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Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Mimořádný úřední den

Dne 5.11.2011 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
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.

Prezidentský pár Václava a Livie Klausových doprovázela v Žatci hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a přestavitelé města Zdeňka Hamousová
a Jan Novotný.

Nejlepší uvítání prezidenta bylo v Žatci
Náměstí Svobody se zaplnilo stovkami lidí, kteří 20. října při kulturním
programu čekali na příjezd prezidenta republiky Václava Klause při jeho
třídenní oficiální návštěvě Ústeckého kraje.
„Děkuji za milé přivítání, je vás tu odpověděl na několik dotazů a přenejvíce ze všech měst a míst, která vzal dary města – vitrážovou lampu
jsem nyní v tomto kraji navštívil,“ s chmelařskou tématikou a dva ozdobocenil zájem občanů. Po profesorsku né korbele, které si prezidentský pár
pak pokáral „zlobivé děti“, které vzá- uschoval v trezoru U Orloje. „Na pivo
pětí s mikrofonem v ruce ukáznila paní jsem se těšil celé tři dny, nezklamalo
Livie. Během vystoupení na podiu mě, je výborné,“ potěšil pak hosti-

Pietní akt u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého
státu se konal ve čtvrtek 27. října u památníku na Kruhovém náměstí v Žatci. Slavnostní projev pronesl místostarosta města Ing. Jan Novotný, který
připomenul historický vznik státu. Dále následoval projev plk. J. Vodičky,
předsedy oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Pietní
akt byl ukončen státní hymnou.

tele ještě na náměstí a podobně pak
v pivovárku.
Pochvalou nešetřil ani při obědě
v restauraci U Orloje, který je součástí
Chrámu chmele a piva. S uznáním
hovořil nejen o nové městské turistické
dominantě, ale i o samotném městě,
které navštívil po devíti letech. Dobře
připravený připomenul i jeho historii,
druhého nejvýznamnějšího královské-

ho města po Praze. „Je dobře, že paní
hejtmanka Vaňhová mi doporučila
návštěvu právě Žatce,“ řekl spokojený
prezident, kterého na cestě doprovázeli představitelé kraje.
V nabitém programu pokračovala
prezidentova cesta na průmyslovou
zónu Triangl, odkud před návratem
do Prahy směřovala na zámek v Jimlíně k setkání se starosty měst a obcí.

Další ocenění pro žatecké infocentrum

Foto: Simona Janoušová

Od 14.11.2011 bude zprovozněn systém plateb parkovného na placených
parkovištích v Žatci prostřednictvím
SMS zpráv.
Řidič po zaparkování vozidla na placeném parkovišti pošle SMS zprávu
na telefonní číslo dle požadované doby
parkování. Poté obdrží odpověď, že
byl příslušný parkovací lístek zakoupen. Poté již nebude hradit parkovné
na parkovacím automatu. Výhodou
tohoto systému je možnost prodloužení parkovného bez nutnosti vracet se
na parkoviště. Za tuto službu je účtován
příplatek 5,- Kč za každý parkovací lístek. Přesné instrukce, jak platit parkovné
prostřednictvím SMS, budou umístěny
na každém parkovacím automatu.
Řidiče je nutno upozornit, že každé
parkoviště má svou vlastní formu SMS
zprávy, tzn. lístek zakoupený např.
na parkovišti u pošty nebude platit
na parkovišti na Kruhovém nám. Zpráva
se zadává ve tvaru ZUmezeraBmezeraRZmezeraDOBASTANI a odesílá se
na telefonní číslo 90230.
Tvar SMS pro parkoviště na Kruhovém náměstí a nám. Svobody - ZU
A 3U21234 1.
Tvar SMS pro parkoviště v ulici
Volyňských Čechů - ZU B 3U21234 1.
Tvar SMS pro parkoviště v ulici
Obránců Míru - ZU C 3U21234 1.
Po zaregistrování bude možno místo
SMS zprávy platit parkovné pouhým
prozvoněním příslušného telefonního
čísla. Daňový doklad za uhrazené parkovné bude možno získat na internetových stránkách města www.mesto-zatec.
cz. Podrobnosti služby jsou uvedeny
v přiloženém letáku.
Jiří Dobruský, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství

Foto Jar. Kubíček

Platby parkovného
prostřednictvím SMS

Poděkování za úspěch infocentra
Významné ocenění obdrželo Turistické informační centrum Městského
úřadu v Žatci. V celorepublikové anketě Asociace turistických informač- patří všem lidem a organizacím, kteří
ních center zveřejněné na www.denik.cz hodnotili návštěvníci, které info- se podílejí na propagaci a dobrém
centrum poskytuje v daném kraji nejprofesionálnější služby a také působí jméně královského města Žatce.
nejlépe vzhledem a atmosférou.
Žatecké infocentrum zvítězilo při
konkurenci 36 infocenter z Ústeckého kraje a připojilo se tak k vítězům
z dalších 13 krajů ČR. Nejen toto
ocenění je důkazem, že město Žatec
má turistům rozhodně co nabídnout.
Již od roku 2001 je Žatec v rámci
na domácích i zahraničních trzích
prezentováno pod mottem: historie-chmel-pivo-atmosféra. Všechny tyto
atributy dotvářejí jedinečnost města
i regionu, který zatím nepatří k nejnavštěvovanějším tradičním cílům jako
je např. Český Krumlov, Kutná Hora Simona Janoušová z Turistického infocentra Žatec převzala ocenění
nebo Písek, ale rozhodně už nabízí za nejlepší informační centrum Ústeckého kraje z rukou prezidenta ATIC
ucelené produkty cestovního ruchu. ČR Miroslava Foltýna (vlevo).
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
Pozemek pro výstavbu halových
garáží
oddělený geometrickým plánem ze
dne 9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná
půda) o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů
v Žatci k výstavbě halových garáží
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak,
aby již v první fázi byly vícepodlažní
(min.2 patra) a byla zachována
možnost zvýšení jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude
řešena výsadba stromů do ulice
Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho
roku od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení
od smlouvy a smluvní pokutou
ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Žatecký týdeník

do etap)
dii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, rovnající se ceně kupní.
- věcné právo předkupní po dobu napojení na inž.sítě) - grafická část,
realizace výstavby
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
Zveřejněno: od 19.10.2011
( případně lze výstavbu rozdělit
do 18.11.2011
do etap)
Zveřejněno: od 19.10.2011
- věcné právo předkupní po dobu
do 18.11.2011
Opakovaný záměr Města realizace výstavby
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Žatec prodat ze svého
Záměr Města Žatec
do 18.11.2011
majetku
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
m2, p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m 2 a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře
754 m2 ul.Lounská v Žatci za kupní
cenu 500,- Kč/ m2.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu

pronajmout ze svého
majetku

Zveřejněno: od 31.10.2011
do 29.11.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského
vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
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).

(projednáno radou města dne
24.10.2011)
n nebytový prostor - prodejna č.
1 v č.p. 150 na st.p.č. 164/1 nám.
Svobody v Žatci o ploše 85,17 m 2
za minimální nájemné ve výši 9.315,Kč měsíčně bez služeb.
Ne b y t o v ý p r o s t o r b u d e v o l n ý
od 1.1.2012.
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 Z v e ř e j n ě n o : o d 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1
měsíce.
do 18.11.2011

Zveřejněno: od 19.10.2011
do 18.11.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
o výměře 2143 m 2 a st.p.č. 5210
o výměře 21 m 2 ul. Husova v Žatci
k výstavbě bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje
města (1.NP občanská vybavenost
– obchody, služby apod., 2. až 5. NP
bydlení s upozorněním na vedení inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
je nutné předložit:
Z v e ř e j n ě n o : o d 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - zastavovací studii
do 18.11.2011
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/
Opakovaný záměr Města m2
Žatec prodat ze svého - u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
majetku
z obchodního rejstříku.
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 m 2, p.p.č. 4646/22 o výměře
4508 m 2, p.p.č. 4646/26 o výměře
10160 m2 a p.p.č. 4646/27 o výměře
5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové
výstavby za kupní cenu 1.000,-Kč/
m2 s tím, že ze strany žadatele bude
k žádosti přiložen návrh zástavby Z v e ř e j n ě n o : o d 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1
v souladu s územním plánem města do 18.11.2011
k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací Opakovaný záměr Města
studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště,
Žatec prodat ze svého
napojení na inž.sítě) - grafická část,
majetku
hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), Projednáno RM dne 26.10.2009
časový harmonogram výstavby, návrh Pozemek za účelem bytové výstavby
podmínek kupní smlouvy s tím, že si n ornou půdu: p.p.č. 4646/29
2
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlou- o výměře 7199 m v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
vě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného realizace bytové výstavby
2
rozhodnutí stavebního úřadu pod za kupní cenu 1.000,-Kč/ m s tím,
že
ze
strany
žadatele
bude
k
žádosti
smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně přiložen návrh zástavby v souladu
vydání příslušného rozhodnutí sta- s územním plánem města k zastavěvebního úřadu pod smluvní pokutou ní stavbou pro bydlení a k realizaci
( případně lze výstavbu rozdělit veřejné zeleně, a to zastavovací stu-

