKaždý čtvrtek od 15.00 do 17.00, v prostorách chirurgické ambulance na Po- se v krásném prostředí na břehu Ohře. ta Žatec!

Živá hudba na terase Chaloupky

Ambulance plastické chirurgie

liklinice v 1.patře, podává zájemcům veškeré informace o plastických operacích MUDr. K. Marhefková.
Budete seznámeni s průběhem Vámi operace – zákroky probíhat. Následné
požadovaného výkonu, zajistíme před- převazy a kontroly již opět v naší amoperační vyšetření, v případě dalšího bulanci na Poliklinice v Žatci.
zájmu i konzultaci s primářem plastické
Bližší informace též na tel: 414 110 209
chirurgie z Karlových Varů, kde budou nebo na www.nemzatec.cz

Rozloučení
31. 5.
1. 6.
1. 6.
3. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
7. 6.
8. 6.
8. 6.
9. 6.
11. 6.
11. 6.

Žákyně 2. B ZŠ Jižní Adélka Blailová převzala v pondělí hlavní cenu
výtvarné soutěže „Kolo a srdce“, kterou jí předal zástupce sponzora
soutěže pan Michal Kučera z firmy BestDrive Dongres Žatec.

Žatecký slet ultralehkých
letadel a dětský den
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Rychlé a bezbolestné vyšetření tepen

Chcete znát stav Vašich tepen ve Vašem těle? Riziko srdečního infarktu a cévní mozkové příhody v příštích 10 letech?
Nechte se vyšetřit přístrojem ArterioVyšetření nehradí zdravotní pojišťovny,
graf v naší interní ambulanci v Nemoc- cena za vyšetření 1000,-Kč.
nici Žatec, o.p.s., pro objednání na tel:
Bližší informace také na www.
414 110 354
nemzatec.cz

Mateřská škola
speciální – „Specinka“
Nabízíme volná místa v logopedické
třídě – zařazujeme děti i s lehčími
logopedickými vadami.
Od září opět otvíráme třídu pro děti
s odkladem školní docházky, kde jsou
děti připravovány na vstup do ZŠ.
Těšíme se na Vás.
Naděžda Štafová ředitelka MŠS,
Kontakt:
Tel.: 415 712 899
Mob.: 602 440 340

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

Deváťáci se na MDD vytáhli

Mezinárodní den dětí oslavili v pátek 3.6. žáci ZŠ Žatec, nám. 28. října, pochodem kolem řeky, který pro děti z 2. stupně připravili žáci 9. ročníku. S organizací pochodu jim pomohli členové SDH Žatec a dobrovolní záchranáři.
Žáci si prošli 9 stanovišť, např. stolní tivní stanoviště, na kterých si žáci mohtenis, košíková, kroket, fotbal atd., sou- li zastřílet ze vzduchovek, seznámili se
těžili a sbírali body do kartiček. V závěru s hasičskou technikou, zásadami první
akce se všichni sešli u ohniště na levém pomoci atd. Současně byla realizována
břehu Ohře, kde jsme společně pochod témata předmětu ochrana člověka za mivyhodnotili a nejlepší skupinky obdržely mořádných situací.
sladkou odměnu.
Zvláštní poděkování patří žákům 9.
Dobrovolní záchranáři a členové SDH ročníku, kteří celý pochod připravili
Žatec si zaslouží poděkování za nejen a realizovali na vysoké úrovni.
odborný dohled při opékání, ale i atrakSilvie Svobodová

CK Palmera – Jiří Harajda
si Vám dovoluje nabídnout:
V. poznávací okruh Západním pobřežím USA trochu jinak…

23.9.- 7.10.2011

 poznáte život a krásy „města andělů“ Los Angeles  budete se cítit jako
děti na atrakcích Universal Studií v Hollywoodu  projdete si chodník slávy
a zapózujete si před Kodak divadlem  budete obdivovat show s kosatkami v San
Diegu  zkusíte štěstí v kasinech v Las Vegas  prolétnete se ke Grand Canyonu
 odpočívat budete na plážích v Santa Monice a Malibu  budete si připadat jako
mravenci v Sequoia National Park  projedete se známou tramvají po ulicích San
Francisca  přejdete si Golden Gate Bridge  navštívíte americkou školu a budete
mít možnost nahlédnout do výuky  poznáte Kalifornii tak, jako s nikým jiným
Cena: 49.990,- Kč vč. poplatků posledních 6 míst
Neváhejte a splňte si sen s námi! Naši spokojení klienti mluví za nás!
Více informací na tel.: 415 710 031-32 nebo www.palmera.cz
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LETNÍ KINO – ČERVEN - HRAJEME OD 21.30 HOD.
PATEK 17.6.

