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Dovoluji si Vás pozvat na 1. jednání
Zastupitelstva města Žatce, které se
uskuteční dne 07.02.2013 od 17,00
hodin ve velkém zasedacím sále v patře
radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení zastupitelstva
města
6a) Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec,
o.p.s.
6b) Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
7. Pověření ředitele Městské policie
Žatec
8. Majetek města
9. Návrh na změnu ÚP Žatec
10. Návrh na změnu ÚP Žatec vč.
změny č. 1 a 3
11. Návrh na změnu ÚP Žatec vč.
změny č. 1 a 3
12. Návrh na změnu ÚP Žatec vč.
změny č. 1 a 3
13. Předkupní právo na pozemek p.p.č.
7004/24 k.ú. Žatec
14. Návrh úhrady pohledávky ve splátkovém kalendáři
15. Komunitní plánování
16. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
17. Plán činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva města Žatce na rok
2013
18. Různé
19. Diskuze a podněty
20. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
starostka města Žatce

Žatec opět vítězem soutěže

Již potřetí za sebou vyhrálo královské město Žatec soutěž o nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské
památkové zóny v Ústeckém kraji.
Soutěž rekapituluje výsledky dosažené manželů Zemanových.
na poli památkové péče vždy za poslední
Žatec získal v Ústeckém kraji prvenství
kalendářní rok. V kladném hodnocení před Litoměřicemi, Krupkou, Terezínem,
města sehrál opět významnou roli zre- Kadaní a Českou Kamenicí. Celá soutěž
konstruovaný objekt Sladovny - součást je organizována Ministerstvem pro
projektu Chrám Chmele a Piva. Tento- místní rozvoj, Národním památkovým
krát byla oceněna nová náplň Sladovny ústavem a Sdružením historických sídel
v roce 2012, především se jednalo a je zakončena vyhlášením Historického
o galerii s prestižní výstavou současného města roku, kde jak doufáme, bude mít
českého a slovenského moderního umění Žatec šanci na pěkné umístění.
(jn)

Sladovna má co nabídnout

Chrám Chmele a Piva CZ zve širokou
veřejnost k návštěvě Galerie Sladovna
v Masarykově ulici. Sladovna je unikátní
historickou budovu ze 16. století, která
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době je v ní expozice velmi vzácné
sbírky obrazů manželů Zemanových
pod názvem „Současné české a slovenské umění a dialog s minulostí“. Mezi
vystavovanými autory jsou např. Jiří
Anderle, Vladimír Novák, Jan Merta,
Jiří Načeradský, Václav Bláha, Jiří Georg
Dokoupil, Václav Stratil, Boris Sirka,
Karel Chaba, Michal Gabriel a mnoho
V rámci zkvalitnění služeb pro občany dalších vynikajících umělců. Návštěvníci
zavedl Městský úřad Žatec nové pokladní
místo a to na úseku občanských průkazů
a cestovních dokladů. Pro občany to znaMěsto Žatec ve spolupráci s Chrámem
mená, že při vyřizování veškerých agend Chmele a Piva a Městským divadlem
na tomto úseku budou moci na stejném Žatec pořádá veřejnou charitativní
pracovišti zároveň uhradit poplatek a tu- sbírku s názvem „Benefiční koncert pro
díž nebudou muset přecházet na další Nelinku“.
Sbírka určená pro nákup kvalitního
pracoviště. Jsme přesvědčeni, že tato
invalidního vozíku pro pětiletou Nelinku
služba bude pro občany přínosem.
Ing. Bc. Petr Vajda potrvá do 25. března. Podpoří ji právě
tajemník MěÚ Žatec zmíněný koncert 21.února od 19.00

Informace pro občany

mají možnost prohlédnout si tuto první
výstavu do 29. března 2013.
V budově se mimo galerii nachází také
informační kancelář s prodejem suvenýrů, veřejný internet s on-line informacemi o Žatci a expozice „Žatec ve filmu“
s krátkými ukázkami filmů natáčených
v našem městě a jeho okolí. Je zde také
malé televizní studio pro děti, kde si
vyzkouší moderátorské a herecké schopnosti před zapnutou kamerou a část věnovaná archeologickým nálezům z celé
výstavby Chrámu Chmele a Piva. Galerie
Sladovna je otevřena od úterý do neděle,
vždy od 10:00 do 16:00 hod..

Sbírku umocní Koncert pro Nelinku

hodin v Městském divadle Žatec (více
na plakátu na straně 3).
Dále je možno přispět tímto způsobem:
a) bezhotovostní platbou na účet číslo:
107-4175780297/0100
b) v hotovosti na pokladnách Městského úřadu Žatec (budova radnice
a třída Obránců míru 295) a v restauraci
Chrámu Chmele a Piva.