Žatecký
týdeník

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

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

řádková inzerce
n Hledám kuchaře a servírku do restaurace v Žatci. Tel.: 777 128 533
n Pronajmu byt 3+1 (Podměstí)
3. patro, balkon, plast. okna, dům
zateplený. MŠ,ZŠ, MHD a obchody v dosahu. Pouze zaměstnaným
zájemcům. Pronájem dlouhodobý,
později možný odkup. Informace:
774 352 215
n Pronajmu byt 1+1, Volyňských
Čechů (naproti OSP) v Žatci. Tel.:
606 552 068. Dva nájmy formou vratné
kauce.
n Pronajmu nebytový prostor ( prodejna, kancelář ) v Podměstí –Žatec, tel.:
602 473 676
n Prodám byt 1+1 (40m2) v osobním
vlastnictví. Dům je zateplený, zrekonstruovaný – Žatec, Havlíčkovo nám.
2127 (věžák); možnost zprostředkování
úvěru – zdarma; Tel.: 602 489 569
n Pronajmu 2+1 a 1+1 v Žatci podměstí, oba na klidném místě s pěkným
prostředím a výhledem, poblíž centra.
Škola, školka, MHD v dosahu. Řádná
nájemní smlouva, možno i jako služební
byt. Vratná kauce. Výhodnější podmínky
v případě dlouhodobého pronájmu. Tel.
721 181 431.
n Pronajmu pěkný byt 1+2 v Žatci na Jihu. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Prodám byt 2+1 v Podměstí. Cena
650 tis. Kč; Tel.: 734 324 144, RK NE!!!
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci. Seriózní smlouva; kontakt na majitele
777 818 144, 603 802 776
n Prodám byt 2+1 s lodžií, ul. Pekárenská (1. patro) dům zateplen, plastová okna, nové odpady a střecha. Tel.:
776 125 202 . Ne RK!
n Pronajmu byt 1+1 s proskleným
balkonem, ul. Příkrá, Žatec. Informace:
604 996 042
n Pronájem bytu 1+1 v Žatci, 3.
patro + balkon. Nájemné včetně všech
poplatků 7.000,- Kč. Kauce jednoho
nájmu. Tel.: 777 312 422
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky. Maturita, bezúhonnost a dobrý
zdravotní stav podmínkou. Bližší
informace na tel.: 415 779 108 (106)
nebo na www.vscr.cz
n Věznice Nové Sedlo přijme do pracovního poměru investičního referenta.
Požadované vzdělání střední průmyslová
škola stavební, obor pozemní stavby.
Bližší informace na tel.: 415 779 108
(106) nebo na 415 779 102, 415 779 240.
n „AKCE - vypracování finanční
analýzy zdarma. Jedná se o nezávislou informační schůzku. Finanční
poradce F. Vavruš. Tel.: 775 878 295“

První drakiáda

Nejdůležitějším důkazem přicházejícího podzimu je pro děti pouštění draků.
Další ročník Drakiády se konal v pátek
21. října na hřišti ZŠ Měcholupy. Žáci
přišli s různě barevnými draky a snažili
se, aby právě ten jejich vzlétl co nejvýše a létal co nejdéle. Pobavili se všichni
včetně diváků.
(hg)
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Rekord v sázení stromků

Letošní 28. říjen, Den české státnosti, se stal na na základě výzvy Nadace
Partnerství a dalších spolupracujících organizací i dnem vysazování stromků
na území celé republiky s cílem ustanovit rekordní počet vysazených sazenic
v průběhu jednoho dne na území jednoho státu.
Účelem široce medializované výzvy vací skupinu tvořili tři členové sdružení
bylo bezpochyby kromě jiného i zvýšit a veřejnost zastupovala kromě dalších
zájem veřejnosti o stav přírody v Čes- osobně starostka města Mgr. Zdeňka
ké republice, upozornit na dlouhodo- Hamousová i s několika členy své robý trend většího kácení než vysazování diny. Po jedenácté hodině bylo hotovo
stromků jako mimolesní zeleně a samo- a tak zbyl i s ohledem na pěkné počasí
zřejmě i podpořit individuální zodpověd- čas na tradiční opékání špekáčků.
nost občanů za vlastní životní prostřeV odpoledních hodinách pak dva čledí. Ekologické centrum Žatec se k této nové sdružení spolu s vedením obce
kampani připojilo hned dvěma akcemi. Libočany zastoupené starostou obce
V dopoledních hodinách uspořádali Jiřím Hudečkem vysadili 6 kusů vrby
členové sdružení organizované sázení křehké v blízkosti slepého ramene Ohře
stromků na Naučné stezce v Holedeči. a místních rybníčků. Jedná se o velmi
Akce spočívala ve vysazení osmi kusů zajímavou a cennou plochu s výskytem
dubu letního v místech rozcestníků mnoha druhů obojživelníků. Obě syma informačních tabulí s cílem doplnit bolické akce splnily svůj účel a setkaly
tyto významné body naučné stezky se s mimořádným zájmem veřejnosti.
o přirozené dominantní prvky. Vysazo(ph)
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Dluhová problematika

