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Pietní akt

Mimořádný úřední den

Další mimořádný úřední den je
na Městském úřadu v Žatci v sobotu
7. května od 8 do 12 hodin.
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.

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou
posádkou Žatec zvou všechny občany
u příležitosti 66. výročí osvobození Československa od fašismu na slavnostní
pietní akt, který se uskuteční v pátek
6. května od 11.00 hodin u památníku
na městském hřbitově v Žatci.
Program:
10:45 – setkání účastníků pietního aktu
11:00 – položení věnců a kytic k památníku na městském hřbitově
11:05 – projev starosty města a ostatních řečníků
11:15 – státní hymna
11:25 – přesun účastníků přistaveným autobusem k památníku
na Kruhovém náměstí
11:40 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11:45 – projev starosty města
11:55 – ukončení pietního aktu státní
hymnou

Teplárna dostala
ocenění

Přijeďte k nám!

Foto Jaroslav Kubíček

Žatecká teplárenská, a.s. spolu s TENZOU, a.s., byly oceněny na Teplárenských dnech v Ostravě Teplárenským
sdružením ČR prestižní cenou Projekt
roku 2010 za přípravu, realizaci a způsob provedení projektu Rekonstrukce
centrálního zásobování teplem města
Žatec.
Vyzdvižen byl ekologický přínos, užitná hodnota společné výroby elektřiny
a tepla a ekonomický režim při stavbě
díla. Cenu na slavnostním ceremoniálu
teplárenských dní za Žateckou teplárenskou, a.s. převzala 20.4.2011 ředitelka
společnosti Ing. Alena Hlávková, která Velikonoční a farmářské trhy na Náměstí Svobody přilákaly stovky názároveň během teplárenských dní před- vštěvníků. Farmářské trhy se budou konat také při akci Chmelfest v sobotu
7. května.
nášela na dvou odborných seminářích.

Na Chmelfest posvítí maják
Měsíc květen v Chrámu Chmele a Piva je opět rušný.

farem např. na ovčí, kozí sýry, žatecké
pivo, jablečné mošty, zeleninu a ovoce
od českých pěstitelů, sadbu zeleniny
a květin, koření a bylinky, zdravou výživu, medové produkty, domácí uzeninu,
koření a další. Trhy budou probíhat
od 9.00 do 16.00 hodin.

Závěr minulého týdne na žateckém
náměstí Svobody byl ve znamení tanců.
K Mezinárodními dni tance, který připadá na 29. dubna, se připojili také žáci
a pedagogové ZUŠ Žatec. V pátečním
odpoledni tu vystoupila většina skupin
tanečního oboru v pestrém programu.
Na hlavním náměstí se tančilo i o 24
hodin později. Nikomu nevadilo, že to

bylo hlavně v podání čarodějnic, ani že
na zahájení pěkně zapršelo. Společně
se předvedly ty nejmenší, většinou
poprvé v hromadném vystoupení, či
již otrlejší a odrostlejší. Společně pak
prošly v průvodu k vojenskému objektu K-500, kde pokračoval program
k pálení čarodějnic pro někoho až
přes půlnoc.

Mezinárodní projekt cyklo tour na pomoc onkologicky nemocným dětem, pod
názvem Na kole dětem, se uskuteční
na silnicích ČR a SR začátkem června.
V čele cyklopelotonu je známý bicyklista
Josef Zimovčák.
Úvodní etapa, nad kterou převzala patronát starostka královského města Žatec
Zdeňka Hamousová, povede 8. června
z nejzápadnějšího cípu trasy, města
Aš, do chmelařské metropole na Ohři.
Dalšími etapovými místy po Žatci jsou

Heřmanovice, Hradec Králové, Karlova
Studánka, Velká nad Veličkou, odkud
se účastníci vydají na Slovensko do Bratislavy, dále na Trenčín, Banskou
Bystricu,. Starý Smokovec, do Košic
a Humenného, odkud vede závěrečná
etapa 18. června do nejvýchodnější obce
SR Nové Sedlice.
Pořadatelé zvou zájemce o podporu
jízdou ve svých úsecích. Záštitu nad
II. ročníkem cyklo tour převzal mnistr
zdravotnicví.

Starostka převzala dvě ocenění města

soutěže Historické město roku 2010
(Žatecký týdeník již informoval)
převzala navíc ocenění od redakce
odborného měsíčníku Moderní obec.
Ten tím ocenil péči města o technické
památky chmelařství a rozvoj cestovního ruchu.

Na náměstí se tančilo
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Farmářské trhy podruhé

V rámci tradiční akce Chmelfest v sobotu 7. května se na Náměstí Svobody
uskuteční další farmářské trhy, které
že za hrající si dětí v celém objektu se setkaly s příznivou reakcí návštěvzodpovídá jejich doprovod.
níků o Velikonocích. Obyvatelé města
O Chmelfestu budou opět rozsvíceny i turisté se opět mohou těšit na nákup
světlomety v koruně Chmelového majá- čerstvých produktů z ekologických
ku. Večer až do půlnoci hraje v pivovarské zahradě hudba k tanci a poslechu.
Na programu je hudba od šedesátých
let do současnosti. Vstupné 30 Kč se
Praha – Hned dvě ocenění převzala
bude vybírat od 19 hod. Pro rezerva- za město Žatec jeho starostka Zdeňka
ci stolů na taneční večer volejte tel. Hamousová koncem dubna ve Španěl415 210 952. Více informací najdete ském sále Pražského hradu.
na stránkách: www.chchp.cz
Kromě Pamětního listu a šeku
od Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska při vyhlašování