Finanční příspěvky města
lze žádat do konce února

Foto: MěÚ

Město Žatec každoročně vypisuje
program na finanční příspěvky v oblasti sportu, kultury, cestovního ruchu,
vzdělávání a dále na sociální a zdravotní
oblast. Finanční odbor Městského úřadu
v Žatci přímá žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu Města Žatce v termínu
od 1.2.do 28.2.2013. Výzva a podmínky
pro žadatele jsou zveřejněny na webu
V závěru roku se dokončila rekonstrukce Hájkovy ulice.
města www.mesto-zatec.cz.

Výzva pro organizátory se prodloužila
Rádi bychom sestavili seznam kulturních, společenských a sportovních akcí,
které proběhnou v roce 2013 v Žatci
a blízkém okolí. Seznam akcí bude
zveřejněný na stránkách www.mesto-zatec.cz.

Informace o příslušných akcích zašlete prosím do Turistického infocentra
MěÚ nejpozději do 15. 2. 2013, nejlépe
emailem na infocentrum@mesto-zatec.
cz, nebo doručte na adresu Městský úřad
Žatec, Turistické infocentrum, nám.

Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte
prosím uvést: datum, název, místo konání a start akce, dále stručnou charakteristiku a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla, popř. webových stránek.
V případě dotazů volejte 415 736 156.

V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
se připravuje na rok 2013.
Cílem těchto článků je ukázat široké katastru královského města Žatec.
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se Z dalších investic do sportu můžeme
společně daří vybudovat něco pozitivní- jmenovat např. sanaci svahu u fotbaloho, co má navíc i oporu v dlouhodobých vého hřiště Slavoj a pravidelné investice
vizích města. Pro všechny tyto informace mířící do údržby sportovních objektů.
Dalšími významnými investicebude spojujícím bodem motto a logo
„Žatec srdce regionu“, které je metou mi za více než 100 milionů Kč, nanašeho snažení. V dalších číslech se víc podpořenými dotacemi byly:
můžete těšit na informace z oblasti - zateplení a výměna oken u objektu
polikliniky, MŠ Bří Čapků, pavilonu
chodu radnice, cestovního ruchu, sociStříbro či objektů ZŠ Jižní
ální oblasti, kultury, životního prostředí
a dalších. Případné reakce můžete - revitalizace víceúčelového sportovního
areálu Mládí
směřovat na adresu redakce tydenik@
- výstavba domova se zvláštním režimesto-zatec.cz.
n Investice a infrastruktura 2011-2012
mem
Pro širokou veřejnost jsou investiční
V letech 2011-2012 došlo také k reakce asi nejviditelnější částí rozvoje měs- konstrukcím a opravám komunikací či
ta. Je nutné připomenout, že mnohaleté jejich částí za více než 20 milionů Kč:
žádosti o rekonstrukce a opravy vozovek, - kompletní rekonstrukce inženýrský sítí
chodníků, inženýrských sítí a veřejných
a povrchů v ulici Hájkova s vyústěním
budov v Žatci a jeho místních částech
do Svatováclavské za 12 milionů Kč
dosahují v souhrnném rozpočtu řádů - rekonstrukce chodníků v ulici Písečná
stamilionů Kč, přičemž roční investiční - revitalizace Husitského náměstí
fond města se pohybuje v řádu několi- - ucelenější opravy komunikací: před
ka desítek milionů Kč. Tak, jak klesají
Gyn-por. oddělením nemocnice, v ul.
příjmy města se každoročně snižuje
Svatováclavská, Rooseveltova, Stui investiční fond. U již dříve plánovaných
dentská, Sv. Čecha aj.
investic, které mají projektovou přípravu - mostní propustek Plzeňská, Roosevelči stavební povolení se navíc často protova
mítá i rapidní zhoršování stavu objektů
Ve školských zařízením byly provedeny
a změny cen služeb ve stavebnictví.
např. rekonstrukce:
Největší realizovanou investicí v letech - nové rozvody vody a kanalizace ZŠ
2011 až 2012 byla rekonstrukce Žateca MŠ Jižní za 15.5 milionů Kč
kého koupaliště za více než 150 mil. Kč - nové rozvody vody a kanalizace MŠ
a to vše z vlastních prostředků města.
Bří. Čapků za 6 milionů Kč
Původní částka za realizaci nového - dále drobné rekonstrukce a údržkoupaliště z roku 2010 činila téměř
by v řádu milionů Kč
174 milionů Kč a neobsahovala saunu,
V neposlední řadě můžeme do investic
objekt občerstvení, část vstupního ob- zařadit také opravy a údržbu památek,
jektu a dále např. turnikety, nábytek, dětských hřišť, veřejného osvětlení, hrazabezpečovací zařízení, plošinu pro deb, výsadby zeleně a zpracování nových
handicapované atd. Na základě dodatků projektových dokumentací nezbytných
smlouvy se zhotovitelem stavby se Radě pro realizaci větší investičních akcí:
města v únoru 2011 podařilo snížit tuto - nově jsou zpracovány projektové
částku z rozpočtu města na cca 153 midokumentace např. na rekonstrukci
lionů Kč. V rámci stavby došlo nejen
autobusového nádraží, depozitář
k vytvoření plaveckého a zážitkového
v bývalých papírnách, cyklostezku
bazénu s příslušenstvím, technologicOhře, rekonstrukci školských a nekou částí, sociálním zařízením, saunou,
mocničních zařízení aj.
občerstvením, ale i výstavbě parkoviště - z obnovy kulturních památek proběhla
a celé komunikace Libočanské cesty,
nap.ř: rekonstrukce Renesanční Slavčetně inženýrských sítí, povrchů kodovny a Kapucínské zahrady (součást
munikací a opěrné zdi. Na koupaliště
projektu Chrám Chmele a Piva), renopřímo navazuje Areál sportoviště revace fasády služebny Městské policie,
alizovaný v roce 2012 za bezmála 16
obnova krovu Městského divadla
milionů Kč. Ten obsahuje víceúčelová
v Žatci, I. etapa rekonstrukce střechy
hřiště na tenis i volejbal, in-line dráhu,
na budově Kapucínského kláštera.
minigolf, hokejbalové hřiště a budovu
O finální podobě plánu investic na rok
zázemí. Sportoviště budou doplňovat 2013 se bude rozhodovat až po tom, co
provoz koupaliště i mimo letní měsíce bude znám hospodářský výsledek města
a rozvíjet mladé a finančně nenáročné za rok 2012, tedy pravděpodobně na jedsporty, jako je hokejbal či in-line brusle- nání zastupitelstva dne 21. března 2013.
ní. Pro těsné sousedství areálu koupaliště
a sportovišť - břeh řeky Ohře - je nyní
vydáno stavební povolení na vybudování
cyklostezky a in-line dráhy v celkové
délce 7 km. Tato cyklostezka navazuje
Kontaktní centrum pro zákazníky
na značené úseky páteřní krajské cyk- SčVK na Žatecku, které dosud sídlilo
lotrasy č. 6. Etapovitou realizací pro- na nám Prokopa Velikého v Žatci, zajektu cyklostezky a in-line dráhy by tak hájí provoz v týdnu od 4. března 2013
vznikla rozsáhlá relaxační volnočasová na nové adrese – Klostermannova ulice,
zóna v krásném přírodním prostředí administrativní budova ČOV.