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku na téma Dluhová problematika.
David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s. z Ústí nad Labem
přednese fakta této problematiky – nejčastější dotazy, jak postupovat při finanční tísni, související právní předpisy a další užitečné odkazy.
Uskuteční se dne 24. 11. 2011 od 9,00 hodin v prostorách Informačního
centra organizace HANDICAP Žatec, o. s. (ulice Náměstí Svobody 150, Žatec – vchod z ulice Jiráskova). Přednáška je zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě míst prosím o sdělení počtu zájemců o přednášku nejpozději do 7. 11. prostřednictvím e-mailu: handicap-zatec@seznam.
cz, případně na tel. 415 714 277.
(mr)

Halloween okouzlil děti

Podzim je opravdový kouzelník. Barví stromy, pohrává si s listím, počasím,
připravuje přírodu k zimnímu spánku. Přináší nám také spoustu námětu
k tvoření, objevování, ke společnému setkávání.
Jedním ze setkání bylo již tradiční od- smlouval i s ďáblem a za jeho ošklivé
poledne rodičů a dětí, při kterém jsme činy nemohla nakonec jeho duše do nebe
společně vytvářeli dýňová strašidla. Ka- ani do pekla.
ždá třída si to své odpoledne opravdu
Paní učitelky tento příběh zdramatizoužila. A tak se všichni např. dozvěděli, valy. A děti? Určitě přemýšlí ještě dnes
proč vlastně tento svátek slavíme. Proč o tom, jak je dobré chovat se správně,
Halloween či Dušičky patří k tradicím chránit své zdraví a svou duši. A jak se
a neměli bychom na své bližní zapo- nám vytváření dýňových strašidel povedmínat?
lo? Posuďte sami…
Děti s nadšením sledovaly vyprávěVelké díky patří šikovným dětem, ale
Ekologické centrum Žatec uspořádalo ve spolupráci se svými partnery, Měs- ní příběhu ze Skotska o Jackovi, který i rodičům za krásně prožité odpoledne.
tem Žatec a Mikroregionem Žatecko s podporou PO Muzeum Žatec, 2. ročník se nechoval tak, jak by měl. Dokonce
Učitelky MŠ Alergo Žatec
fotografické soutěže „Objev přírodu Žatecka“ tentokrát s ohledem na Mezinárodní rok lesa s podtitulem “Lesní inspirace”.
Výstava vybraných fotografií soutěže texty propojil s vlastními vědeckými iluse bude konat v prostorách Křížovy vily stracemi živočichů a fotografiemi rostlin Členové Houbařského spolku Žatec patří svoji činností k nejaktivnějším v celé
v Zeyerově ulici v Žatci a potrvá od 10. a živočichů z chráněných území. Auto- republice a v posledních letech se prosazují i v umístění vzorků naložených
l1. do 17.12 2011. Vernisáž se uskuteč- rem fotografií je mimo jiné i Bohumír hub na celostátních degustacích (př. Tonar, Dombaj, Holá, Spodniak a další).
ní ve čtvrtek 10.11. od 18 hodin tamtéž Prokůpek, jeden z nejvýznamnějších
Letošní spolková degustace je doslova prvé na tento způsob přejdeme již nyní,
a bude spojena s oceněním nejlepších fotografů české přírody.
za dveřmi, neboť se koná již ve čtvrtek abychom si zvykli na celostátní soutěž,
fotografií.
Výstavu bude doplňovat prezentace
10. listopadu v restauraci Chaloupka kterou v březnu 2012 sami pořádáme.“
Vzhledem k tomu, že se organizáto- DVD -ROM “Ochrana přírody a krajiŽatecká spolková degustace s právem
rům výstavy podařilo na stejný termín ny” nabízející jak poznání, tak i zábavu. u Ohře. „Naše letošní degustace prozapůjčit i putovní výstavu Agentury Podrobné textové a mapové informace běhne v trochu odlišném způsobu, než postupu do celostátní soutěže je veřejochrany přírody a krajiny ČR s názvem o našich národních parcích a chráně- byli naši členové dosud zvyklí,“ říká ně přístupná. Pořadatel uvítá i zájem“Chráněná území ČR”, bude možné sou- ných krajinných územích bude dopro- žatecký předseda Pavel Dombaj. „Mění ce mimo vlastních členů o hodnocení
běžně shlédnout i tuto výstavu. Skládá vázet řada fotografií, film Natura Bo- se bodovaní předložených vzorků, hod- v porotě. Celostátní degustace, na jejíž
se z 15 panelů, které graficky zpracoval hemica a zábavný výukový model pro nocení místo do pěti je nyní do deseti přípravě se již pracuje, má termín 17.
bodů a trochu odlišný je protokol. Po- března 2012.
(jak)
a ilustracemi obohatil malíř a biolog Jan základní školy.
Dungel, který stručné česko–anglické
Ing. Přemysl Hautke