k

Restaurace U Orloje nabízí od dubna posezení také v pivovarském dvoře,
kde je 80 míst. Obsluha zde podává plný sortiment nápojů a jídel.
Ve dvoře je také umístěn stojan pro a kavárny je pouze z ulice Komenského.
kola. I cyklisté zde mohou ochutnat Poplatek za vstup dětí činí 20 Kč. Menší
nejen zdejší živé pivo, ale také nápoj děti, do výšky 120 cm, si v podkroví
s nižším obsahem alkoholu. Nese název budovy mohou zajezdit na šlapacích
Kolečko a má okolo 2% alkoholu.
vozítkách. Do zahrady se dá pohodlVe dvoře se vždy v pátek a v sobotu ně vjet s kočárkem. Terasa situovaná
odpoledne grilují Žatecké klobásy na jižní stranu přímo vybízí k posez místních jatek. K dosažení správné zení na jarním slunci. Připomínáme,
vůně pokrmu používáme k topení
dřevo.
Dětská zahrada s hernou a kavárnou
je otevřena denně od 11 do 18 hodin,
kromě pondělí. Vchod do zahrady

V dopoledním programu Českého rozhlasu Sever tuto sobotu 7. května můžete
v pořadu „Přijeďte k nám“ vyslechnout
pozvánku k návštěvě města Žatce.

První etapa mezinárodní
akce končí v Žatci
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
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.
Zveřejněno: od 28.4.2011
do 27.5.2011

vy pod podmínkou odstoupení
od smlouvy a smluvní pokutou
ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 28.4.2011 do 27. 5.
2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města Projednáno RM
dne 10.12.2007
Žatec prodat ze svého Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
majetku

Projednáno RM dne 26.10.2009
Pozemek za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29
o výměře 7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby za kupní
cenu 1.000,-Kč/ 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 28.4.2011 do 27. 5.
2011

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
26.4.2011)
n Bytová jednotka č. 20 v domě č.p.
2836 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 49,54
m2, měsíční nájemné 3.742,- Kč bez
služeb na dobu určitou.
V termínu zveřejnění přijímáme písemné žádosti na řádně vyplněném
tiskopise, který je k dispozici na informacích Měú Žatec nebo na www.
mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 28.4.2011 do 27. 5.
2011

m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do dvou let od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení
od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy pod smluvní pokutou 100.000,Kč.
Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 28.4.2011 do 27. 5.
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).
Zveřejněno: od 28.4.2011 do 27. 5.
2011

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

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

711/8536

194 768 Kč

2
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Stroupeč 1+3 71,1
Zveřejněno: od 28.4.2011 do 27.5.2011

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
m 2 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
m 2 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 m 2 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.
n č. 2727/16 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 39,70 m 2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2727, 2728 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 3580 o výměře 481

Žatecký týdeník
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.

Volný 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 …
294.000,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti v termínu zveřejnění
záměru prodat. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatec
včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici na www.
mesto-zatec.cz nebo na informacích
Měú Žatec. Bližší informace získáte
na tel. 415736224.
Zveřejněno od 28.4.2011 do 27. 5.
2011

Přibyly další nádoby na bioodpad

Společnost Marius Pedersen a.s. provozovna Žatec, rozšířila od 1. května
svoz bioodpadů ve městě Žatci o dalších 40 ks. nádob. Celkový počet se
tak rozrostl na 52 kusů.
Jedná se o speciální nádoby o objemu 240 litrů. Nádoby jsou rozmístěny
v ulicích Žatce, kde jsou k dispozici
občanům města. Svezené bioodpady
budou předávány na kompostárnu
k dalšímu využití.
Rozmístění a počty kusů: Kamenný
Vršek 2, ulice U Flory 3, ul. Přátel-

ství 2, Kpt. Jaroše 1, Wolkerova 1,
Brožíkova 1, Lva Tolstého 1, J. Vrchlického 3, Studentská 1, Černobýla 1,
Malínská 1, Lučanská 2, Kadaňská 2,
Libočanská cesta 3, U Hřiště 1, Sládkova 1, Zeyerova 2, Pod známkovnou
1, Klášterní 1, Fügnerova 1, K Perči
2, Pražská 3, Jungmannova 2, Mlynářská 1, Nádražní schody 1, Nám.
Svobody 1, Erbenova 1, Hájkova 1,
U Oharky 1, Jana ze Žatce 2, Mostecká 1, Erbenova 1, Chomutovská 2,
Stroupečská 2

VÝZVA

Ve smyslu usnesení Rady Města Žatec č.114/11 ze dne 21.2.2011 vyzýváme evidované žadatele o pronajmutí bytu v majetku Města Žatec, aby
v termínu do 31.5. 2011 sdělili majetkovému odboru :
- zda trvá jejich zájem o pronajmutí bytu v majetku Města Žatec
- změny údajů uvedených v evidované žádosti o pronajmutí bytu Města
Žatec
Požadované informace sdělte majetkovému odboru a to :
-		písemně na adresu Město Žatec, Majetkový odbor, nám. Svobody 1,
438 24 Žatec
- osobně v úřední dny - pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin
V případě, že žádost nebude potvrzena v uvedeném termínu, nebude
v následujícím období k takové žádosti přihlíženo.
Město Žatec
Zastoupené majetkovým odborem