„Vodárna“ sídlí
na nové adrese
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Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze svého
majetku

n nebytový prostor – garáž č. 9 v objektu e.č. 2465 ul. Písečná v Žatci o ploše 21,35 m2 za měsíční nájemné ve výši
1.550,- Kč včetně DPH bez služeb.
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 15.1.2013 do 13.2.2013
Za odbor rozvoje a majetku města

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze svého
majetku

n byt č. 201 v domě č.p. 3083 ul.
Husova v Žatci o velikosti 1+kk o podlahové ploše 35,86 m2 za měsíční nájemné
110,- Kč/m2 bez služeb na dobu určitou
jeden rok s podmínkou uhrazení vratné
kauce ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu.
n byt č. 301 v domě č.p. 3083 ul.
Husova v Žatci o velikosti 1+kk o podlahové ploše 35,80 m2 za měsíční nájemné
110,-Kč/m2 bez služeb na dobu určitou
jeden rok s podmínkou uhrazení vratné
kauce ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu.
Zveřejněno: od 15.1.2013
do 13.2.2013
V termínu zveřejnění přijímáme písemné žádosti na řádně vyplněném tiskopisu, který je k dispozici na informacích
MěÚ Žatec, odboru rozvoje a majetku
města, nebo na www.mesto-zatec.cz

za kupní cenu … 448.137.-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 … 642.015.-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 … 641.022.-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, email:
rozvoj@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 15.1.2013
do 13.2.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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 … 644.955.- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Žatecký týdeník
jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz
Opakovaný záměr Města
nebo na informacích Měú Žatec. Bližší
Žatec prodat ze svého
informace získáte na tel. 415736224,
majetku
email: rozvoj@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 15.1.2013
projednáno RM dne 19.11.2012
do 13.2.2013
n č.p. 1925 ul. Obránců míru v Žatci
se st.p.č. 298/3 o výměře 1183 m2
Opakovaný záměr Města
Jedná se o třípodlažní, podsklepenou
budovu v letech 1985-1991 rekonstruoŽatec prodat ze svého
vanou na posádkovou věznici v městské
majetku
památkové rezervaci. V současné době
projednáno RM dne 22.10.2012
bez využití, v roce 2003 budova napojeNemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova na na CZT a osazena KPS. V roce 2008
2
se st.p.č. 477/1 o výměře 612 m a č.p. došlo k odbourání havarijních komínů.
584 ul. Úzká se st.p.č.477/3 o výměře Kupní cena : 2.800.000,- Kč
384 m2 v Žatci
K žádosti o koupi je nutno doložit
Jedná se stavebně propojené objekty podnikatelský záměr a návrh časového
v městské památkové rezervaci.
harmonogramu rekonstrukce.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy využívanými
jako kulturní zařízení „Posádkový dům
armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti volnými
bytovými jednotkami. Kupní cena:
4.500.000,- Kč
Zveřejněno: od 15.1.2013 do 13.2.2013