Vernisáž fotografická soutěže
„Objev přírodu Žatecka“

Houbaři chystají celostátní degustaci

Umění stárnout je umění žít

Dnešní člověk chápe stáří spíše jako nutné zlo. Z obecného hlediska je to pochopitelné, protože dnešní doba oslavuje spíše mládí, krásu, úspěch a hlavně
výkony. Ty však s postupem stárnutí pomalu mizí. Na jednu stranu chceme stáří
ctít a milovat, na druhou stranu nám vadí jeho pomalost, někdy neschopnost,
ale i zevnějšek. Je to obvyklá reakce aktivního člověka na pohled stárnutí.
Ke stáří a k seniorskému životu patří každém setkání. Každý, kdo se chce poi společenský život a udržování přátel- bavit, zapomenout na bolístky a mnohdy
ských vztahů. Je dokázáno, že starší i na těžké rány osudu, má možnost mezi
lidé, kteří pěstují dobré přátelské vzta- příjemnými lidmi strávit hezké odpoledhy, mají naději žít déle. Je to důležitý ne. Scházíme se jedenkrát měsíčně večer
faktor emocionálního a psychického s harmonikou a jednou za dva měsíce
života a zdraví. Přátelství, které senioři máme náš oblíbený koncert v Domově
udržují a zážitky s nimi spojené, totiž pro seniory a několikrát do roka v neděnejen trénuje, ale i posiluje mozek, pro- li na taneční zábavě. V neposlední řadě
to má seniorský život zelenou a s ním jsme se zúčastnili v hojném počtu akce
i kluby seniorů.
„Zlaté trumpety“, která se konala v TesTaké v našem městě Žatci funguje la Aréně – Praha za což moc děkujeme
tento klub již několik let a to v Domě panu místostarostovi Janu Novotnému
s pečovatelskou službou v Podměstí. a panu Petru Šimáčkovi, kteří nám tuto
Každý týden v úterý a čtvrtek ožije spo- akci sponzorovali. Patří jim zato moc
lečenská místnost čilým ruchem. Malé díků od spokojených seniorů.
pohoštění a veselá nálada zde panuje při S pozdravem Buvaličová-Klub seniorů

Expresivní fragmenty

je název výstavy ak. malíře Jaroslava Kláta, která potrvá v Křížově vile
v Žatci do 23. prosince 2011. Vernisáž se uskuteční 10. listopadu v 17 hodin.

Klášterní zahrada s bustou Jana
Busta Jana ze Žatce byla slavnostně
odhalena v neděli 30. října v Klášterní zahradě.
Město Žatec dostalo k připomenutí
jeho památky sponzorský dar - padesát
tisíc korun od německé Nadace Saazer

Koncert v divadle

Heimatmuseum. Jan ze Žatce pracoval jako městský notář v Žatci, jehož
nejznámějším literárním dílem je Oráč
z Čech. Přesto že češtinu ovládal, psal
německy a latinsky jako většina tehdejších intelektuálů.

Rozloučení

13.10
17.10.
		
		
18.10.
		
		
		
20.10.
		
		
21.10.
23.10.
24.10.
25.10.
je určen pro začátečníky v Křížově vile 28.10.
ve dnech 26. a 27. listopadu. Cena kur- 29.10.
zu 2000,- Kč, nutno objednat nejpozději 		
do 11.11. Telefon 415 710 389.
31.10.
Afroevropský (nejen) jazzový večer
se uskuteční v pondělí 14. 11. od 19.30
na podiu Městského divadla v Žatci, kde
se objeví černošská zpěvačka Melanie
Scholtz a její Quartet. V současné době
má koncertní šňůru v Čechách. V ČR se
už objevila na festivalu Jazzinec. U nás ji
zatím objevujeme, ale v Evropě a ve své
domovině Jihoafrické republice je to již
dlouho uznávaná, ač poměrně mladá
(*1990) pěvecká veličina.