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

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

referent/referentka majetkového odboru
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.
v platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků, č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• Předpokládaný nástup 01.06.2011.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a vlastnoruční podpis
zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději
do 13.05.2011 do 09.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení –
referent MO“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte
na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec
438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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řádková inzerce

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

n Nabízím seznámení s ženou do 50
let, štíhlou tmavovláskou, která taktéž hledá klid a spokojenost domova.
Jedno dítě není překážkou. Zn.: Dobré
zázemí a korektní jednání! Kontakt:
607 282 961 – volat celý den!
n Pronajmeme nebytové prostory
pro využití na kancelář, obchod, služby.
Jedná se o dvě místnosti celkové plochy
33,4 m 2 v přízemí domu na Chmel.
nám., vstup z ulice, soc. zařízení,
samostatné topení, el. energie, teplá
a studená voda. Tel.: 604 587 274
n Dlouhodobě pronajmu byt 2+1
v Žatci (podměstí) o velikosti 50 m2. Jedná se o byt v cihlové zástavbě (přízemí),
plastová okna(žaluzie), koupelna s vanou, plovoucí podlaha+parkety, internet.
Nájem - 5.500 Kč bez energií. Vratná
kauce 10.000,-Kč. Řádná smlouva, pouze pro pracující. V blízkosti domu škola,
školka. K nastěhování ihned Kontakt:
603 709573; 605 969222
n Pronajmu pěkný zrekonstruovaný
byt 2+1 v Žatci v Zahradách, volný od 1.
5. 2011. Nájem 4000,-Kč+služby+vratná kauce a pěkný byt 1+1 s balkonem
v Žatci, Havlíčkovo nám., volný ihned.
Nájem 3000,-Kč+služby+vratná kauce.
Tel.: 608 042 371
n Pronajmu byt 1+1, 4. patro. Nájemné 5.000,- Kč, kauce nutná. Tel.:
602 559 172
n Prodám kočárek DELTIM trojkombinace + pláštěnka + taška, zachovalý,
tmavě modrý s béžovou -cena 1.500,-Kč.
Sedačku pro dítě na kolo – cena 500,Kč. Tel.: 723 577 134

n Pronajmu garáž v Klostermannově
ulici. Cena dohodou. Tel.: 415 710 283,
606 492 360
n Provedu dohodou veškeré údržbářské a řemeslné práce na vašem
objektu. Vybavení mám. Dohoda jistá.
Tel. 605 855 378
n Památník Terezín si Vás dovoluje
pozvat na Terezínskou tryznu, která
se bude konat dne 15. května 2011
v 10.00 hodin na Národním hřbitově
v Terezíně. Zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři OV ČSBS a ČSOL, telefon
číslo 415 710 734 do 9. května 2011

Dokonale upravené nehty
jsou vizitkou každé ženy

Přijďte vyzkoušet
permanentní lakování
bezchybně hladký a zářivý
vzhled déle jak dva týdny
zpevnění přírodních nehtů
snadná a rychlá aplikace

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

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

přišli na svět
18. 4.
19. 4.
		
20. 4.
22. 4.
		
23. 4.
		
24. 4.
25. 4.
		
26. 4.
		
27. 4.
		
29. 4.
		
		
1.5.
2.5.

Sýkora Vladimír
Boháčik Ján
Jelínková Milada
Kešner Josef
Lebduška Karel
Pelc Milan
Radil Milan
Roubalová Květoslava
Špeciánová Krista

9:00

Po více než roční koncertní přestávce a téměř pětileté kapelní odmlce se letos
na jaře vrací na pódia písničkář a hudebník Vlasta REDL a to hned s několika
novými formacemi a představí se nám s novou skupinou s podobným obsazením.
Návrat na jeviště bude provázen představením dokončené knihy „My tři a já“ .
Více na: www.redl.cz.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Koncert
Vstupné : 200,-Kč

14.5. Sobota 	DIE WALKÜRE (Valkýra) - Richard Wagner

18:45

15.5. Neděle

15:00

I druhá opera Wagnerova cyklu Prsten Nibelungův, Valkýra, v režii Roberta Lepage
a pod taktovkou Jamese Levina bude mít hvězdné obsazení. Bryn Terfel ztvární roli
Wotana, vládce bohů, Deborah Voigt přidá ke svému bohatému wagnerovskému
repertoáru roli Brünnhildy, jako dvojčata Siegmund a Sieglinde se představí Jonas
Kaufmann a Eva-Maria Westbroek a Stephanie Blythe bude zpívat roli Fricky.
Dirigent: James Levine. Režie: Robert Lepage. Nastudování: německy s českými titulky.
Více na www.metinhd.cz
Přístupné. Satelitní přenos. Vstupné : 300,-Kč
MET IN HD