projednáno RM dne 4.12.2012
n EČ 2541 ul. Vrchlického v Žatci se
st.p.č. 3509/1 o výměře 49 m2 v k.ú.
Žatec
Bývalá výměníková stanice, v současné
době pronajata na dobu neurčitou jako
sklad. Kupní cena : 352.810,- Kč

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

projednáno RM dne 22.10.2012
objekt bývalé kotelny e.č. 2554 ul.
Vrchlického v Žatci se zastavěnou plochou st.p.č. 3356 o výměře 406 m2 (dle
geometrického plánu), část prostor je
stavebně upravena na garáže, které jsou
pronajaty. Kupní cena: 787 390,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr včetně návrhu časového
harmonogramu rekonstrukce.

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 …
400.130,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/2 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 …
360.000,-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 …
591.597.-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 m 2 v k.ú. Žatec o vel.
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 321.094.-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 m 2 v k.ú. Žatec o vel.
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 325.327.-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 vel. 306/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu … 355.846.Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.

n EČ 2553 ul. Alšova v Žatci se st.p.č.
1039/1 o výměře 278m2 v k.ú. Žatec
Třípodlažní nepodsklepená stavba bývaZveřejněno: od 15.1.2013
lého skladu chmele v městské památkové rezervaci. Budova je v současné době Zveřejněno: od 15.1.2013 do 13.2.2013 do 13.2.2013
bez využití. Kupní cena : 1.001.310,- Kč

Platby za komunální odpad 2013

Rada města Žatce dne 28.12. 2012
projednala a schválila ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání
s komunálními odpady města Žatce
na rok 2013. Občané, kteří hradí cenu
služeb přímou platbou na účet města
mají stanoveny ceny odpadů viz. tabulka
níže či tabulka na internetových stránkách města http://www.mesto-zatec.cz.
Pro platbu za likvidaci komunálního

Zveřejněno: od 15.1.2013 do 13.2.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 685/42456 vzhledem
k celku za kupní cenu … 633.426.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 … 623.267.-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

Žatecký
týdeník

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 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 483/5636 vzhledem k celku
za kupní cenu … 459.336.-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m 2, s podílem
společných částí budovy č.p.2832, 2833,
2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5081 o výměře 1067 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 268/40636 vzhledem k celku
za kupní cenu … 234.000.-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Objem nádoby v litrech
Pytel 60 l
Pytel 110 l
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l / 120 l
110 l / 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

odpadu v roce 2013 můžete využít
pokladny MěÚ Žatec na nám. Svobody 1 nebo na detašovaném pracovišti
Obránců míru 295. Dále pak účet Města
Žatce č.účtu 3183490287/0100, VS
číslo popisné.
Občané, kteří hradí cenu služeb
přímou platbou na účet města – roční
sazby:

Četnost svozů
jednorázově
jednorázově
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny

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 …… 70.000.-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2/12 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,10 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
711/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 70.000.-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Bytovou jednotku obsazenou nájemníky:
n č. 2/7 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,10 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
Výroční valná hromada Záchranářů
711/8536 vzhledem k celku za kupní Žatec se konala v neděli 27. ledna.
cenu …… 70.000,- Kč a poplatky spojené
„V roce 2012 jsme ošetřili méně pas provedením smlouvy.
cientů, avšak stoupla závažnost stavů,
u nichž jsme pomáhali. Kromě ošetření
při desítkách zdravotnických asistencích na nejrůznějších místech jsme 25x
vyjížděli pomáhat do terénu, Vroutkem
počínaje, přes Žatec a Staňkovice, Louny,
až po převoz pacienta do Ústí nad Labem. A tak jsme se při výjezdech setkali
s kolapsy, dušností, alergickou reakcí,
pneumothoraxem, polytraumaty, rozsáhlými popáleninami, komplikovanou
zlomeninou bérce i stehenní kosti i resuscitací. Pomáhali jsme s transportem
lidí z nepřístupného terénu i s nadměrŽádost o koupi je nutno podat na pře- nou hmotností, pomáhali jsme u letecké
depsaném tiskopisu žádosti o koupi nehody v Čeradicích,“ sdělil k zásahům
nemovitosti a to v termínu zveřejnění a zdravotnickým asistencím ředitel sdruzáměru prodat. Zásady pro prodej ne- žení S. Jurnečka..
movitostí z majetku Města Žatec včetně
„U nejednoho případu jsme se sešli
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti s profesionální záchrannou službou,