SOBOTA 18.6.

NEDĚLE 19.6.

PATEK 24.6.

Piráti z Karibiku NA VLNÁCH PODIVNA

85,-

Kazatel

85,-

Sucker Punch

70,-

Neznámý

70,-

Jack Sparow je opět v neznámých a nebezpečných vodách
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou
ze své minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato
žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí.
Dobrodružný / USA 2011 / 128 min / dabing / přístupný /
Režie: Rob Marshall. Hrají: Johny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Kevin
R. McNally…
Válka je věčná. Jeho boj je jen začátek. Post apokalyptický sci-fi thriller,
zasazený do alternativního světa - do světa zpustošeného staletími válek
mezi lidmi a upíry. Příběh se točí kolem legendárního Kněze-bojovníka
z poslední Války upírů, který nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými
lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve kterých vládne Církev.
Když je jeho neteř unesena skupinou krvežíznivých upírů, kněz poruší svůj
posvátný slib, aby se vydal na fanatickou výpravu a našel ji před tím, než
z ní udělají jednu z nich.
Akční Horor Thriller Sci-Fi / USA, 2011 /
Režie: Scott Charles Stewart. Hrají: Paul Bettany, Cam Gigandet, Maggie
Q, Karl Urban, Stephen Moyer, Lily Collins,
Zavřete oči.Otevřete mysl.Budete nepřipravení. Epická akční fantasy
podívaná nás zavede do smyšleného světa mladé dívky, jejíž snový svět
poskytuje únik z temné reality. Nelimitovaná hranicemi času a prostoru
může jít kamkoli si její mysl zamane. Jenže neuvěřitelná dobrodružství
jaksi smazávají hranice mezi skutečností a fantazií... s možná tragickými
následky.
Akční / Fantasy / Thriller / USA 2011 / 110 min / titulky / do 12 let nevhodný
Režie: Zack Snyder. Hrají: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone,
Jamie Chung, Carla Gugino, Jon Hamm,
Vem si svůj život zpátky. Dr. Martin Harris, se po autonehodě probere
v Berlíně z komatu a zjistí, že jeho žena ho najednou nepoznává a jiný muž
se zmocnil jeho identity. Všichni ho ignorují, pronásleduje ho záhadný
atentátník a on je na všechno sám, unavený, opuštěný a na útěku.
Akční Thriller Mysteriózní / / USA 2011 / min / titulky /
Režie: Jaume Collet-Serra. Hrají: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones,
Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella,

SOBOTA 25.6. Rango

85,-

NEDĚLE 26.6.

80,-

Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají.
Režisér Pirátů z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal opulentní koktejl
akce, humoru a nádherných kulis, který jede stejně dobře jako loď Jacka
Sparrowa, ačkoliv z hraného světa možná nečekaně přeskočil do animovaného. Chameleon Rango, ten nejnepravděpodobnější hrdina, jakého kdy
divoký západ poznal, vás zavede do světa, kde vás sice přejde sranda, ale
přesto se budete smát od začátku až do úplného konce a vyčerpání.
Animovaný Komedie Akční Dobrodružný / USA 2011 / 107 min / dabing
/ přístupný /
Režie: Gore Verbinski. Hrají: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, Ned
Beatty, Alfred Molina, Bill Nighy, Stephen Root,
Česky: O.Brzobohatý, T,Bebarová,T.Juřička, O.Brousek, L.Hlavica

Světová invaze

Bitva o Los Angeles. Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování
UFO po celém světě Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními,
stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými silami.Los
Angeles se stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal.
Akční / Sci-Fi / Thriller / USA,2011 / , 116 min / Titulky / do 12 nepřístupný
Režie: Jonathan Liebesman

www.divadlozatec.cz

Fotografická soutěž „KOLO a SRDCE“ pro žáky druhého stupně
základních škol a pro žáky středních a odborných škol

PRODLOUŽENA do 24. 6. 2011 !!!!
CO JE TVÝM ÚKOLEM?

