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- Schválila opravu a oplocení dětského
hřiště v Mládežnické ulici, prostřednictvím Technických služeb města
Žatce.
- Projednala žádost o provedení asfaltového povrchu místní komunikace v Radičevsi a schválila zařazení akce
do předběžného návrhu investičního
plánu pro rok 2012.
- Projednala a schválila přijetí daru
ze SRN od Nadace žateckého vlastivědného muzea ve výši 80.000,- Kč
na výdaje spojené s umístěním busty
Jana ze Žatce v Klášterní zahradě.
- Schválila zapojení účelové dotace ve výši 1.065 000,- Kč do rozpočtu
města pro Základní školu Žatec, Petra
Bezruče 2000.
- Schválila zapojení účelové dotace ve výši 30.000,- Kč do rozpočtu
města pro příspěvkovou organizaci
Kamarád-LORM na realizaci projektu
„Festival malých divadelních forem
Náš svět 2011“.
- Schválila prominutí poplatku
za dopravní značení v souvislosti
s akcí „Rock for Žatec 2011“.
- Projednala petici Problematika řešení spodních vod v lokalitě Starý
vrch a Žádost o pomoc při řešení
podmáčení nemovitostí v Lounské
a Staňkovické ulici v Žatci a uložila
jednat s vlastníky nemovitostí v dané
lokalitě a dotčenými subjekty o finanční spoluúčasti na zajištění studie
technicko–ekonomických opatření
odvodnění oblasti. Dále uložila odboru
rozvoje města pokračovat v realizaci
dílčích opatření.

Destinační agentura se
sídlem v Žatci má zelenou

Foto Tomáš Trégl

Rada města
Žatce na jednání
dne 12.9. 2011:

Ústecký kraj se již od roku 2010 profiluje na trhu cestovního ruchu
pod značkou „Brána do Čech“, respektive logem jednotlivých destinací České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří a Dolní Poohří.
V uplynulém období proběhlo několik pracovních setkání zástupců
samospráv z regionu Poohří.
Jednání vyústila ve shodu, že je výhodné geografické poloze v regionutno založit poslední chybějící de- nu, ale také jako jeden ze stěžejních
stinační agenturu cestovního ruchu projektů cestovního ruchu v sevev Ústeckém kraji, která sjednotí mar- rozápadních Čechách. V současné
keting celé oblasti a bude se snažit době probíhá schvalovací proces
u dalších zakladatelů. Předpokládaná
o rozvoj turismu v regionu.
Zastupitelstvo města schválilo 8.9. struktura zakladatelů je následující:
- Ústecký kraj
vstup města Žatce v pozici jednoho
- Město Žatec
ze zakladatelů obecně prospěš- Město Kadaň
né společnosti a nominovalo členy
- Město Klášterec nad Ohří
správní a dozorčí rady. Za sídlo de- Město Louny
stinační agentury byl zvolen žatecký
- Severočeské doly a.s.
Chrám Chmele a Piva, a to nejen díky

Mimořádný úřední den

Dne 1.10.2011 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný
úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Při slavnostním zahájení EHD v Žatci a křtu dvou tématických knih ochutnal žatecBudova radnice, nám Svobody
ké pivo i ministr kultury Jiří Besser (třetí zleva). Byl to ve městě třetí ministr během
1,
Žatec: podatelna, pokladna,
dvou týdnů, neboť Dočesnou před ním navštívili Alexandr Vondra a Ivan Fuksa.

matrika, evidence obyvatel, úsek
OP a CD, majetkový odbor, obecní
živnostenský úřad.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí
a zemědělství, stavební a vyvlastňovací úřad.

Město bylo skvělým hostitelem
V Žatci proběhlo Národní zahájení Dnů evropského dědictví ve dnech 9.
a 10. září. Tato akce odstartovala maratón jednotlivých Dnů evropského
dědictví v dalších městech, který skončil v neděli 18. září.
Národního zahájení se zúčastnil navštívilo Děkanský kostel Nanebeministr kultury Jiří Besser, hejtmanka vzetí Panny Marie - 2519 návštěvníků,
Ústeckého kraje Jana Vaňhová, před- zahradu kapucínského kláštera - 1632
seda Sdružení historických sídel Čech, návštěvníků, radniční věž - 1582
Moravy a Slezska a starostka Žatce návštěvníků, Kněžskou bránu - 1302
Zdeňka Hamousová a další desítky návštěvníků, sklep měšťanského domu
oficiálních hostů z celé České republiky č.p. 7 - 1220 návštěvníků, Pivní maják
Hostitel Národního zahájení, Město (CHCHP) - 1141 návštěvníků a přes
Žatec a výkonný organizátor, Regio- tisícovou hranici se ještě „dostal“
nální muzeum K. A. Polánka, přivítali i klášterní kostel Korunování Panny
v Žatci na 3 200 návštěvníků. Z celkem Marie - 1037 návštěvníků. Atraktivní
22 otevřených památek nejvíce lidí podzemí pod Kruhovým náměstím pak

shlédlo 929 lidí. Zbylé otevřené památky čítaly návštěvy ve stovkách zájemců.
Za Regionální muzeum v Žatci
bych rád poděkoval všem, kteří se
organizačně podíleli na této prestižní
akci. Věřte mi, že si to zaslouží. Děkuji vedení města starostce Zdeňce
Hamousové a místostarostovi Janu
Novotnému, dále ZUŠ Žatec, Chrámu
chmele a piva, Městské knihovně Žatec, Římskokatolické farnosti Žatec,
Technickým službám Žatec, Městské
policii Žatec, Záchranářům Žatec,
Dobrovolným hasičům Žatec, Karate
clubu Žatec, Chmelobraně, Městskému

divadlu a samozřejmě dalším jednotlivcům a organizacím, kteří se podíleli
na úspěchu, jenž Národní zahájení
v Žatci 2011 představoval. Zároveň
bych rád poděkoval největším sponzorům a přispěvovatelům, Ústeckému
kraji a společnosti ČEZ.
Věřím, že jednotliví návštěvníci akce
to vidí stejně, a pokud se někde objevily
malé nedostatky, prosím o pochopení,
neboť každá velká věc občas někde
vrže. Příští podobné akce budou už
bez vrzání.
Na shledanou na nich se těší,
Jiří Kopica, ředitel muzea

Chrám chmele a piva informuje - Reálné údaje o provozu areálu
Městský úřad
Žatec má nového
tajemníka

Na základě vzdání se funkce předchozí
tajemnice úřadu Bc. Moniky Spáčilové
bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této funkce. Výběrová komise
na základě výsledků výběrového řízení
30. 8. doporučila starostce města jako
nejvhodnějšího kandidáta na obsazení
funkce vedoucího úřadu – tajemníka
Městského úřadu Žatec Ing. Bc. Petra
Vajdu, který vykonával téměř 4 roky
funkci vedoucího odboru vnitřních
věcí MÚ Žatec. Starostka města tohoto
kandidáta potvrdila a následně ředitel
Krajského úřadu Ústeckého kraje vyslovil souhlas se jmenováním tajemníkem.
Ing. Bc. Vajda byl jmenován vedoucím
úřadu – tajemníkem MěÚ Žatec s účinností od 16.9.2011.