Cena na rok 2013
33,00 Kč/ ks
60,00 Kč/ ks
1 764,- Kč
933,- Kč
2 043,- Kč
1 200,- Kč
2 323,- Kč
1 745,- Kč
5 039,- Kč
3 137,- Kč
5 777,- Kč
3 797,- Kč
13 287,- Kč
8 078,-Kč
14 921,- Kč
9 682,- Kč
20 861,- Kč
12 783,- Kč

Dobrovolní záchranáři
bilancovali
u dvou zásahů dokonce s vrtulníky letecké

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

záchranné služby z Prahy, Ústí a Plzně.
Pořídili jsme automatizovaný externí
defibrilátor (AED) a stihli ho i použít
k monitorování srdeční činnosti jednoho
z pacientů při Dočesné. Pomáhali jsme
s přípravou i realizací zdravotnických
soutěží, hlídali ty hasičské v požárním
sportu, prvoligová utkání ledního hokeje
v Chomutově, kick box, cyklokros, seriál
závodů Truck Trialu, závod ME v motokrosu ve V. Třebušicích. Naše sanitky
najezdily přes 16 tisíc km.“
Žatečtí záchranáři předvedli také řadu
ukázek zásahu, proškolili několik set dospělých a dětí v základech první pomoci
nejen v lounském okrese, ale i v Praze
i jinde. V roce 2013 kromě běžných aktivit
připravují například nultý ročník cvičení
TRIAGE 2013 a březnové víkendy budou
ve znamení padesátihodinového rekvalifikačního kursu Zdravotník zotavovacích
akcí.
Záchranáři Žatec, o. s.

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

digitální kino Žatec - únor 2013

n Prodám byt 4+1 v OV, rekonstrukce nutná, cena: 500.000,- Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel: 602 759 396,
775 250 252.

9.2..…:15:00 /		

n Prodám garáž v Žatci - podměstí U památníku (č. garáže 654),
cena dohodou, tel. 604 131 348
n Nabízím práci nebo přivýdělek
pro každého nad 20 let. Požadavky: čas
a chuť pracovat. ŘP – B výhodou. Tel.:
775 878 295
n Rychlá půjčka. 733 761 836
n Pronajmu částečně zrekonstruovaný pěkný byt 1+1 v Žatci na jihu
v ulici Černobýla. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, ulice
v Zahradách. Byt je po rekonstrukci
linky, se stropními podhledy, platová
okna, zateplený, možnost kabelovky a internetu. Příjemná lokalita. Vratná kauce
10 000, nájem 3000 + poplatky. Volný
od 27. 1.2013 v případě zájmu volejte
na číslo 739 451 755 nebo 724 775 478.
n Pronajmu byt 2+1, plast. okna,
balkon, zateplení, nájem 6.500 Kč, kauce
6.000 Kč. Ulice Hájkova, Žatec. Volný
ihned. Kontakt 603 227 180
n Pronajmeme byt o výměře cca
80 m2, 2+1 v přízemí rodinného domu
ve středu města Žatce. Topení, samostatný kotel, elektr. sporák, WC + sprchový
kout, malá sektorka, zavedený internet,
televize. Nastěhování možné ihned. Nájemné 4.000 Kč + služby. Pouze pro zaměstnané nebo důchodce. Volat po celý
den tel: 607 282 961
n Dlouhodobě pronajmu velmi pěkný rekonstruovaný byt 1+1, částečně
zařízený, Husova ul. a 1+1 s balkonem,
Havlíčkovo náměstí. Řádná nájemní
smlouva, nájem pro 2 osoby 3000,- +
služby, vratná kauce, možnost trvalého
bydliště. Ihned volné. Tel: 774 274 142
n Čištění koberců. Tel.: 606 062 698
n Pronájem bytu 1KK v Žatci. Tel.
739 285 606

Blahopřání
n Jménem celé rodiny bychom chtěli našemu tatínkovi,
dědečkovi a pradědečkovi Ing. Zdeňku
Petrlíkovi poblahopřát k jeho 85. narozeninám, které oslavil v pondělí 4. února 2013. Děkujeme
za všechnu péči a starostlivost, kterou
nám věnuješ. Jsi pro nás pro všechny
velikým životním vzorem a máme Tě
rádi. Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spojenosti.
Zdena a Eva, dcery

poděkování
n Chtěla bych touto cestou poděkovat
městu Žatec za přispění na realizaci projektů umožňujících nemocným a handicapovaným občanům našeho města zůstat co nejdéle doma, v prostředí svých
rodin. Alena Krátká, komplexní domácí
péče
n Karate club Žatec děkuje MěÚ Žatec za podporu, kterou poskytuje našemu
klubu, který tak může dobře reprezentovat doma i v zahraničí. Rudolf Šianský.