Víkendový kurz
předení na kolovrátku

Jiří Kozel
František Pexa
Věra Šínová
Karolina Oláhová
Antonín Vaněk
Anna Gruberová
Květa Titlbachová
Marie Zajíčková
Anna Brázdová
Jiří Vojáček
Květa Šabatová
Vojtěch Špička
Květuše Kosinová
Evženie Meliková
Věra Malířová
Růžena Kubelková
Miroslav Šprynar
Libuše Procházková
Žofie Veverková
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83
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89
86
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90
88
80
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85
83
66
65
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3. listopadu 2011

V listopadu 2010 zahájilo Město Žatec nový projekt k vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace úřadu.
První část projektu, vybudování tech- věrečná část projektu. Tato část řeší
nologického centra (dále pouze TC) analýzu, optimalizaci a následnou intev hodnotě 2 100 000,- Kč, byla úspěš- graci vnitřních procesů MěÚ. Analýza
ně dokončena. V rámci této části bylo a systematizace procesů byla úspěšně
TC instalováno, otestováno a uvedeno dokončena. Na základě výsledků této
do ostrého provozu. To zahrnuje instalaci analýzy jsou procesy postupně zanových serverů a datového úložiště, pře- čleňovány do nového integrovaného
vod veškerých dat a aplikací MěÚ a zří- systému.
Integrace vnitřních procesů úřadu přizení negarantovaného úložiště pro obce
v rámci správního obvodu města Žatec. spěje ke zvýšení úrovně služeb elektroV současné době probíhá druhá zá- nické veřejné správy města Žatec.

Pohár vybojoval
plavec Dvořák

Zefektivnění řízení lidských zdrojů
na Městském úřadu Žatec

Nedělní vítězství nad Motorletem stálo žatecké fotbalisty hodně sil. Jednu z jejich akcí, vedenou domácím Janem Klasnou, zastavuje skluzem obránce hostů.

Žákyně Svěcená vyučuje ženy

V posledních dvou kolech vybojovali v divizi fotbalisté Slavoje Žatec tři body,
když po porážce v Souši vyhráli po bojovném výkonu v neděli doma nad třetím Motorletem Praha hattrickem 20letého Saši Jakubova 3:1. Žatec si drží
5. místo v tabulce jen bod od třetí příčky.
n Žatec – Motorlet 3:1 (2:1)
síly Lesniaka a Paula pomohly vyrovnat
Přestože hosté byli favority, už ve 4. hru. Slavoj měl i šance na pojištění výhry,
minutě svítil na ukazateli stav 2:0 pro ale několik pokusů nevyšlo. Trefil se jen
domácí! Obě branky vstřelil Jakubov, hrdina dne Alexandr Jakubov, který v 60.
když jeho pozdrav z protějšího rohu váp- zužitkoval přesný pas Macháčka ve třetí
na v úvodní minutě skončil v pravé ši- gól. Snaha hostů o zvrat už byla marná,
benici bezmocného Foferky. Ten vzápětí domácí v čele se Švarcem si již body vzít
lovil míč podruhé ze své sítě po rohovém nedali. „Dnes to vítězství hodně bolelo,“
kopu Slámy a přesné hlavičce Jakubova. přiznal po utkání akademický reprezenAktivní a běhaví hosté se ale nevzdá- tant ČR Jan Klasna.
vali. Největší šanci měl již ve 12. miDo konce podzimní části zbývají tři
nutě Podvín po jediné chybě brankáže kola. Slavoj jede v neděli do St. Boleslavi,
Švarce, ale míč prolétl podél obou tyčí. kde jej přivítají dosud druhé Zápy (mají
Domácí brankář pak ale své spoluhráče jedinou porážku), s domácími fandy se
několikrát podržel. Nestačil jen na střelu rozloučí 13. listopadu s týmem Litolu
Glasnoviče ve 29. z pokutového kopu, (13. místo) a polovinu soutěže zakončí
nařízeného za zbytečnou ruku novope- na půdě Meteoru Praha.
čeného kapitána Heince.
Branky: 1., 4. a 60. Jakubov – 29.
Hosté měli ve druhé části více ze hry (pok. kop) Glasnovič. Rozhodčí Kučka,
a vyrovnávací branka byla na spadnutí. ŽK 0:2, 300 diváků.
„Projevuje se tak na jejich kondici důsleSlavoj: Švarc – Vávra, Heinc, Bešík,
dek zanedbané zimní přípravy,“ uvědo- Fiřt – Sláma (67. Lesniak), Macháček
muje si trenér Pavel Koutenský. Naštěstí (84. Krejčík), Janáček, Klasna – Jakubov
měl šťastnou ruku se střídáním a čerstvé (76. Paul), Pikl.
(jak)