V tomto roce začala první turistická sezóna našeho nového turistického
areálu. Po vyhodnocení provozu na jaře a v létě tohoto roku můžeme nyní
reálně vyhodnocovat první efekty projektu. Protože se v médiích v poslední
době objevily nekorektní informace, chtěli bychom sdělit aktuální výstupy
provozu areálu.
Nově vybudovaný turistický are- opět žijí svým životem. Denně jsou tu
ál Chrám Chmele a Piva (zkráceně turisté, domácí i zahraniční.
Náklady odpovídají předpokladům
CHCHP) v Žatci je od letošního dubna
Provoz zajišťuje vlastník, město Žav plném provozu. Projekt svou neobvyklostí a rozsahem přitahuje pozornost tec, prostřednictvím své příspěvkové
návštěvníků i novinářů. Pro čtenáře organizace Chrám Chmele a Piva CZ.
a návštěvníky, kteří preferují ověřené Organizace kromě turistických aktivit
informace přímo od zdroje, uvádím zajišťuje také provoz restaurace a pivoreálné údaje z provozu turistického are- varu. Část aktivit příspěvkové organizaálu. Vybudování rozsáhlého komplexu ce je hospodářská činnost, část aktivit je
dosahuje celkové investice celkem okolo obecně prospěšná činnost, která netvoří
250 mil. Kč. Za tuto částku se opravily 4 žádné příjmy. Tyto neziskové činnosti
historické budovy a nevyužívané sklady jsou financované prostřednictvím příchmele, došlo ke kompletní renovaci spěvku od města Žatce.
Celkový počet zaměstnanců zahrnuje
hektarové klášterní zahrady, opravily se
silnice a chodníky v prostoru náměstí v současné době 22 osob. Z toho 8
Prokopa Velkého, vybudovaly se nové osob pracuje v turistické sekci. Tato
kašny a fontány, postavila se nová sekce provozuje mimo jiné také Klášvyhlídková věž. Částka zahrnuje také terní zahradu, provádí aktivity spojené
vnitřní technologie včetně pivovaru s rozvojem turismu v Žatecké oblasti,
a restaurace. V současné době se dá zajišťuje správu svěřeného majetku
říci, že investice změnila tvář jedné části města a další obecně prospěšné činměsta Žatce. Dříve pusté prostory dnes nosti spojené s rozvojem turistického

ruchu. Celkové roční náklady na provoz
v roce 2011 dosáhnou výše 10 mil.
Kč. Z toho vlastní příjmy z provozu
restaurace, pivovaru a tržby za vstupné pokryjí 80 % nákladů. Zbývajících
20 % nákladů na provoz ( přibližně 2
mil. Kč ) pokrývá příspěvek od města.
S potřebou příspěvku od zakladatele
se počítalo již minulosti, proto se také
právní forma subjektu nazývá příspěvková organizace.
Restauraci navštívilo dosud 25 tisíc
hostů
V minulosti byl prostor náměstí Prokopa Velkého neobydlenou chátrající
zónou. Po prvním roce provozu CHCHP
nastala změna, kterou projekt umožnil.
Od počátku roku navštívilo restauraci
a dětskou kavárnu více než 25 000 osob.
Usuzujeme tak podle počtu prodaných
nealkoholických nápojů a piva. Hosté
letos vypili již 60 000 půllitrů našeho
uvařeného piva. Limitujícím faktorem

počtu odbavených turistů je kapacita
výtahu pro 3D animaci. Do kabiny se
vejde 10 osob. Každá skupina musí mít
svého průvodce. Dosud prošlo expozicemi CHCHP 8500 platících návštěvníků, sousední Chmelařské muzeum
odbavilo přibližně dalších 4800 turistů.
Změna oproti minulosti je zřejmá
a viditelná. Finanční a ekonomické
výstupy fungování CHCHP se shodují
s realistickým plánem před spuštěním
provozu. Navíc má provoz CHCHP
již nyní také předpokládaný druhotný
efekt. Ubytovací kapacity ve městě
zaznamenávají nárůst poptávky a obsazenosti lůžek o 30 %.
Po dokončení první turistické sezóny
nás čeká vyhodnocení provozu roku
2011. Podle reálných zkušeností se
budeme snažit vylepšit turistické služby
pro nastávající sezónu roku 2012.
S pivovarským pozdravem „Dej bůh
štěstí!“.
Ing. Jiří Vent, ředitel
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
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. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2553,
2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků
st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 758.634,- 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. 2554/14 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 … 460.780,- 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. 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 m2 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. 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.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 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. 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 výměře 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.
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. 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 m 2
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. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m 2
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.
Nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 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
268/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 260.000,-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 13.9.2011 do 12.10.2011

smlouvy
- část kupní ceny ve výši 2.000.000,- Kč
bude zaplacena do 2 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
prostřednictvím přímé vykonatelnosti,
v případě dokončení rekonstrukce střechy do 2 let od podpisu kupní smlouvy
bude tato část kupní ceny prominuta
- zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 2 let ode dne
vkladu do katastru nemovitostí za zaplacenou část kupní ceny
- zřízení věcného břemene přístupu
Záměr projednán RM dne 12.4.2010
do objektu na st.p.č. 413 přes st.p.č. 412
us. č. 289/10
- kupní smlouva musí být podepsána do 2
n objekt bývalé kotelny EČ 2554 ul.
měsíců ode dne schválení ZM formou
Vrchlického v Žatci se zastavěnou plonotářského zápisu.
2
chou st.p.č. 3356 o výměře 314 m , část
K žádosti o je nutno doložit podnikatelprostor je stavebně upravena na garáže , ský záměr a návrh časového harmonograkteré jsou pronajaty.
mu rekonstrukce
kupní cena : 1.000 000,- Kč
Zveřejněno: od 13.09.2011 do 12. 10.
K žádosti o je nutno doložit podnika- 2011
telský záměr včetně návrhu časového
harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno od 13.9.2011 do 12.10.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města
Projednáno RM dne 8.9.2008
Žatec prodat ze svého
Pozemek k výstavbě občanského vymajetku
bavení