Druhý ročník fotografické
soutěže Objev přírodu Žatecka

Historie cukru a jeho balení

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás srdečně zve na novou výstavu „Cukr, cukřík, cukříček“, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 12.
května od 17 hodin v hlavní budově muzea.
První část výatavy je zaměřena na his- sběratelky Miloslavy Žďárské z Pratorii cukrovarů, které působily na Žatec- hy, která čítá cca 95 000 ks cukrů
ku a Lounsku (Žatec, Březno u Posto- v sáčcích a ostatní (kostky, tyčinky,
loprt, Krásný Dvůr, Peruc, Chlumčany, homole a další) se snaží ze všech sil
Lenešice a Louny). Představíme největší spočítat. Sbírka se doplňuje a rozrůstá
společnost působící v ČR - Cukrovary o nové přírůstky.
Návštěvníci se také seznámí s historií
a lihovary TTD, a. s., která poskytla
finanční prostředky na vydání balené- pěstování cukrové řepy u nás, s jejím
ho cukru s logem našeho muzea. Tuto zpracováním, s historií vzniku cukru
pozornost obdrží každý návštěvník jako i s jednotlivými druhy cukru.
Přijďte se podívat a zjistit, co předchábonus ke vstupence.
Druhou částí výstavy je část sbírky zelo vynálezu kostkového cukru! Výstava
baleného cukru a cukrových homolí potrvá do 21. srpna 2011.

MŠ speciální (specinka),

8:30, 10:00

Liduščino divadlo uvádí činoherní pohádku s písničkami o slonovi,který je smutný,protože si z něj všichni dělají legraci kvůli dlouhému nosu a velkým uším. Scénář
a režie,kostýmy: Ludmila HOPPOVÁ ; Hudba: Jan KOVAŘÍK
Výprava: ak. mal. Ludmila RAZIMOVÁ a Jiří HOP. Hrají: Jaroslava STRÁNSKÁ;
Evžen HÁJEK; Lída HOPPOVÁ
Mimo předplatné. Pro 1.stupeň ZŠ
Vstupné: 40,- Kč

18.5. Středa 	SVĚTÁCI

19:30

24.5. Úterý	ZÁBAVNÁ TALK SHOW S TOMIO OKAMUROU	

20:00

Notoricky známá filmová hudební komedie Z.Podskalského s písněmi E.Ilína a V.
Hály z roku 1969 o partě tří fasádníků od Velhartic pracujících v Praze –v tom
zářícím,velikém hlavním městě plném lákadel,zábavy a bujarého nočního života
bude uvedena v divadelní úpravě a režii Lumíra OLŠOVSKÉHO- Divadelní společností HÁTA Olgy ŽELENSKÉ .
Hrají: M. Bočanová, A. Gondíková, V. Žehrová, O. Želenská, M. Absolonová, I. Andrlová nebo J. Zenáhlíková, L. Molínová nebo V. Peterková, D. Gondík, M. Zounar,
Z. Pantůček, A. Háma, F. Tomsa, L. Olšovský, M. Sobotka, P. Vítek, L. Pečenka, J.
Přeučil nebo J. Oplt.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Hudební komedie
Vstupné: 210,- / 200,- / 190,- Kč
Umělecká agentura Gardes I. Stebilové uvádí veselé vyprávění známého podnikatele
Tomia Okamury o gastronomických zážitcích při svých cestách po světě, o podnikatelských začátcích, japonské kultuře a také o cestovní kanceláři pro plyšová
zvířátka, do které investoval v populární reality-show ČT „Den D“. Narodil se v Tokiu a po své mamince je napůl Čech. Dnes jeho cestovní kancelář dováží do České
republiky přibližně 100 tis. turistů ročně. Je autorem úspěšné knihy „Český sen“,
kde popisuje příběh o Asiatovi, který začínal od nuly a svým vystupováním a pílí
se dopracoval k úspěchu a uznání. Pořad moderuje známá osobnost TV Nova,
České televize a Českého rozhlasu, žatecký rodák a lékař Jiří Pešina.
Více informací na: www.gardes.cz
Mimo předplatné.
Zábava
Vstupné: 180,- v předprodeji, 200,- v den konání

www.divadlozatec.cz

Soutěžní otázka o dvě vstupenky

Dva vylosovaní výherci soutěže k pořadu „Talk show Tomia Okamury“
v Městském divadle v Žatci dostanou dvě vstupenky, věnované Uměleckou
agenturou Gardes a Žateckým týdeníkem, pokud správně odpoví na otázku.
Stačí zakroužkovat správnou odpověď a doručit lístek do Informačního centra
v radnici do pondělí 13. května 2011.
Soutěžní otázka zní:
Ve kterém dětském domově našeho regionu prožil Tomio Okamura část
svého dětství?
a) v Žatci
b) v Chomutově
c) v Mašťově u Podbořan

Studentská 1416 v Žatci, nabízí volná místa pro děti
na školní rok 2011/2012.

Výstava, která má téma „Les“, a na níž se podílela všechna věková oddělení výtvarného oboru ze
základního studia Základní umělecké školy Žatec
i oddělení zaměřená na výuku keramiky a grafiky,
byla zahájena 19. dubna a potrvá. v krásných prostorách Křížovy vily do 22. května.

JAK SE ZBAVIT ČERTA ?