Rozloučení
Od 18.1. do 25.1.2013:
Jan Podrázký
Vladimír Bartoš
Věra Kubíčková
Jan Švůgr
Václav Legát
Jiří Novotný
Lubomír Kadeřávek
Rostislav Jankovec

65
56
90
61
62
62
63
83

let
let
let
let
let
let
let
let

Pravoslavná církevní obec v Žatci

OZNAMUJE,
že nás náhle opustil arciděkan
mitr. prot. Mgr. V. Jachňuk.
Rozloučení se koná v pátek
8. 2. 2013 v 10:00 hod.
v Chrámu sv. Jakuba

Fleret míří do Žatce

Fleret - hudební velvyslanci Valašského Království se představí v Žatci 20.
února od 19 hodin v Městském divadle,
kde oslaví 30. výročí svého vzniku. Sestává se z pěti Valašských mušketýrů
v čele se Zdeňkem Hrachovým, který
tento styl „vynalezl“.

Kozí příběh se sýrem 2D

Animovaný / Rodinný / Pohádka /Česko/ 2012/ 85 min
Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze
středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých
postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny
– děti Kuby a Máci - Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým
příběhem. Celkové ladění filmu je více rodinné a pohádkové, než v předchozím
díle. Vstupné: 80,-

15.2..…:17:30 / 19.2..…:17:30 /

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2012
Vstupné: 70,-

10.2..…:15:00		

Další prezentace partnerských
měst v zahraničí

Město Žatec i Thum se již tradičně účastní veletrhů cestovního ruchu. Tento
rok však do plánu přibyla novinka v podobě účasti na veletrzích v Chemnitz
a Drážďanech.
Město Žatec přistoupilo ke společné Thumsko vetšina německých turistu
propagaci regionu se svým mnohaletým již registrovala, velmi je zaujalo také
německým partnerem, městem Thum propojení na český příhraniční region.
v Krušných horách a to v rámci pro- Pro mnohé byla zajímavá informace
jektu č. 0517.03/130412/1/06 „Spo- o o obou historických městech a např.
lečná propagace regionů Žatecko (ČR) jejich tradicích těžby či pěstování chmea Thumsko (SRN) na veletrzích v SRN le. Dalším motivem k návštěvě obou
v Euroregionu Krušnohoří“ podpořené- regionů je jejich vzájemná geograficho z Fondu malých projektů Cíl3/Ziel3. ká blízkost. Vždyť např. cesta z ThuThum společně s Žatcem vytvořil nejen mu do Žatce trvá autem pouze jedpropagační zázemí veletržního stán- nu hodinu.
ku s motivy obou regionů i měst, ale
Svým charakterem byla však společi workshop pro turisty ze Saska i ČR. ná prezentace přeshraničního regionu
Neobvyklé spojení města Thum a Žatce na veletrhu naprosto ojedinělá. Mnohým
do jedné expozice ihned vzbudilo zájem otevřela nový obzor, že i v sousedství se
kolemjdoucích návštěvníků. Jelikož dá zažít a poznat mnoho zajímavého!

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje další z autorských výstav. Nová krátkodobá výstava nese název Doteky vody.
Muzeum výstavu připravuje společně na drobné informace o své obci či
s dobrovolníkem Radoslavem Kindlem městě mohou obyvatelé Žatce, Března,
z Občanského sdružení pro Lounsko- Lipence, Kounova, Opočna, Touchovic,
-Rakovnicko-Kladenské Podlesí. Hlav- Zeměch i Břínkova. Chybět nebudou
ním tématem výstavy jsou druhohorní ani živí současní tvorové, podobní
zkameněliny, které bude doprovázet těm, které uvidíte navždy uvězněné
více než desítka textů o zajímavých v kameni.
Výstava Doteky vody začíná slavnostní
geologických lokalitách v širší žatecké oblasti. Okrajově výstava pojedná vernisáží ve čtvrtek 7. února 2013 v hlavi o Lounsku a Rakovnicku. Těšit se ní budově muzea od 17 hodin.