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města dle geometrického plánu č.
3246-2319/2005
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72
m 2, p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m2 a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m 2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/ m2.
Zveřejněno: od 13.9.2011 do 12.10.2011

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

n 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 13.9.2011 do 12.10.2011

projednáno radou města dne 18.7.2011
n byt č.12 v domě č.p. 2837 ul. Dr.
Václava Kůrky v Žatci o velikosti 1+4
o ploše 97,63 m2 za měsíční nájemné 75,54
Kč/ m2 bez služeb na dobu určitou jeden
rok s podmínkou uhrazení vratné kauce
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu
Zveřejněno od 13.9.2011 do 12.10.2011
V termínu zveřejnění přijímáme písemné
Projednáno RM dne 26.10.2009
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
Pozemek za účelem bytové výstavby
který je k dispozici na informacích Měú
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměŽatec, majetkovém odboru nebo na www. ře 7199 m 2 v lokalitě Pod Kamenným
mesto-zatec.cz.
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
Projednáno RM dne 10.12.2007
zeleně, a to zastavovací studii (parkovací
Pozemky určené k výstavbě RD:
plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 sítě) - grafická část, hmotové uspořádání
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden (podlažnost, počet bytových a nebytových
celek k výstavbě RD za podmínek stano- jednotek), časový harmonogram výstavby,
vených odborem rozvoje města za
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že
kupní cenu 500.000.,- Kč si Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
Podmínky kupní smlouvy:
stanovit podmínky:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného - termín pro vydání příslušného rozhodrozhodnutí stavebního úřadu do dvou
nutí stavebního úřadu pod smluvní
let od podpisu kupní smlouvy pod
pokutou
podmínkou odstoupení od smlouvy
- termín dokončení stavby včetně vydání
- dokončit výstavbu vydáním příslušpříslušného rozhodnutí stavebního úřaného rozhodnutí stavebního úřadu
du pod smluvní pokutou ( případně lze
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
výstavbu rozdělit do etap)
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
- věcné právo předkupní po dobu realizaZřízení věcného práva předkupního pro
ce výstavby
Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní
Zveřejněno: od 13.9.2011 do 12.10.2011
smlouvy, a to za kupní cenu rovnající se
ceně kupní.
Zveřejněno: od 13.9.2011 do 12.10.2011

o ploše 79,50 m2 za minimální nájemné
ve výši 13.000,- Kč měsíčně bez služeb
s podmínkou umožnění přístupu na společné sociální zařízení pro nájemce a zaměstnance prodejny knih.
Rada Města Žatec si usnesením č.
173/99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č. 616/99
schválila podmínku nájemních smluv a to:
měsíční nájemné bude uhrazeno před
podpisem nájemní smlouvy a následně
dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 13.9.2011 do 12.10.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2 a p.
p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě
Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby za kupní cenu
1.000,-Kč/ m2 s tím, že ze strany žadatele
bude k žádosti přiložen návrh zástavby
v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci
veřejné zeleně, a to zastavovací studii
(parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení
na inž.sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram
výstavby, návrh podmínek kupní 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 13.9.2011 do 12.10.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Záměr projednán RM dne 27.06.2011
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců míru
v Žatci - jiná stavba – kulturní památka
bývalý Kapucínský klášter se st.p.č. 412
o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu přes p.p.č.7232
v k.ú. Žatec a předkupní právo pro Město
Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
- Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „ Opravu
střechy včetně kanalizační přípojky
a vnitřní kanalizace“ ze dne 22. 2.2000.
dle projektové dokumentace.
Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
- statické posouzení střechy ze dne
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
8.9.2009
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí - znalecký posudek – Posouzení stavu
domu další osobě a to:
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
Kupní cena: 2.700.000,- Kč
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
Podmínky kupní smlouvy:
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
- část kupní ceny ve výši 700.000,-Kč
bude uhrazena před podpisem kupní
Zveřejněno: od 13.9.2011 do 12.10.2011

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží oddělený geometrickým plánem
ze dne 9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná
půda) o výměře 4856 m 2 ul. Stavbařů
v Žatci k výstavbě halových garáží za podmínek stanovených odborem rozvoje
města :
- garáže musí být koncipované tak, aby již
v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena
výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní pokutou
ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení
provozu max. do dvou let od vydání stavebního povolení pod smluvní pokutou
2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
projednáno radou města dne 18.7.2011
z obchodního rejstříku.
n nebytový prostor - prodejna v č.p.
Zveřejněno: od 13.9.2011
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody v Žatci
do 12.10.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

V sobotu je svoz odpadu v Žatci
Svoz odpadu objemného, nebezpečného
a elektroodpadu se v Žatci uskuteční tuto
sobotu 24. září na určených místech sběru
jako obvykle.
Ve městě jsou v čase 8-12 hodin tato
sběrná místa..
Trasa A:
1) Lounská ul. - u vjezdu do fa. Silnice
2) Herbenova - u Fruty
3) Rafaela Ungára – u Parlamentu
4) Stroupečská – u Uhelných skladů
5) Osvoboditelů -u domu 2002
6) Purkyňova - u sep. odpadu
7) Podměstí – u domu 2157
8) U jezu – u bud. Žatecká teplárenská
9) Ostrov – parkoviště u Moskvy
10) Havlíčkovo nám. – u Satelitu
11) V zahradách – na konci ulice
12) Nám 5. května – u sloupu Sv. Floriána

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., 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