Pohádka pro malé i velké diváky o tom, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane
povedený člověk. Tuto novou pohádku představí v Žatci DIVADLO NA rozHRANÍ.
Hrají: Josef ZÝKA, Martin DAVÍDEK, Natálie TOPINKOVÁ, Pavel KRYL.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti
Vstupné: 80,- Kč

16.5. Pondělí 	SLON BIMBO V TRAMTÁRII	

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem
Žatec a Mikroregionem Žatecko 2. ročník fotografické soutěže „Objev přírodu Žatecka“ tentokrát s ohledem na vyhlášený Mezinárodní rok lesa s podtitulem “Lesní inspirace”.
Soutěž je určena pro všechny milov- grafií bude následně v měsíci listopadu
níky přírody. Fotoamatéry, profesionály uspořádána výstava v prostorách Kříi širokou veřejnost. Na závěr soutěže žovy vily.
budou oceněny tři nejlepší fotografie
Podrobnosti k soutěži jsou na www.
a z vybraných a nejzajímavějších foto- ECZatec.cz.

Les vystavený v Křížově vile

84
83
89
88
80
43
65
81
72

ROKY KARLA IV.

Program k 700.výročí Lucemburků na českém trůně.Vlastní životopis Karla IV.
a zhudebněné verše středověkých básníků z královských dvorů,klasiků evropské
literatury,anonymních a lidových autorů.
Vzdělávací pořad v podání - Danny Agency (Daniel DOBIÁŠ)
Mimo předplatné.
Pro 2. Stupeň ZŠ(SŠ).
Vstupné: 40,- Kč

9.5. Pondělí	VLASTA REDL - RECITÁL 19:30

Zajišťujeme: Intenzivní (denní) logopedickou péči l Zrakovou rehabilitaci
l Ergoterapii – terapie prací l Hipoterapii – jízda na koni l Canisterapii
– terapie s pejskem l Plavecký kurs l Solná jeskyně l Ozdravné pobyty
(2xročně) l Komplexní péče o děti l Metoda dobrého startu – příprava
na ZŠ l Spolupráce s odborníky
Zároveň pořádáme nebo zajišťujeme mnoho kulturních a sportovních akcí
a zájmových kroužků po celý školní rok, do kterých se mohu zapojit i rodiče.
Bližší informace naleznete na uvedené adrese, tel.č.415 712 899, 602 440 340,
e-mail: specskol.zatec@seznam.cz nebo www.specinka-zatec.cz

Kadášová Andrea
Zošiaková Veronika
Braun Tomáš
Dvořák Jan
Hüblová Natalie
Davídek Dominik
Koutská Klára
Klonfar Luboš
Darvašová Sofie Anna
Kondrát Josef
Jarková Natálie
Ježková Karolina
Šťastná Tereza
Sekot Tomáš
Ščur Ondřej
Krčilová Kristýna
Feriová Bibiana
Cidlinská Kateřina
Lalik Jaroslav
Holá Marie

Rozloučení
18.4.
		
19.4.
20.4.
21.4.
23.4.
24.4.
25.4.
29.4.

6.5. Pátek

Jméno a Příjmení.............................................................................................................................................
Kontakt.......................................................................................................................................................................


n Osobní bankrot – oddlužení.
Jediná možnost, jak se zákonně
zbavit dluhů. Tel.: 777 916 377

květen 2011

Zápis
do ZUŠ jinak

Stejně jako v loňském roce, kdy
ZUŠ Žatec slavila 130.výročí od svého založení, i letos v rámci týdnu
od 16.-20.května, ve kterém se koná
zápis pro nový školní rok, chystáme
dětský den.
Bude to konkrétně středa 18.5.
od 15.00-17.30 hod. Po celém
areálu školy mohou děti plnit různé úkoly a na konci získat nejen
přihlášku do naší školy, ale také
drobné ceny.
Nezapomeňte tedy k zápisu přijít
právě ve středu a vyzkoušet si, co
Vás právě zajímá. Těšíme se na vás.
Zaměstnanci ZUŠ
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Žatecký týdeník

Digitální KINO Žatec - www.divadlozatec.cz
5.5… 17:30/ 13.5… 20:00/ 15.5… 20:00/

RYCHLE A ZBĚSILE 5 – Akce v Riu

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté
a tentokrát v ulicích Ria. Až sem utekli před spravedlností notorický zločinec s dobrým
srdcem Dom Toretto a Brian O´Conner, bývalý polda., Do města pod obří Ježíšovou
sochou je přivedl plán, na jehož konci na ně čeká vstupenka ke svobodě.
Akční / Krimi / Drama / Thriller / USA / 2011 / Přístupný od 12 let / Titulky
Režie:Justin Lin. Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Paul Walker
Vstupné: 80,-

5.5… 20:00/ 8.5… 17:30/

CZECH MADE MAN

6.5… 17:30/ 8.5… 15:00/ 10.5… 17:30/ 29.5… 15:00

ČERTOVA NEVĚSTA

S poctivostí nejdřív pojdeš !!! Jan Budař v nové české komedii o jedné nečítankové
kariéře. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén.
Nahoru, ale i dolů Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.
Komedie / Drama / Česko / 2011 / 90 min / Přístupný od 12 let
Režie:Tomáš Řehořek. Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Milan Šteindler, Tomáš
Matonoha, Martin Písařík, Petr Čtvrtníček
Vstupné: 110,Nová pohádka Zdeňka Trošky. V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá
královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta,
žijícího nedaleko ve starém rozpadlém. Pohádka / Česko / 2011 / 90 min /
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David
Suchařípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová, František Němec, Jan Kuželka,
Karel Zima, Nina Horáková, Veronika Nová
Vstupné: 110,-