7.2..…:17:30 / 9.2..…:17:30 / 12.2..…:17:30 /

Jan Saudek. Málokdo ví, že Antonín
Svoboda, který provozuje fotoprodejnu
a ateliér v Žatci, vlastní také rozsáhlou
sbírku starých fotoaparátů, kterých má
asi 1200, přičemž nejstarší pochází
z roku 1893.
(vh)

7.2..…:20:00 / 10.2..…:17:30 /

Lincoln

Životopisný / Historický / Drama / Válečný / USA / Indie, 2012, 150 min
Není-li špatné otroctví, pak není špatné nic. Film popisuje období posledních čtyř
měsíců života největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje
nejriskantnější a nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy se
vyostřuje otázka otroctví a zemí zmítá válka. Režie: Steven Spielberg. Hudba:
John Williams. Hrají:Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones
Vstupné: 100,-

8.2..…:17:30 / 13.2..…:17:30 / 17.2..…:15:00 /

Snížek, bílý kožíšek

Animovaný / Rodinný / Španělsko / 2011 / 90 min / Cz dabing
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho
odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije daleko
od svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největší senzací.
Jenže ostatní gorily ho kvůli jeho jiné barvě odhánějí. Snížek má plán!
Vstupné: 100,-

8.2..…:20:00 / 10.2..…:20:00 /

Hitchcock

Životopisný / Drama / USA / 2012/ 98 min / Cz titulky
Žitotopisné drama natočené podle knihy Stephena Rebello „Alfred Hitchcock
and the Making of Psycho“. Anthony Hopkins se představí v roli jednoho z nejslavnějších režisérů minulého století - Alfreda Hitchcocka.
Vstupné: 100,-

Mládeži nepřístupno (Movie 43)

Komedie / USA / 2013 / CZ titulky / přístupné od 12 let
Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou komedii
plnou těch největších hollywoodských hvězd.
Hrají: Emma Stone, Gerard Butler, Kristen Bell, Hugh Jackman, Elizabeth Banks,
Halle Berry, Kate Winslet, Naomi Watts, Richard Gere,Uma Thurman
Vstupné: 100,-

9.2..…:20:00 / 13.2..…:20:00 /

Konečná

Akční / Thriller / Krimi / USA / 2013 / 107 min / Cz titulky
Z Las Vegas do mexické věznice se snaží FBI přepravit nebezpečného šéfa
mexické mafie Gabriela Corteze (Eduardo Noriega). Při následné přepravě ho
Gabrielův kartel vysvobodí a snaží se prchnout do své domoviny. Šéf FBI John
Bannister (Forest Whitaker) proto volá šerifovi maloměsta Rayovi Owensovi
(Arnold Schwarzenegger), ke kterému se uprchlý zločinec i se svým gangem
pomalu blíží. Šerif se proto s dalšími policisty připravuje na dopadnutí gangu,
který se jen tak bez boje nenechá zastavit
Režie: Ji-un Kim. Hrají: Arnold Schwarzenegger, Peter Stormare, Rodrigo Santoro,
Vstupné: 100,-

14.2..…:17:30 / 17.2..…:20:00 / 22.2..…:17:30 /

Nádherné bytosti

Drama / Thriller / USA / 2013 / CZ titulky /
Film Nádherné bytosti je založen na prvním románu z nejprodávanější série Kami
Garcia a Margaret Stohl. Nadpřirozený příběh lásky probíhá na jihu. Film Nádherné bytosti prodiskutuje příběh dvou milenců, jejichž spojili samotné hvězdy.
Ethan (Alden Ehrenreich), mladý muž toužící uniknout ze svého malého města
a Lena (Alice Englert), tajemná nová dívka. Společně odhalí temné tajemství
o svých rodinách, jejich historie a jejich městě.
Vstupné: 100,-

14.2..…:20:00 / 15.2..…:20:00 / 17.2..…:17:30 / 19.2..…:20:00 / 22.2..…:20:00 /
24.2..…:20:00 / 2.3..…:17:30 /
BABOVŘESKY

Komedie / Česko/ 2013 / 120 min / přístupné
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost,
závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy
režiséra: „Je to prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková,
Lucie Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková,
Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan Kuželka, Lubomír Kostelka,
Vstupné: 140,-

www.divadlozatec.cz

Zimní krajinou

Klub českých turistů Žatec pořádá v sobotu 16. 2. VIII. ročník turistického pochodu se startem 13.00 – 13.15 hodin od parčíku u gymnazia.
Trasa 10 km vede ulicí Sv. Čecha vpravo k zahrádkám. Pokračuje k panelové (tzv.vojenské cestě), na které odbočíme vpravo až dojdeme k vodárně,
dále na Čeradice, kolem letiště do Žatce. Lze též pokračovat do Libočan, kde
zabočíme na panelovou cestu mezi zahrádky a kolem „Spáleného mlýna“
do Žatce. Kontakt: tel: Tůmová E. tel: 723 939 391

INSTALANT®, spol. s r.o. Osvoboditelů 538 Žatec 438 01

POZOR NOVÁ SLUŽBA
Firma Instalant, spol. s r.o. Žatec zahájila

od 1. 1. 2013 provoz havarijních služeb

na opravu vody, topení, elektroinstalace a plynu. Tato služba bude zajišťována na tel.: 602 161 144
ve všední dny: 16.00 – 05.00 hod.