13) Roh ul. Arbesovy a Nádražní schody
14) Roh ul. Hejdukova a Jungmannova
Trasa B
1) Písečná ulice - parkoviště u Normy
2) Družstevní – u separace
3) Volyňských Čechů – u býv. OSP
4) Roh ul. Lva Tolstého a Puškina
5) Brožíkova u Mechaniky
6) Roh ul. Přátelství a u Flory
7) Roh ul. K H. Máchy a O. Ševčíka
8) Dukelská – naproti květince
9) Husova – u Margaretky
10) Chmelařské nám. - za Pneuservisem
11) Lučanská – u sep. Odpadu
12) Sládkova – u Macerky
13) Příkrá – před Čápem
14) B. Němcové – u garáží
15) Dvořákova – u Bašty
16) Jižní – u vjezdu do ZŠ

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
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Klub aktivních seniorů pro pokročilé

řádková inzerce
n Pronajmu byt 1 + 1 Žatec, Javorová
ul. – Tel.: 723 222 745
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci U Jezu,
pouze pracujícím. Vratná kauce 2 nájmy.
Telefon 731 425 408
n Prodám pozemek 971 m2 v Čeradické ul. Zn.: 400,-Kč/m2. Tel.: 608 448 816
n Pronájem zařízeného bytu 2+1
s balkonem. Podměstí, zděné jádro,
plastová okna. Nájemné včetně inkasa
7.200,- Kč. Kauce jednoho nájmu. Tel.:
777 312 422. Jen pracujícím.
n Provedu dohodou na Vašem objektu odborně veškeré údržbářské práce.
Zn. Časově neomezené 605 855 378
n Pronajmu byt 1+1 v OV, Šafaříkova ul., Žatec. Byt je kompletně
zařízený, volný od 1. 10. 2011. Telefon
723 464 899, 728 995 973. Jen pracujícím, cena dohodou.
n Svářečská škola. Žatec, nám.
Prokopa Velkého 741 zahajuje 3.
10. 2011 kurzy svařování obloukem,
plamenem, CO2 případně úřední
zkoušky v uvedených metodách.
Informace na tel. 732 772 694 – J.
Honomichl

Senioři sobě

Dne 6. 10. 2011 proběhne od 15.00
hod. ve Speciální základní škole, Lidická ul. v Žatci, přednáška na téma
„Prevence kriminality vůči seniorům“.
Na této přednášce se budou promítat
videoklipy s konkrétními přečiny páchanými na seniorech a rady seniorům,
jak těmto činům předcházet. Dále bude
p. Antoni informovat o sociálních službách v regionu.
Přednášce budou přítomni: starostka
města Žatce Hamousová Z., Krupička T.,
Antoni P. a Panská J. Bude se podávat malé
občerstvení. Zveme tímto všechny seniory,
kteří by se o této problematice rádi dověděli
J. Panská
více informací.
předsedkyně o. s. Roztančená kolečka

S kouzly kolem světa

je název představení kouzelníka Pavla
Kožíška, na které pořádá výlet Dům dětí
a mládeže Žatec o podzimních prázdninách 26. října. Odjezd od DDM ve 13
hodin, přibližný návrat v 19 hodin. Cena
250 Kč. Informace na tel.: 415 710 591
nebo 731 610 512.

Pivní desetiboj se
zábavou

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří opět přináší možnost vzdělávání pro aktivní seniory. Navazuje tak na předešlé úspěšné kurzy Klub aktivních seniorů
a Klub aktivních seniorů pokračuje.
Tentokrát se budou moci senioři mací na internetu - recepty, televizní
zdokonalovat celkem ve třech obo- program, jízdní řády…).
rech – angličtina, němčina a práce
Projekt Klub aktivních seniorů pro
na počítači. Všechny aktivity navazují pokročilé je spolufinancován městem
na předešlé kurzy a počítají tak s ales- Žatec v rámci platného Komunitního
poň základními znalostmi frekventantů plánu. Výuka bude probíhat od října
v daném oboru. Neznamená to však, do prosince 2011 a to 1-2x týdně dle
že by se mohli přihlásit pouze zájem- dohody lektorů s frekventanty. Celkový
ci, kteří již v předešlých letech výuku počet hodin každého kurzu je 60.
absolvovali.
Zápis na jednotlivé hodiny proběhne
Cílem celého projektu je umožnit se- v pondělí 26.9.2011 od 15:00 hodin
niorům aktivně trávit volný čas a dále se v síle Vzdělávacího centra Podkrušnorozvíjet v oborech, které je zajímají. Výu- hoří, Masarykova 745, Žatec. Celková
ku opět povedou zkušení lektoři a náplní kapacita jednoho kurzu je maximálně
budou činnosti, o něž v minulých letech 13 osob. Je možné se přihlásit i do více
projevili sami senioři zájem (u počítačů kurzů naráz.
to bude například práce s fotografiemi,
Pro bližší informace kontaktujte
komunikace přes internet - sociální sítě, PhDr. Zdeňku Barannikovou na tel. čísle
skype, ICQ a aktivní vyhledávání infor- 603 25 36 34.

K 90. výročí Československé
obce legionářské

Pes - přítel člověka

Paní Jaroslava Panská z občanského sdružení Roztančená kolečka navštívila se
svou psí přítelkyní Dinou 12. září děti ve školní družině ZŠ Komenského alej.
Děti s velkým zájmem a napětím dětmi odměněna sladkým piškotem.
sledovaly pokyny, které fena Dina Paní Jaroslava si zaslouží velké poděplnila při poskytování pomoci han- kování nás všech za její milé a vstřícdicapovaným lidem. Dověděly se, jak né setkání.
Za všechny vychovatelky
velkým pomocníkem je fena Dina své
Irena Koutníková
paní. Setkání se vydařilo a Dina byla

Skvělý koncert v kostele
Sv. Václava ve Velké Černoci
Koncerty v kostele Sv. Václava ve Velké
Černoci už mají tradici. Sobotní koncert 17. září byl podporován Ústeckým
krajem a probíhal pod záštitou paní
radní Jany Ryšánkové.
Zahrálo nám skvělé již dobře známé
klarinetové kvarteto z Teplic “BOHEMIA
CLARTET”, pod vedením Lukáše Čajky
(www.bohemiaclartet.cz). Zpívala vynikající ruská sopranistka Alena Andreeva.
Zlatým hřebem bylo vystoupení ruského
klavírního virtuosa Vazgena Vartaniana.
Který si do svého dlouhého seznamu
vystoupení po celém světě, např. Německo, Švýcarsko, Itálie, Jiřní Korea,