6.5… 20:00 / 11.5… 17:30/

JSEM ČÍSLO ČTYŘI

Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Johnovi Smithovi, který je na útěku
před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho život. Má neuvěřitelný osud a nadpřirozené schopnosti..
Akční / Sci-Fi / USA / 2011 / 109 min / Přístupný od 12 let / Titulky
Režie: D. J. Caruso. Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna
Agron, Callan McAuliffe, Kevin Durand
Vstupné: 80,-

7.5… 17:30/ 22.5… 15:00/ 29.5… 17:30/

RIO 3D

7.5… 20:00/ 22.5… 17:30/ 28.5… 17:30/

THOR 3D

Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou
Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Když jednoho dne zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se
na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije v samotném srdci Rio de
Janeira. Zde ho i se svou novou kamarádkou unesou…
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2011 / 96 min / Přístupný
Hrají v českém znění: Michal Holán, Jolana Smyčková, Jana Mařasová, Filip Jančík,
Jan Vondráček. Vstupné: 130,Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se
stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thorovu otci, vládci bohů Odinovi trvalo
spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn ale dělá
všechno proto, aby tuhle rovnováhu narušil.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2011 / 130 min / Přístupný od 12 let / Dabing
Režie:Kenneth Branagh. Hrají: Natalie Portman, Anthony Hopkins, Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston, Colm Feore, Jaimie Alexander
Vstupné: 130,-

8.5… 20:00/ 11.5… 20:00/

ZDROJOVÝ KÓD

Když se kapitán Colter Stevens probudí v sedadle příměstského vlaku, netuší, kde se
tam vzal. Naproti němu sedí Christina. Colter ji vidí poprvé v životě, ale Christina ho
očividně dobře zná. Colter Stevens zjišťuje, že se probudil v těle jiného člověka. Než
se stihne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak rozmetán silným výbuchem. V zápětí
se Colter se objeví v podivném bunkru izolovaném od okolního světa. Je totiž pověřen
náročnou misí, jejímž cílem je odhalení útočníka, který má na svědomí výbuch vlaku,
v němž se Colter ještě před chvílí nalézal.
Sci-Fi / Akční / Thriller / USA/ 2011 / 93 min / Přístupný od 12 let / Titulky
Režie:Duncan Jones. Hrají: Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan, Jeffrey
Wright, Russell Peters. Vstupné: 85,-

www.divadlozatec.cz

Dobrodružnou cestu za sluníčkem,
plnou soutěží a her
pořádá 14. května MC Sedmikráska

Start je od Lidového domu v 15 hodin
Startovné 60.-Kč dítě (v ceně odměny, pití, občerstvení, jízda na poníkovi)
Hlaste se v MC Sedmikráska, tel.č.776 322 176, mcsedmikraska@seznam.cz, fcb.

Útok žateckého Michala Peciny (vpravo) blokuje benešovský Doubrava v utkání extraligy, v němž Žatec podlehl
mistru ČR Šacungu Benešov 3:6.
Foto Jaroslav Kubíček

Nohejbalisté bodovali v Modřicích u Brna

Tři utkání nohejbalové extraligy sehráli během dvou týdnů borci SKN Žatec,
v nich získali čtyři body.
Minulý víkend vyhrál Žatec nad no- vozita. Domácí kapitán, Ondřej Vít,
váčkem nejvyšší soutěže Vsetínem 6:2, nakonec prohrál s Doubravou nejtěsale v neděli podlehl úřadujícímu mistru nějším rozdílem 9:10 ve třetím setu,
ČR, týmu Šacung Benešov 3:6. Domá- a tak místo aby domácí vedli 4:2, bylo
cí vedli 1:0 a pak 3:2, když začala hra srovnáno 3:3. Zbývající tři zápasy vyv singlu dvou z nejlepších hráčů ČR. hráli hosté a tím celý zápas. „Kromě
Jejich souboj limitovala značná ner- klíčové hry v singlu bylo rozhodují-

cí, že hosté vyhráli tři ze čtyř utkání
trojek,“ povzdechl si domácí trenér
Karel Jančík.
Žatečtí pak hráli 1. května v Modřicích
u Brna na půdě předloňského mistra extraligy, který letos ještě neprohrál. Vedli
si tam náramně a přivezli body za vítězství 6:3! Tento víkend mají volno, extraliga pokračuje za týden.