Vytvoř fotografii, která souvisí s tématem kola a srdce,
s tématem cyklistiky jako zdravého způsobu života nebo
s tématem léčení onkologicky nemocných dětí.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:

l formát fotografie v tištěné podobě o velikosti minimálně A5, na výšku nebo
na šířku
l každý soutěžící může přihlásit do soutěže pouze 1 ks fotografie
l na zadní stranu fotografie stručně popiš námět a uveď své jméno, věk, adresu,
telefonní nebo e-mailový kontakt (svůj nebo rodičů), dále uveď školu a třídu,
kterou navštěvuješ
l neoznačené fotografie nebudou hodnoceny!
l fotografie zasílej ve velké obálce nebo osobně doruč na adresu: O2 prodejna,
Obránců míru 8, 438 01 Žatec, nejpozději do 24. 6. 2011 do 17 hod.
l fotografie nevracíme!
l soutěžící se zavazuje, že fotografie je jeho autorským dílem s možností prokázání
originálního souboru či negativu
l soutěžní snímky vyhodnotí a pořadí určí členové 1. DFK Žatec

!!! SOUTĚŽÍME O CENY !!!

KATEGORIE: žáci druhého stupně ZŠ
1. CENA - DOTYKOVÝ MOBILNÍ TELEFON s OS ANDROID LG – P350
2. CENA - Radiopřijímač SCOTT s MP3 přehrávačem + slot na USB a SD
3. CENA - FLASh disk 16GB PATRIOT X-porter BOOST
KATEGORIE: žáci středních a odborných škol
1. CENA - DOTYKOVÝ MOBILNÍ TELEFON s OS ANDROID LG GT540
2. CENA - MP4 PŘEHRÁVAČ S FM RADIEM CREATIVE ZEN X-Fi 8 GB
3. CENA - Externí Hard DISK G2 Portable 250 GB
CENY do soutěže VĚNOVALI tito partneři:
Libor DONGRES - O2 Prodejna; ONLY SOFT; GRAPE SC a.s;
P&S&P; STŘECHY P&P

Lokomotiva hledá posádku

Navzdory odchodu čtyř hráčů do Podbořan, si kuželkáři Lokomotivy Žatec
vedli v loňské sezoně tak dobře, že dlouho atakovali v KP postupová místa.
Za necelý rok to však bylo mnohem těžší a žatečtí kuželkáři se na jaře definitivně zachránili až v posledním kole.
„Hlavním problémem je nedostatek získáte na uvedeném e-mailu nebo tehráčů v okamžiku, když někdo nemůže lefonním čísle.“
ze zdravotních nebo pracovních důvoAdresa kuželny: Pod Střelnicí 617,
dů nastoupit,“ říká předseda a jeden Žatec 438 01. IČ: 49120247,
z nejlepších hráčů soutěže Jiří Jarolím.
Kontakt:
„Náš oddíl proto hledá zájemce o tento
Jiří Jarolím – vedoucí oddílu,
sport, vhodný do dlouhověkosti. Rádi
tel.: 728 833 087,
uvítáme zájemce. Veškeré informace
e-mail: jarolim.kuzelky@seznam.cz

Rekordní divácká návštěva vítěze neviděla
Fotbalisté Slavoje Žatec neskončí v krajském přeboru na horším než 2. místě,
přestože v červnu nevyhráli ani jedno ze svých dvou dosavadních utkání. Ale
o tom, jestli postoupí do divize, může rozhodnout nejen závěrečné kolo, ale
i sestupy z vyšších soutěží, resp. další možnosti (přihlášení do nového ročníku).
n Blšany – Žatec 2:0 (1:0)
poměru sil na vynikajícím trávníku.
Derby hrané v pátečním večeru
Slavoj zahrozil v úvodu čtyřmi šan3. 6. připravilo pro fandy hostů šok. cemi, ale Jakubov po přihrávce Čížka
Slavoj podal tak křečovitý výkon, že střílel ze šesti metrů těsně vedle tyče,
výborného Klímu nikdo nepřekonal. dvě gólové střely chytil výborný Unger
Naopak domácí Horst Siegl mladší se a těsně vedle hlavičkoval Vávra.
trefil dvakrát do Baštýřovy sítě a velŠance měli i hosté, kterým vycházel
mi bojovně naladění domácí už výhru rychlý přechod do útoku, ale Baštýř
uhlídali. Hostům citelně chyběl Zde- své spoluhráče podržel. Až v 65. minuněk Svoboda.
tě po skrumáži ho nadvakrát prostřelil
n Žatec - Souš 1:1 (0:0)
nejlepší střelec hostů Štípek.
Klíčové utkání v boji o postup sneslo
V době, kdy už stovka mosteckých
v neděli u Ohře parametry na špičkové fandů skandovala“ mistři, mistři“, si
týmy. Před rekordní návštěvou soutěže vytvořili domácí velký tlak, ale ani ty
1200 diváků se bojovalo nesmlouvavě největší šance stále nedokázali proměnit
do posledních vteřin o rozhodnutí. Re- (hlavně Jakubov a Paul). Až v 83. oběmíza je však spravedlivým vyjádřením tavou hradbu těl prostřelil stoper Heinc