Žatečtí elitní plavci předvedli fantastické výkony ve dnech 22.-23. října v Plzni, kde se konalo 5.kolo Českého poháru v plavání.
Lucie Urbanová (1996) překonává své stovce se mu podařilo stlačit čas pod
vlastní osobní rekordy z doby tzv. „gu- 50 vteřin a skvělým časem 49.96 obsamových“ plavek. V Plzni na trati 200m dil výborné 2.místo. Ještě lépe si vedl
motýlkem obsadila 12.místo a na 100m na 50m v. zp. kde ani ve finále nedal
znak skončila na 13.místě. Oba závody svým soupeřům nejmenší šanci a zvítězil
zaplavala v osobním rekordu.
ve vynikajícím čase 22.50! Tím zaostal
Antonín Svěcený (1997) potvrdil o pouhých 8 setin za nominačním limivzrůstající formu. Na 200m prsa časem tem na Mistrovství Evropy.
2:35.90 obsadil 10.místo. Ilona NováŽákyně Lucie Svěcená (1997 předková (1997) na 200m znak se umístila vedla mezi ženami neskutečné výkony,
na výborném 7.místě v čase 2:24.91, když postoupila 3x do finálových bojů.
na 100m znak skončila 14. a na 50m Tam na 50m motýlkem deklasovala souznak 15., na této trati pokořila i svůj peřky a zvítězila v čase 28.23. Na 100m
osobní rekord.
motýlek čas 1:02.94 znamenal druhé
David Urban (1995) se každým závo- vítězství. Další fantastický výkon předdem přibližuje české mužské plavecké vedla na 200m znak, kde si zlepšeným
špičce a na kraulových tratích obsadil osobním rekordem o 2.59s vybojovala
2x 5.místo. Na trati 100m v. zp. zaplaval 2.místo. Své parádní vystoupení zakonvynikající čas 0:52.14, na 200m 1:53.79 čila Lucie finálem na 50m znak, kde
a od medaile ho dělilo pouhých 24 setin. přidala ještě 3.místo v čase 29.88. LucKateřina Iblová (1994) opět excelovala ka navíc svými časy na 200m znak, 50
na znakařských tratích. Na 100m znak a 100m motýlkem překonala žákovské
v novém osobním rekordu 1:05.41 ob- rekordy ČR!
sadila 4.místo. Na 200m a 50m znak
Žatečtí plavci v Plzni dosáhli zatím
obsadila skvělá 5.místa. Na dvoustovce na největší úspěch našeho oddílu v zási zlepšila osobní maximum o 3.67s.
vodě Českého poháru. Celkem získali 3
Tomáš Plevko (1991) se již pravidel- zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaině umísťuje na medailových pozicích li. Ve svých startech se 18x probojovali
na kraulových tratích. Na královské do první desítky.
(jk)



Turisté u řeky

Poslední podzimní pochod je název
akce KČT Žatec, která se koná v sobotu
19. listopadu. Start je u koupaliště ve 13
hodin, trasa dlouhá 12 km zavede účastníky kolem Libočan podle řeky k obci
Stroupeč (na druhém břehu), odkud
se vrací do cíle v libočanské restauraci
Pod kaštany.

Technologické centrum a Vnitřní
integrace úřadu Města Žatec

V lednu letošního roku byl zahájen nový projekt týkající se oblasti zefektivnění systému řízení vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem tohoto projektu je nastavení
podporu elektronického přehledu
systému efektivnějšího vzdělávání za- vzdělávání jednotlivých zaměstnanců,
městnanců MěÚ a tím i zvýšení kvality
dokumentaci,
poskytovaných služeb občanům města.
elektronickou anketu.
V prvním čtvrtletí roku 2011 proběhVedle metodik se v současné době
lo výběrové řízení na dodavatele služeb pracuje na beta-verzích systémových
spojených s realizací projektu, jehož modulů vzdělávání. Proběhlo několik
vítězem se stala společnost Rentel, a.s. workshopů, na kterých se vedoucí odV současné době jsou již vytvořeny borů úřadu seznámili s jednotlivými
metodiky pro online:
moduly vzdělávání a jejich metodikami.
elektronické kurzy,
A nyní probíhá jejich testování, úpravy.