Po dalších dvou kolech krajského přeboru se fotbalisté Slavoje Žatec dvěma
výhrami dostali opět na první místo(!), přestože v obou zápasech dohrával
Slavoj v oslabení. Teď ho čekají dvě utkání pravdy. Oba na stadionu U Ohře.
n Žatec - Horní Jiřetín 2:1 (1:1)
musí skončit. Baštýř několikrát v zápaZlepšenou formu potvrdili fotbalisté se vynikl a udržel domácím body. Jeho
Slavoje i minulou neděli v utkání s H. spoluhráči (po předchozích okénkách
Jiřetínem, kdy obětavostí udrželi zaslou- v defenzivě) zodpovědně bránili a ještě
žené těsné vítězství, přestože dohrávali dokázali usilovat o třetí úspěch. Nejblíže
přes 20 minut bez vyloučeného stopera k němu měl opět výborný Jakubov, zaHeince.
městnávající celou obranu hostů, další
Žatečtí nevyužili několik výborných dvě šance neproměnil Procházka.
šancí. Již v 10. minutě zastavila střelu
Branky: 34. Čížek, 59. Hodas - 38.
Paula tyč, v 18. gól Jakubova neplatil, Režný. Rozhodčí Prágl, ŽK 2:4, ČK 1:0
když pomezní odmával centr Procházky (66. Heinc), 300 diváků. Sestava: Bašza čarou. Neplatil ve 28. ani gól hostů, týř - Paul, Heinc, Zlatohlávek, Krejčík evidentně z ofsajdu. Až ve 34. po akci Procházka, Svoboda, Čížek, Smékal (40.
Svobody a Baierla se nádherně trefil Ra- Hodas, 88. Macháček) - Baierl (68. Vádek Čížek - 1:0. Za 4 minuty ale ztratil vra), Jakubov. Trenér Pavel Koutenský
na půlce Svoboda míč a rychlý protiútok n Štětí – Žatec 2:3 (1:3)
Velká fotbalová bitva týmů z nejvyšších
potrestal Režný na 1:1. Druhý gól přidal
v 59. po centru Procházky Marek Hodas, pater tabulky, které měly před utkáním
stejný počet bodů. Přestože Slavoj hrál
hrající poprvé po zranění.
Snahu hostů o vyrovnání zastavila bez tří hráčů základu (zranění Horruka domácího obránce Heince, ovšem ňák a Hodas, distancovaný Heinc na 1
jen za cenu vyloučení a navíc pokuto- utkání)), mužstvo od začátku bojovalo
vého kopu. Exekutora Režného však a překvapivě svým agresivním tlakem
vychytal výborný Ondřej Baštýř, který bylo dlouho lepším týmem.
Žatec vedl od 10.min. gólem Zlanahradil Zaťka, jenž patrně s fotbalem

tohlávka. Po dalším rohovém kopu
Svobody ve 30. mimo velké vápno
vymetl Čížek skvělou trefou šibenici domácí branky. Do půle ale domácí i Peterka potrestal chybu Baštýře.
Vzápětí opět po centru Svobody dal
hlavou Macháček třetí branku hostů.
Ve druhém poločase Slavoj polevil
ve středu hřiště pod tlakem domácích.
Peklo přišlo po opětovném snížení Peterkou na rozdíl jediné branky. Hosté
už bez vyloučeného Macháčka (za faul)
body udrželi.
Sestava: Baštýř – Zlatohlávek, P. Bešík, Krejčík, Vávra – Procházka, Svoboda, Čížek (Baierl), Paul – Macháček,
Jakubov (Linc)
V tabulce KP je 1. Žatec se 42 body,
2. L. Chomutov 41, 3. Litoměřice, 4.
Souš a 5. Štětí po 39, 6. Louny 38, 7.
Blšany 37, atd….
Další dvě utkání KP, opět o 1. místo,
hraje Žatec doma v neděli 8. 5. od 17
hodin se druhým celkem tabulky AFK
LoKo Chomutov, a hned další týden opět
doma 15. května hostí 3. FK Litoměřice! Domácí klub věří v podporu svých
příznivců.
(jak)

Slavoj dvakrát zvítězil a hraje o divizi

Čarodějnický turnaj v bowlingu

Krajský přebor mladých stolních tenistu v kategorii mladších žáků se uskutečnil v sobotu v Litoměřicích.
Žatecké trio se tam dokázalo výrazně
prosadit. Filip Karbula obsadil 12. místo
přestože věkem patří do kategorie nejmladších žáků. Jiří Vízner se probojoval
do čtvrtfinále, kde podlehl pozdějšímu
vítězovi Hervertovi z Litoměřic. Jan
Hänel získal stříbrnou medaili, když
prohrál až ve finále. Svoji výkonnost
potvrdili ve čtyřhrách, pár Hänel – Karbula a Vízner s teplickým Vitíkem získali
bronzové medaile.

V bowlingovém centru Moskva se v pondělí 2. května hrál sice Čarodějnický
turnaj jednotlivců, ale žádnou dvoutovku nikdo nevyčaroval. Na hráčích bylo
znát, že se sezona bowlingu chýlí ke konci. Všichni si ale hru pořádně užívali.
Nejhodnotnější výkon podal Vladimír
V ženách tentokráte hrála výborně
Janotka. Nahrál pěkných 697 bodů a za- Alena Endersová a turnaj bezpečně vyslouženě zvítězil. Robert Chyba potvrdil hrála s 653, druhá .Lenka Kindermanostálost formy a s 683 bodů obsadil 2.mís- vá měla 627 a třetí Jaroslava Janotková
to, zatímco Walter Enders byl s 669 třetí. 540 bodů.