na konečných 1:1. Výsledek nezměnily
ani následujcí šance, přestože v závěru
se po dvou měsících objevil na trávníku
i Michal Horňák.
Branky: 83. Heinc – 65. Štípek. Rozhodčí Živnůstka, ŽK 2:5, rekordních
1200 diváků!
Slavoj: Baštýř – Vávra, Heinc, P. Bešík, Krejčík (90. Horňák) – Procházka
(85. Baierl), Svoboda, Čížek (70. Hodas), Paul, Macháček – Jakubov. Trenér
Pavel Koutenský
Aby Žatec vyhrál KP, musel by v závěrečném kole v Neštěmicích vyhrát
(sobota 18.6 od 17 h.), což je těžké,
a k tomu by Souš musela doma podlehnout Lounům. Bez ohledu na závěrečné kolo skončí Slavoj nejhůře druhý
a bude čekat na rozlosování nového
ročníku. Bude to opět KP nebo divize?
(jak)

Šance nohejbalistů na play off ještě žije
Tři utkání extraligy sehráli v první polovině června nohejbalisté SKN Žatec,
ze kterých získali čtyři body. V prvních dvou zápasech jim kromě Dráždila
chyběl i Škabroud, který nastoupil až v Benešově, kde ale chyběl Jan Tirák
a po dobrém úvodu se zranil Brehm.
ném play off, vstoupili do utkání tak
n Žatec – Český Brod 6:1
Domácí nezačali s posledním cel- razantně, že brzy vedli 4:0. Domácí
kem zrovna šťastně, neboť prohrávali sice stáhli dvěma výhrami za sebou
0:1 a pak ještě 1:2. Všechna zbývající (v singlu hrál O. Vít), ale závěr patřil
utkání však vyhráli včetně singla, kde opět Žatci.
Ondru Víta nahradil jeho mladší bra- n Šacung Benešov – Žatec 6:3
Domácí z čela tabulky se nestačili divit,
tr a úřadující mistr ČR Petr Vít, který
když po prvních dvojkách prohrávali 0:2.
zdolal Vedrala 2:0.
n Vsetín – Žatec 2:6
Třemi vítěznými duely šli sice do vedeHosté bojující o účast ve čtyřčlen- ní, ale na 3:3 vyrovnal Petr Vít v singlu.

Trenér Šianský přispěl ke stříbru

Žatečtí karatisté dosáhli v letošním půlroce už řadu úspěchů v ČR i v zahraničí.
Nejčerstvější výsledek se zrodil v so- káši Frýdeckému, který ale má i zlato
botu v Bílině, kde vyvrcholil domácí z družstev, a dvě bronzové získala Anna
šampionát družstev v kumite JKA. Druž- Emingerová.
stvo KC Žatec obhájilo stříbrné medaile
Tři medaile vybojovali členové KC Žav letošním přeboru republiky, když zů- tec v dubnu na Mistrovství Evropy JKA
stalo za vítězným týmem Hostivař Praha 2011 v Anglii. Titul v týmech patří také
o pouhé dva body. Třetí skončil Sport Tereze Vohradníkové z družstva juniorů
Relax Česká Lípa. Za svůj žatecký celek ČR. Bronzové medaile v jednotlivcích
nastoupil v sobotu ke čtyřem zápasům BRH (bez rozdílu hmotnosti) vybojoi trenér Rudolf Sianský. Přestože býva- vali Lukáš Frýdecký a Petra Cífková.
lému reprezentantovi je už 41 let, ani Žatecký tým seniorů získal stříbro v mejeden ze soupeřů na něj neuhrál ani zinárodním turnaji Gischin Cup , který
pomocný bod a Šianský vyhrál všechna se uskutečnil 19. a 20. 2. v Praze. Před
svá utkání před limitem! Ne náhodou Žatcem skončila jen reprezentační družžatecký tým ve složení Tuček, Brůna, stva 1. Maďarska a 2. Výběr ČR. Senzací
Frýdecký, Cífková a Sianský, doplnění na tomto turnaji bylo 3. místo nového
o dva závodníky v kata, bude reprezen- družstva žáků Žatce.
tovat ČR v srpnu na Mistrovství světa
Mistrovství Evropy JKA mládeže a ve2011 v Thajsku.
teránů 2011 v Holandsku vyneslo Žatci
Minulý týden v Praze vybojovali další dvě medaile. Členkou bronzového
karatisté Žatce dvě kompletní sady družstva ČR totiž byla Marie Slováčkomedailí z Akademického mistrovství vá a další bronz připojil trenér Rudolf
ČR. Titul získal Jiří Svítek (jeho tým Šianský, který startoval v BRH v kate(jak)
byl stříbrný), druhé místo patří Lu- gorii masters.