Žatecký týdeník

Jakubov odstřelil Motorlet

Litvínovského poháru v plavání, který
se konal v polovině října, se zúčastnilo
také 13 závodníků oddílu SK Jazzmani
Žatec. Plavalo se ve čtyřech disciplínách, 100m motýl, znak, prsa a kraul.
Šest nejlepších plavců v těchto disciplínách z každé kategorie postoupilo
do finále na 200m polohový závod.
Největšího úspěch z žatecké výpravy
dosáhl v kategorii ročníku 1999-2000
Jakub Dvořák, který v disciplínách 100m
motýlkem a 100 m volným způsobem
zvítězil, 2.místa vybojoval na 100m prsa
a 100m znak. Jakub postoupil do finále
na 200m polohovým závodem z prvního místa, což v tomto závodě potvrdil.
S přehledem vyhrál a ve své kategorii
vybojoval Litvínovský pohár.
Na 8.ročníku Litvínovského poháru všichni plavci SK Jazzmani Žatec
předvedli výborné výkony. Celkem tam
přivezli 8 zlatých medailí, 9 stříbrných
a 3 bronzové.

Starší žáci nastoupí
v hale Severu

O minulém víkendu proběhly dva bodovací turnaje mladých stolních tenistů Ústeckého kraje. V sobotu v Děčíně
v kategorii starších žáků se celá pětice
ze Severu Žatec, Hänel, Vízner, Městka, Štěpnička a Dominik Urbánek vybojovala z kvalifikace účast ve finálové
šestnáctce. V ní byl nejúspěšnější Michal
Štěpnička, když podlehl v boji o semifinále pozdějšímu vítězovi Sloupovi 1:3
V neděli si dali dostaveníčko mladší
žáci v Krupce. Pár Karbula, Dominik
Urbánek ve čtyřhře vybojovali třetí místo. V singlu pak potvrdili svoji dobrou
formu, když Karbula byl třetí a Urbánek pátý.
Příští BT nejlepších mladých stolních tenistů v kategorii starších žáků
se uskuteční 5. listopadu v hale Severu
Žatec.
(js)

Okresní derby mělo vynikající úroveň
V 7. kole KP A sehráli kuželkáři žatecké Lokomotivy derby na půdě týmu Kuželky Podbořany B. Domácí sice byli vysokým favoritem, ale vyhráli až po boji
ve velice pohledném utkání s krásnými výkony, kde byla v ohrožení i hranice
500 bodů. Lokomotiva měla výborný úvod a skvělý závěr, domácí o své výhře
rozhodli v prostřední fázi zápasu.
n Podbořany B – Žatec A 5:3 z plných mu nakonec stačil k výhře o 49.
(2701:2601)
Domácí tak vedli 3:1 o 134. O bodech
Za hosty zahájil Čaboun, který vyhrál bylo rozhodnuto.
Žatečtí však bojovali o korigování
nad Hessem o 7 kuželek. O vyrovnání se
postaral domácí R. Ambra, když Chotová konečného výsledku a to se vyplatilo.
s ním udržela krok jen v první padesátce Z. Ptáček sen. se s D. Lukášem střídali
ve vedení. Nakonec o výhře hostujícího
a prohrála o 44.
L. Ptáček se snažil, ale domácí B. Am- borce o 9 rozhodl větší klid v dorážce
brová hrála výborně. Náskok si podržela (152). V poslední dvojici nastoupil Jaaž do konce a vyhrála o 48. Ptáčková rolím a M. Lukáš. Oba se perfektně
proti Hrdinovi dopadla obdobně. Náskok znají, a tak nikdo nechtěl udělat chybu

a nechtěl pustit soupeře do trháku. Oba
hráli výborně. Nakonec vyhrál Jarolím
o 25, když to dlouho vypadalo, že pokoří 500, ale i osobní rekord 488 byl
výborný. To ho vyneslo až na 4. místo
v žebříčku jednotlivců a Čabouna výkon poslal na 7 místo. Ptáček sen. si
polepšil na 22.
Žatec je na 9. místě a v sobotu 5.11.
od 8 hodin hostí Chomutov C.
Žatec: Čaboun 440, Chotová 389, Ptáček L. 408, Ptáčková 409, Ptáček sen.
467, Jarolím 488
Podbořany: Hess 433, Ambra R. 433,
Ambrová B. 456, Hrdina 458, Lukáš D.
458, Lukáš M. 463
(jj)