Pohárový los nabízí derby

O postup do semifinále Krajského poháru nastoupí fotbalisté Slavoje Žatec
11. května v Lounech, když z osmifinále postoupili před Velikonocemi vítězstvím v dalším derby nad blšanským FK Chmel.
la obrana hostů, ale střídající Jakun Žatec - Blšany 4:1 (1:1)
V souboji předních týmů KP dali do- bov výborně zareagoval a dovezl míč
mácí příležitost mladým hráčům, z nichž do branky. Třetí úspěch přidal pěknou
nejvíce zaujal výkon dorostence P. Beší- střelou Smékal po akci Čížka a Pauka na postu Horňáka. Mladíček Smékal la. Výsledek uzavřel opět Zlatohlávek
stejně jako před týdnem v Krupce se opět pohotovu dorážkou, když brankář
zapsal mezi střelce.
Krabec v pádu vyrazil Čížkovu střelu
Ani hosté nebyli kompletní, měli jen před sebe.
Branky: 23. a 78. Zlatohlávek, 64.
12 mužů, když 41letý brankář Klíma
si zahrál s chutí v útoku. Skóre otevřel Jakubov, 68. Smékal - 43. H. Siegl st.
ve 23. domácí Miroslav Zlatohlávek Rozhodčí Šlehofer, ŽK 1:0, 250 diváků.
Sestava: Baštýř - Paul, Heinc, P. Bešík,
hlavou po centru K. Krejčíka. Podobně
vyrovnával Horst Siegl starší po rohu Krejčík - Procházka, Zlatohlávek, Čížek,
Svoboda - Baierl, Votava. Střídali JakuNováka, kdy žatecká obrana zaspala.
Po obrátce střelu Paula zblokova- bov, Macháček a Schmied.
(jak)
Vlakem, pěšky i autobusem
Regionální muzeum K. A. Polánka pořádá v sobotu 14. května 2011

Turistický pochod

(cca 18 km) na hradiště Dřevíč u Kozojed.
Odjezd ze Žatce vlakem (ze stanice Žatec-hl. nádraží v 8:43). START: 9:30 zastávka
ČD Mutějovice (na trati Žatec – Lužná). CÍL: cca v 16:00 hradiště Dřevíč u Kozojed. Odjezd do Žatce z Kozojed přistaveným autobusem v 17:00. Startovné 30,- Kč
(platba na startu v Mutějovicích)
Stanoviště a zajímavosti: kostelík sv. Prokopa v Mutějovicích • důl Perun • zřícenina
hradu Džbán • vrchol Džbánu (532 m n.m.) • vyhlídka na Ročov • socha sv. Markéty
nad Smilovicemi • Pochválovská stráň • hradiště Dřevíč

Krajské stříbro a bronz

Žatečtí G-Titáni v exhibici

„Omlazeným“ ženám
se na jaře nadaří

V nejvyšší soutěži národní házené se
omlazenému kolektivu žen Šroubárny
Žatec (bez legend, Plecité a Bělohuščinové) nedaří zejména v ofenzivní části. Zatím je po XVII. kole na 9. místě
s osmi body.
Šanci na vylepšení má Žatec o víkendu, neboť v sobotu od 15.30 hostí Bakov
n. J. (na 11. místě tabulky) a v neděli
od 10 hodin se hraje Žatec – Hlinsko.

V rakovnickém kulturním centru se minulý týden konal IV. ročník Galavečeru
v klasickém boxu o pohár města Rakovník.
Na žádost rakovnických boxerů se rii do 75kg, který měl 3 dvouminutová
galavečeru zúčastnili i žatečtí G-Ti- kola, žatecký Jan Greisiger ml. porazil
táni, kteří zde měli exhibiční zápas 2:1 Jiřího Bokra.
v thajském boxu, aby tento sport přiG-Titáni uspořádají své Gala v neděli
blížili i rakovnickému publiku, neboť 19. června od 10 hodin opět pod názvem n Žatec – Chomutov 11:22 (4:12)
se takováto škola Muay-Thai jako je Souboje žateckých G-Titánů. DvouhodiSestava (branky) Žatce: Černovská,
v Žatci, se tam ani v jiných blízkých nové thaiboxerské dopoledne se uskuteč- Andrtová – Havlová, Vlčková, Schneiměstech nenachází. V zápasu v katego- ní v oddílové boxovně.
derová, Šorfová, K. Kuželová – L. Solčaniová, Pospíchalová (1), Wüstová (7),
Ž. Kuželová, Čítková (3)

Dorost nastřílel Lounům tucet branek

Oba žatecké dorosty v sobotních zápasech krajského fotbalového přeboru
jasně přehrály družstva FK Louny a dohromady jim žatečtí mladíci nastříleli
tucet branek.

Atletické závody mládeže

Domácí hráli bez opor, Klepáčka a VoOpět úřadoval A. Hynek, který vstřelil
tavy. Sestava: Mical - Pelikán R. - Be- opět tři branky po sobě.
šík - Holík - Podroužek - Hodina - Sýs
Branky: Hynek A. 3, Hassman a Oppel
- Hassman - Hynek Vl. Oppel - Krabec po 2, Krabec 1
Střídání: Vintr, Pelikán J., Linc.. BranDorosty Žatce jsou v tabulkách - starší
ky: Bešík 2, Pelikán R. a Pelikán J. po 1 na 3. a mladší na 6. místě.

atletické přebory podle pravidel ČASPV.
V areálu TJ Sever se totiž v sobotu 30.
4. představily tři desítky straující mládeže z pěti oddílů (Zeměchy, Chožov,
Lenešice, Kryry a Sever Žatec) a jedné
ZŠ, kterou byla žatecká škola 28. října.

Že se stále ještě najdou děti, mající

n Žatec st.dorost - FK Louny 4:1 n Žatec ml.dorost - FK Louny 8:2 chuť závodit, potěšilo cvičitelky TJ Se(1:0)
(4:2)
ver Žatec, které připravily regionální