Carnegie-hall, Lincoln-centr New York,
může doplnit i koncert ve Velké Černoci.
(www.vazgenvartanian.com)
Divákům se vystoupení velmi líbilo a dali najevo svoji radost hlasitým
a dlouhým potleskem. Chtěl bych Vás
pozvat na další večer s výbornými interprety do Žateckého divadla 17. prosince 2011, kde zazní nejen Česká mše
Vánoční, Jana Jakuba Ryby, ale i promenádní skladby z operet v podání sólistů
Ústecké opery a baletu Evy Boháčkové
a Pavla Macháta.
Dobrá věc se opět podařila.
Jarry P. Kroupa

ČsOL byla založena na ustavujícím sjezdu 22. května 1921 v Praze, kde se
sešli legionáři všech bojišť 1. světové války. Po okupaci naší vlasti v r. 1939
byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem byla činnost ČsOL opět
obnovena. Na svém manifestačním sjezdu v r. 1947 přijali legionáři do svých
řad všechny příslušníky Československé zahraniční armády 2. světové války.
Po únoru 1948 byla organizace zru- ka. Na členských a výborových schůzích
šena bez souhlasu členstva. Veškerý se rozhoduje o udělování vyznamenání
majetek znárodněn. Nastalo sledování, za účast a hrdinství v bojích při osvobozatýkání a věznění členů komunistickým zování naší vlasti. Pořádáme tematické
režimem. Po pádu totalitního režimu se zájezdy pro členy a studenty. Každoročně
sešli legionáři a 8. října 1991 navázali pokládáme věnce při tryzně v Terezíně,
na činnost zahraničních Jednot. Na ce- Lidicích. Uctíváme spolu s organizacelostátním Sněmu ČsOL v roce 1995 mi ČSBS, Politických vězňů, MÚ Žatec
byly schváleny úpravy původních sta- a ČA VÚ posádky Žatec památné Dny
nov. Úplná samostatnost a nezávislost Osvobození 28. 10., Den veteránů. Naše
byla potvrzena Republikovým sněmem cesty při zájezdech jsou vždy spojeny
konaným v roce 2001.
s uctěním památky u hrobu prvního preČsOL – Jednota Žatec má dnes 141 zidenta T. G. Masaryka v Lánech a Dr. E.
členů z toho 52 přímých účastníků 2. od- Beneše v Sezimově Ústí.
boje. Patříme mezi nejpočetnější skupiny
Je třeba poděkovat MÚ Žatec za pov České republice. Prvořadým úkolem skytnutí finančního příspěvku a VÚ
naší činnosti je důstojné dodržování tra- posádky Žatec za zapůjčení autobusu
dic ČsOL, péče o členy, o jejich potřeby k těmto účelům. Bez jejich pomoci bysociální, společenské a kulturní.
chom nemohli uskutečnit tyto akce.
Celý tým výboru vede br. Jan HovorBožena Krejčová

Podzimní koncert v Křížově vile

Zveme srdečně všechny milovníky krásné hudby opět po roce do Křížovy vily.
V rámci cyklu VVV…večery ve Vile pořádáme již druhý koncert.
Tentokrát se ponese v barokním o to zajímavějším nástrojem historická
duchu. Na programu budou skladby kopie barokní loutny, kterou sestavil
Johanna Sebastiana Bacha, zazní hu- v roce 2002 v Praze pan Jiří Čepelák
dební formy jako preludium, fuga, sui- podle Johanna Christiana Hoffmana
ta…(BWV 999, 1000, 998 a 995). Své (Lipsko, rok 1730).
umění zde předvede pan Milan Černý,
Přibližně hodina jímavé barokní hudabsolvent Státní konzervatoře v Tepli- by vás čeká od 17.30 hodin ve čtvrtek
cích a FF MU v Brně. Jeho koncerty 6. října 2011 v Křížově vile v Žatci.
jsou uváděny jak v České republice, Vstupenky v předprodeji 50,- Kč (začíDům dětí a mládeže Žatec pořádá v so- tak v zahraničí (Dánsko, Německo, náme prodávat v úterý 20. září v přízemí
botu 29. října výlet pro děti, jejich rodiče Holandsko). Hraje s velkými orchestry Křížovy vily) a na místě v den koncertu
jmj
a prarodiče. Akce se jmenuje Oživlá stra- i sólově. V Žatci bude jeho jediným, ale 60,- Kč.
šidla na zámku Jezeří. Odjezd od DDM
Žatec je v 11 hodin, návrat cca 16-16.30
hodin. Cena 150,-, pro dospělé 180 Kč.
Přihlášky a platby nejpozději do 26. říj- Pivovar a restaurace U Orloje připravily k oslavě svátku Svatého Václava spena. Kontakty: 415 710 591, 731 610 572. ciální gastronomickou akci.
Svatý Václav je, jak známo, patronem 2 000 piv. Čepovat se začne 28. září 2011
české země. Méně známý je fakt, že je přesně v 11 hodin, 9 minut a 28 sekund.
zároveň také patronem cechu sladovníků
K pivu a ostatním nápojům budou
Setkání členů Klubu vojenských dů- a pivovarníků v Čechách.
naloženy steaky z hovězího, vepřovéchodců s ředitelem Krajského vojenPrvní cech pivovarníků byl založen ho a krůtího masa. Sváteční dvanáctka
ského velitelství v Ústí nad Labem se v Praze za vlády Karla IV. Moudrý pa- a marinované steaky budou k dispozici
uskuteční 10. října v 10.30 hodin v sále novník povolil založení cechu a přikázal, i o víkendu, do vyprodání zásob.
restaurace Moskva v Žatci.
aby za patrona pojali Sv. Václava.
Zveme všechny příznivce dobrého piva
Předem bude prezentace a výběr
Na oslavu dne 28. září jsme v našem a labužníky k návštěvě. Otevřeny budou
členských příspěvků. Během jednání se pivovárku uvařili speciální 12° pivo. i další objekty turistického areálu Chrám
předají dárky jubilantům a podá se ob- Na chmelení piva byl použit čerstvý ze- Chmele a Piva. CHCHP
čerstvení. Srdečně zveme všechny členy lený Žatecký chmel, přímo z česacího
Rezervace: Restaurace - 415 210 952
a těšíme se na setkání a sdílení osobních stroje ze Sedčic.
Prohlídky - 415 211 610 Více informací
dojmů a zážitků.
Rada KVD Žatec
Piva je dosti, navařeno bylo více než na: www.chchp.cz
Občanská iniciativa Zálužice společně s Chmelařským institutem v Žatci pořádá v sobotu 24.9. v 16,00
hodin na návsi v Zálužicích
I.ročník Fakt DOČESNÉ.
Součástí bude soutěž družstev v Pivním desetiboji, volba MISS Chmele
a večerní taneční zábava.