Nezlomil je Stuttgart a pak porazili Helsinky

O víkendu se fotbalová přípravka FK Chmel Blšany 2002 zúčastnila populárního turnaje v Berlíně Tasmania Cup 2011.
Svěřenci Libora Klíče a Josefa Kle- bez nejmenšího zaváhaní. Další cenný
páčka odehráli na turnaji celkem devět „skalp“ si hráči této přípravky připsautkání a jen ve dvou odešli poraženi. li ve skupině o konečné umístění, kde
V konkurenci 24 týmů s celé Evropy porazili finské mužstvo HJK Helsinky!
obsadili konečné 10. místo. Postarali se
Sestava FK Chmel Blšany: Jan Strántaké o největší překvapení, když uhráli ský, Pavel Klíč, Marek Urbánek, Daniel
bezbrankovou remízu s největším fa- Klocperk, Aleš Klocperk, Marek Kuchař,
voritem turnaje celkem VFB Stuttgart, Matěj Kunc, Jakub Vlček, Robert Klekterý do té doby procházel turnajem páček, Martin Klimt, Danny Minařík .

V dramatických závěrech zbývajících zápasů již nepřálo hostům štěstí.
„Ač jsme prohráli, jsem spokojen s výkonem, nikoliv s výsledkem, neboť jen
pár míčů rozhodlo o vítězství domácích.
Situace ohledně postupu do horní čtyřky
se nám komplikuje, jelikož Čelákovice
v posledních zápasech stále skórují. Šance na postup, ale stále žije,“ řekl žatecký
trenér Karel Jančík.
Další utkání extraligy se hraje už v sobotu 18. června od 14 hodin na stadionu Mládí, kde Žatec hostí lídra soutěže
Modřice.
(jak)

Iblová si zlepšila pět
rekordů

Český pohár v plavání proběhl minulý víkend v Praze-Podolí, kde Jazzmany
Žatec reprezentovalo celkem 6 plavců
- čtyři dorostenci, David Urban, Kateřina Iblová, Lucie Urbanová a Kristýna
Štrancová, se snažili vylepšit si časy
potřebné k nominaci na blížící se juniorské MČR. Tomáš Plevko testoval, jak
je na tom po tréninkové pauze, zapříčiněné studijními povinnostmi a Filip
Urban si jel poprvé vyzkoušet, jaké to
je plavat s našimi nejlepšími plavci pod
otevřeným nebem.
Největším překvapením byly v Praze
výkony Kateřiny Iblové. Ze šesti startů
si 5x zlepšila osobní rekord a na trati
50m znak dokázala vybojovat stříbrnou
medaili v čase 30.89. Další pěkné umístění dosáhla na 100m znak, kde skončila
na 6.místě.

Úspěch plavců v Bosně

V termínu 28.-29.5.2011 odcestoval
David Urban a Lucie Svěcená s reprezentačním juniorským výběrem ČR
do Bosny na závod Banja Luka Open
2011. Na startu tohoto klání se objevili
plavci z mnoha evropských zemí, včetně asi největší hvězdy Milorada Čaviče,
který sváděl velké souboje na Olympiádě
v Pekingu 2008 s Michael Phelpsem.
Žatečtí plavci předvedli v Bosně fantastické výkony. Lucka přivezla 4 medaile,
zaplavala český rekord na 100M a 2x
překonala svůj osobní rekord. David přivezl 2 bronzové medaile ze 100 a 200m
volným způsobem a na těchto tratích
i pokořil svá osobní maxima.