Pojeďte za strašidly

Speciality na Václava

Pozvánka pro členy KVD

Rozloučení
31. 8.
5.9.
		
6.9.
8.9.
9.9.
		
10.9.
12.9.
13.9.
15.9.
		
16.9.
17.9.
18.9.

Lisalotte Skřipská
Anna Haštabová
Marie Šamková
Božena Vlčková
Helena Bembilová
Josef Klocperk
Marie Mrnková
Alena Choutková
Marie Komárková
Markéta Zubřická
František Štolpa
Květa Minaříková
Petr Jelínek
Ema Burdová
René Jelínek

90
69
85
91
83
81
73
92
91
88
52
67
66
84
58

Město Žatec

přijímá žádosti (dotazníky)

o finanční příspěvek z Programu
regenerace MPR a MPZ na obnovu
kulturních památek pro rok 2012.

Přihlášky a bližší informace na adrese:
Ing. Pavel Dvorský. Ph.D., Dukelská 1271, Žatec, Tel/fax: 415210415
e-mail: info@paveldvorsky.cz, www.paveldvorsky.cz

Termín pro podání žádostí:
nejpozději do 21. 10. 2011.
Bližší informace a formuláře žádosti – Městský
úřad Žatec, kancelář starostky města, Ing. Kateřina Frýdová, email: frydova@mesto-zatec.cz, tel.
415 736 271, nebo www.mesto-zatec.cz (sekce
E-Služby úřadu Žádosti a formuláře – kancelář
starostky).

!!! RYCHLÉ A BEZBOLESTNÉ
VYŠETŘENÍ TEPEN !!!
Chcete znát stav Vašich tepen ve Vašem těle? Riziko srdečního infarktu
a cévní mozkové příhody v příštích
10-ti letech?
Nechte se vyšetřit přístrojem Arteriograf v naší interní ambulanci
v Nemocnici Žatec, o.p.s., pro objednání na tel: 414 110 354
Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny, cena za vyšetření 1000,-Kč.
Bližší informace také na
www.nemzatec.cz
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Karbula s Urbánkem
v Teplicích druzí

Digitální KINO Žatec – www.divadlozatec.cz
1.10. …15:00 / 2.10. …15:00 / 22.10. … 15:00

LVÍ KRÁL 3D

Rodinný / Dobrodružný / Animovaný / Muzikál / USA, 89 min / dabing
Klasický film společnosti Disney seznamuje diváky s příhodami Simby, odvážného lvíčete, které „se nemůže dočkat, až se stane králem“. Jeho závistivý
strýc Scar by se ale vlády rád ujal sám a ...
Režie: Rob Minkoff, Roger Allers. Hrají v českém znění: M. Sobotka, zpívá J.
Langmajer, M. Ticháčková, J. Drbohlavová, S. Zindulka
Vstupné: 145,-

1.10. …17:30 / 21.10. …17:30

1.10. …20:00

SAXANA A LEXIKON KOUZEL

AUTA 2 3D

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / USA / 2011 / 110 min / Cz Dabing
Hrdinové filmu Auta 2 se vydávají na závodní okruhy. Celebritní závoďák
Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických
zemí celého světa. Před snímkem Auta 2 bude promítán krátký animovaný
film HAVAJSKÉ PRÁZDNINY.
Vstupné: 130,-

2.10. …20:00 / 8.10. …20:00

MUŽI V NADĚJI

Komedie/ Česko, 2011
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii
Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední
otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem
šťastného manželství.
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová,
Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová
Vstupné: 80,-

3.10. …20:00	ALOIS NEBEL

Animovaný / Drama / Česko / 2011 / 87 min
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava
Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou filmům
jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil
režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní
technologii kombinující kreslený a hraný film. Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako
výpravčí Alois Nebel. Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne
podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe oběť zločinu spáchaného
při odsunu Němců z pohraničí po 2. světové válce.
Režie:Tomáš Luňák. Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml.,
Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík, Ondřej Malý,
Ján Sedal
Vstupné: 60,-

OŠETŘOVATEL

Komedie / Rodinný / Romantický / USA / 2011 / 104 min / CZ Dabing
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina
Keyese Griffin, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti
ženy, usoudí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít
ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou
porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se mu udělit lekce seznamování
a dvoření – ve zvířecím stylu.
Režie: Frank Coraci. Hrají: Kevin James, Adam Sandler, Sylvester Stallone,
Jon Favreau, Rosario Dawson, Ken Jeong
Vstupné: 70,-

4.10. …20:00	COLOMBIANA

Akční / Dobrodružný / Drama / Thriller / USA / Francie / 2011 / CZ titulky
Mladá dívka, která byla jako dítě svědkem vraždy svých rodičů, vyroste
v chladnokrevného zabijáka. Ve dne pracuje pro svého strýce jako nájemný
vrah a zbytek volného času věnuje pátrání po gangsterovi zodpovědném
za smrt svých rodičů.
Režie: Olivier Megaton. Hrají: Zoe Saldana, Lennie James, Michael Vartan,
Graham McTavish, Callum Blue
Vstupné: 100,-

5.10. …17:30 / 9.10. …17:30 / 23.10. … 15:00

5.10. …20:00

Změna provozní doby
v bazénu v Žatci

KOVBOJOVÉ A VETŘELCI

2.10. …17:30 / 7.10. …17:30

4.10. …17:30

První krajský bodovací turnaj stolních
tenistu v kategorii mladších žáků se
hrál v neděli 18. září v Teplicích. Dva
zástupci Severu Žatec se dokázali výrazně prosadit.
Filip Karbula i Dominik Urbánek se
probojovali do finálové části turnaje.
Dominik obsadil konečné páté místo,
když v boji o semifinále podlehl pozdějšímu vítězi Blažkovi z Krupky 1:3.
Filip prohrál až v boji o finále s Malým
z Chomutova 1:3 a získal tak třetí místo. Ve čtyřhře potvrdili svoji výkonnost
ziskem druhého místa, když ve finále
po vyrovnaném průběhu utkání podlehli
páru Malý, Marinič z Chomutova. (js)

Pohádka / Česko / 2011 / 90 min
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa
lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je
půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto
maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou
souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné
trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou holčičku
čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého světa, který se právě ocitl
na pokraji zkázy.
Režie: Václav Vorlíček. Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus
Vstupné: 110,Akční / Thriller / Western / Sci-Fi / USA / 2011 / 118 min / CZ dabing
Cizinec, který se probral z bezvědomí poblíž města Absolution, si naprosto
vůbec nic nepamatuje. Jediným vodítkem k jeho minulosti je podivný náramek
na zápěstí. Celková amnézie je mrzutá věc, obzvlášť když se ocitnete ve městě,
které nenávidí lidi odjinud a kde vládne tvrdou rukou nesmlouvavý plukovník
Dolarhyde, jenž ho řídí metodou pěsti a biče. Absolution žije ve strachu
a brzy bude ještě hůř. Shůry přicházejí podivné zvuky a oslepující světla,
obyvatelé města beze stopy mizí a nikdo neví, jak se bránit a kdy přijde řada
na něj – tomu se říká permanentní teror. Paradoxně právě cizinec, kterého
pronásledovali od chvíle, kdy se v jejich městě objevil, se stane jejich jedinou
nadějí.
Režie: Jon Favreau. Hrají: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Noah
Ringer, Sam Rockwell
Vstupné: 80,-

ŠMOULOVÉ 3D

Animovaný / Fantasy / Rodinný / USA / 2011 / 102 min
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna
kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene
Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo
doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát
hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky
dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.
Režie: Raja Gosnell. Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil Patrick
Harris, Katy Perry
Vstupné: 130,-

JANA EYROVÁ

Romantický / Drama / Velká Británie / USA / 2011/ 120 min
19. století. Jana Eyrová nečekaně uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství
Thornfield Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky Adèle Varensové, která
zde žije v opatrovnictví hloubavého majitele, Edwarda Rochestera. Impozantní rezidence a neméně okouzlující povaha Rochestera těžce zkoušely Janinu
odolnost. Po útěku nemá kam jít, proto přijme pomocnou ruku duchovního
otce Johna Riverse a jeho rodiny...
Režie:Cary Fukunaga. Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie
Bell, Holliday Grainger, Judi Dench
Vstupné: 80,-

6.10. …17:30 / 12.10. …20:00 / 22.10. … 17:30

ELITNÍ ZABIJÁCI

Akční / Thriller / USA / Austrálie/ 2011 / CZ titulky
Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky.
Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Pohádkově bohatému
ománskému šejkovi zbývá posledních pár měsíců života. Než mu vyměřený
čas vyprší, chce dostat na talíři hlavy mužů, kteří zabili jeho tři syny.
Režie:Gary McKendry. Hrají: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro,
Yvonne Strahovski
Vstupné: 80,-

Žatecký týdeník

Stoper Miroslav Heinc (27 let) je spolehlivou oporou fotbalistů Slavoje Žatec, jak dokazuje na snímku z divizního utkání. Po odchodu nejstaršího hráče Žatce, bývalého vicemistra Evropy Michala Horňáka, je nyní Heincovým
partnerem v obraně nejmladší hráč týmu 18letý Petr Bešík. V posledních
dvou utkáních Žatec nedostal ani gól a nastřílel jich sedm. Foto K. Vávra

Slavoj vyhrál venku i v dešti

Šest divizních bodů za dvě jednoznačná vítězství získali v posledních dvou
týdnech fotbalisté Slavoje Žatec, kteří nastříleli sedm gólů aniž by jejich brankář Švarc nějaký obdržel.
n Český Dub – Žatec 0:4 (0:3)
Když ale do druhé části zápasu naNa půdě týmu, který týden předtím vy- stoupili domácí bez zraněných Krejčíka
hrál v Blšanech, rozhodl Žatec už za 23 a vzápětí Z. Svobody, soupeř se natlačil
minut, kdy vedl o tři branky. V pohodě na jejich polovinu. Dobře hrající obradokráčel k vysoké výhře, kterou gólově na mu však toho mnoho nedovolila,
vyjádřili Jakubov 2x, Vávra a Pikl.
a pokud ano, tak zasahoval vybíhající
n Žatec – Brozany 3:0 (2:0)
Švarc. Když v 68. přidal Vávra hlavou
Za vytrvalého deště se v neděli hrálo po centru Klasny třetí gól, dohrávalo
na hranici regulérnosti na těžkém tráv- se už jen z povinnosti. Slavoj měl ještě
níku, který skrýval v některých místech dvě vyložené šance, ale Pikl ani Baierl
louže. O to větší úsilí museli odvést už v loužích neuspěli.
hráči obou mužstev v poměrně vyrovŽatec postoupil s 10 body na 6. místo.
naném utkání.
V sobotu dopoledne hraje na půdě Teplic
První dvě gólové šance nevyužili Ja- B (v Dubí) a doma se představí 2. října
kubov a Lesniak, ale když Klasna našel od 16 hodin s Čelákovicemi.
centrem hlavu Pikla, šli v 18. domácí
Branky: 18. a 42. Pikl, 68. Vávra.
do vedení. V závěru poločasu ho zvý- Rozhodčí Průcha, ŽK 2:3, 200 diváků.
šil Pikl z přímého kopu, když míč ještě
Slavoj: Švarc – Vávra, Heinc, Bešík,
tečoval Vávra. Hosté, vedení interna- Krejčík (46. Fiřt), - Lesniak, Macháček,
cionálem, trenérem Jiřím Němcem, se Svoboda (47. Janáček), Klasna – Pikl,
kromě rohových kopů v ofenzivě vůbec Jakubov (82. Baierl). Trenér Pavel Kouneprosadili.
tenský
(jak)

Žatečtí brnkali na nervy divákům

Páté mužstvo nohejbalové extraligy, SKN Žatec, si místo hry o titul muselo
zahrát v play out o udržení v nejvyšší soutěži baráž s posledním celkem soutěže Slavoj Český Brod.
Přestože Žatečtí předchozí utkání už 8:5, nedokázal uhrát zbývající dva
ve skupině s tímto soupeřem jasně vy- míče, prohrál stejně jako pak ve třetím
hráli a zvítězili také v baráži doma 5:1, setu a hosté stáhli na 3:2. Když vzápědopustili na kurtě v Českém Brodu dra- tí prohrála Pecinova trojka, byl to šok
ma, kde si domácí překvapivou výhrou a za stavu 3:3 se prakticky začínalo
5:4 řekli o rozhodující třetí utkání 18. o záchranu znova!
9. v Žatci.
„Naštěstí máme přece jen zkušenější
n Žatec – Český Brod 5:3
tým, což se projevilo v rozhodujících
Bez Dráždila, Škabrouda i Jana Tir- dvou posledních zápasech,“ zhodnotil
páka začali domácí zodpovědně a šli dramatický závěr trenér Karel Jančík,
do vedení až na 3:0. Prohra druhé trojky jemuž s nejvěrnějšími diváky spadl ze
Josefa Tirpáka sice umožnila hostům srdce těžký balvan.
snížit, ale domácí zůstávali v klidu.
Závěrečné letošní vystoupení hrál
Pak ovšem přišel nečekaný výpadek Žatec v sestavě: Ondřej a Petr Vítové,
mistra republiky Petra Víta v singlu. Pecina, Josef Tirák, Voldřich, Brehm.
Přestože vedl 1:0 na sety a v druhém
(jak)

Hlavní důvodem změny provozní doby
v bazénu je zlepšit plavecké podmínky
pro návštěvníky z řad veřejnosti.
V minulém školním roce bylo sice otevřeno od 16 hodin, ale veřejnost byla
omezovaná na plavání pouze v jedné či
dvou drahách. Důvodem byly plavecké
tréninky plavecké školy, závodních plavců a armády ČR, které trvaly většinou až
do 19 hodin a návštěvníci si stěžovali
na málo místa v bazénu.
Z tohoto důvodu byl požadavek na plaveckou školu a závodní oddíl, aby své tréninky omezil a nechal tak prostor veřejnosti. Kompromisem je tedy fakt, že 150
dětí z plavecké školy a závodního plavání
poplave od 16 do 17 hodin a veřejnost
bude mít takřka prázdný bazén. Rád bych
ještě dodal, že zmíněných 150 dětí řádně
platí za pronájem bazénu a je tedy i v jeho
zájmu se takovýchto aktivit nezbavovat
a spíše je podporovat. Návštěvníkům se
tímto za drobné změny omlouváme, ale
věříme, že s odstupem času je sami oceJ. Karas, správce bazénu
ní.

Memoriál M. Šianského

Členové Karate clubu Žatec se představí v sobotu 24. září veřejnosti v Memoriálu Miroslava Šianského ve sport.
hale Louny. Úspěšné žatecké borce všech
kategorií tam na memoriál svého otce
přivede trenér Rudolf Sianský.

AIKIDO KLUB Žatec
pořádá nábor

Aikido je sebeobranné bojové umění,
které má kořeny v Japonsku. Je založeno na principu využití soupeřovo
energie ve svůj prospěch. Nejznámějším propagátorem aikido je jistě herec
Steven Seagal.
Žatečtí aikidisté už rozjeli svoji 17.sezónu. Za tyto roky už klubem prošla
spousta studentů, někteří se ohřáli jen
chvilku, jiní chodí dosud. I proto mají
žatečtí aikidisté skvělou partu, kterou
by jim kde kdo mohl závidět.
Novinkou v letošním cvičení budou
pravidelné tréninky boje na zemi, které
povede úřadující mistr ČR Norbert Požárek. Na ně samozřejmě mohou docházet
i lidé, kteří se aikidu věnovat nechtějí.
Nábor nových členů a exhibice těchto
bojových umění budou 3.října od 18h
v malé tělocvičně Obchodní Akademie
(vstup bazénem). Klidně se přijďte jen
nezávazně podívat, třeba vás tato bojová
umění zaujmou natolik, že mezi žatecké
aikidisty letos zavítáte. Samotný nábor
potrvá až do konce října. Bližší info
na www.aikido-zatec.cz

Úspěch v Thajsku, Cífková přivezla z MS bronz
Pět členů Karate clubu Žatec reprezentovalo ČR na srpnovém Mistrovství
světa v kumite JKA 2011 v thajském sídle Pattaya, kde se konal světový šampionát po pětileté pauze.
Čeští reprezentanti v kumite družstev pro ČR byl výkon Lukáše Frýdeckého.
(Jan Tuček, Lukáš Frýdecký, Aleš Brů- Postupně vyřadil borce SRN, Itálie,
na, Rudolf Šianský – všichni Žatec, R. Argentiny (s nímž prohrál v týmech)
Růžička – Karl. Vary) byli mezi 25 týmy až narazil na pozdějšího vítěze a misnasazeni do II. kola a v utkání o postup tra světa, kterým se stal Japonec Rikiya
do semifinále nastoupili proti Argentině. Limura. „V boji po postup mezi nejlepší
„Jediný náš bod v jinak velice vyrovna- čtyři byl Lukáš výborný, ale rozhodčí,
ném utkání dosáhl Honza Tuček, což kteří tu udělali svými verdikty hodně zlé
ale nestačilo na postup,“ informoval náš krve, přiřkli vítězství Japonci. Ti jsou
týdeník žatecký trenér R. Šianský, který skutečně dobří, ale také od rozhodčích
rovněž oblékl závodní kimono podobně hájení, na což poukázal i zahraniční
tisk a televize,“ prozradil ze zákulisí
jak reprezentační trenér Růžička.
„Nejhorší na tom bylo, že po vítězném R. Šianský.
Přesto do Žatce putovala bronzová
zápase se zjistilo, že má Honza zlomenou
kost v předloktí a nemůže se zúčastnit medaile, kterou vybojovala v soutěži
turnaje jednotlivců, kde měl velké šan- družstev Petra Cífková, která z ní měla
ohromnou radost. Držitelka několika
ce,“ litoval trenér.
V jednotlivcích, kde startovalo 131 evropských úspěchů údajně už chce
mužů, si vedl dobře Aleš Brůna. bojovat jen za Žatec a v domácích souPo třech vítězných zápasech skončil těžích. Uvidíme, zda medaile z Thajska
(jak)
na 9.-32. místě. Výrazným úspěchem nezmění její rozhodnutí.

Vynikající úspěch dosáhla Petra
Cífková z KC Žatec, která přivezla
bronzovou medaili ze srpnového
Mistrovství světa 2011 v karate JKA,
které se konala v Thajsku.