Sammyho Dobrodružství 2 – 3D

Animovaný / Dobrodružný / Belgie/ 2012/ 93 min / cz dabing /
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu.
Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného
akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají ...
Vstupné: 130,-

Show žateckého fotografa v Praze
Praha – Modelky a desítky dalších
krásných dívek, celebrity, soutěže miss
mokré tričko a missák mokré slipy, gogo
tanečnice, tedy nevýslovná show v rámci
sobotního (19. 1.) celonočního programu v klubu Rock Cafe na Národní třídě
v Praze - to byla kulisa křtu nového kalendáře AKTY 2013 žateckého fotografa
Antonína Svobody. Moderátoři večera
Petr Šimáček a Slávek Boura představili
na pódiu nejen úspěšného fotografa, ale
také protagonistky z kalendáře, které
pokřtily 12-stránkový obrazový kalendář
aktů za velkého zájmu kolegů fotografů
a přes 350 hostů. Žatecký fotograf využil
pro fota například i scenérii Nechranické
přehrady, kam si přivezl pětici modelek
v čele s naší momentálně nejlepší pornoherečkou Martinou Tarra White.
Autor s fotografiemi ženských aktů
je v poslední době úspěšný v prestižních soutěžích v rámci celé ČR. O jeho
umělecké tvorbě se pochvalně vyjadřují
i renomovaní fotografové, jako například světově uznávaný Robert Vaňo
nebo legenda mezi českými fotografy

O myšce a medvědovi

Animovaný/ Francie / 2012 / 80 min / Cz dabing / přístupné
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem amyškou. V obyčejném medvědím
světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád
by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí
malou myšku Celestinu, která utekla ze svého podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu.
Vstupné: 90,-

12.2..…:20:00 /		

Doteky vody v žateckém muzeu

Raubíř Ralf 2D

soboty + neděle, svátky: 24 hodin

Přihlásit se mohou byty, bytové domy, rodinné domy a firmy.
Případné další informace Vám rádi poskytneme na:
tel./fax: 415 727 987 l mobil: 602 115 531 l email: instalant@instalant.cz l Sršeň Luboš
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Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
16.2.

20.2.

21 .2.

Giuseppe VERDI: Rigoletto (nová inscenace)

18:45

FLERET

19:00

BENEFIČNÍ KONCERT pro NELINKU

19:00

Volejbalový ples

Volejbalový klub Sever Žatec
pořádá dne 9. března od 20.00
hod. v KD Moskva svůj 7. volejbalový ples.
K tanci a poslechu hraje Funny
Orchestra pod vedením J. Kleina. Výbor VK Sever zve všechny
příznivce volejbalu a dobré zábavy. Vstupné 200,- Kč. Vstupenky je možné objednat a koupit
u dr. Wilferové, tel. č. 721581711.

Režisér Michael Mayer zasadil novou inscenaci Verdiho slavné tragédie do Las
Vegas šedesátých let dvacátého století. Ve svém pojetí se nechal inspirovat
neformálním sdružením herců a umělců Franka Sinatry známým pod názvem
Rat Pack. Piotr Beczala ztvární zhýralého vévodu z Mantovy, tragickou roli
Rigoletta zpívá Željko Lucic a Diana Damrau Rigolettovu dceru Gildu.
Předplatné skupiny O a mimo předplatné.
Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-)
Letos „ třicetiletá“ kapela zavítá ve své akustické sestavě do žateckého divadla
a přiveze svým věrným posluchačům a divákům směs toho nej… , co za dobu své
historie tato stálice na české hudební scéně vytvořila, zejména pod „ Taktovkou“
zakládajícího člena Fleretu – Zdeňka Hrachového.
Vstupné: 200,- Kč.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné
Chrám chmele a piva ve spolupráci s Městským divadlem Žatec a Městem Žatec
pořádají benefiční koncert pro zdravotně postiženou pětiletou Nelinku ze Žatce .
Akci podpoří svým jedinečným vystoupením jeden z nejrespektovanějších českých
hobojistů, pan Vilém Veverka, v jehož interpretaci zazní poutavé skladby z díla
Dvanáct fantazií - skladatele Georga P. Telemanna..
Vstupné: dobrovolné – min. však 100,- Kč

23.2. 	Koncert dětských pěveckých sborů

PERMONÍČEK MOST a ČMELÁČEK ŽATEC
Pod vedením sbormistryně Evy HODKOVÉ.
Mimo předplatné

17:00

Činohra Testosteron byla přesunuta na 3. dubna od 19:00 hod.
www.divadlozatec.cz

PROJEKT AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE
Výběr uchazečů o zaměstnání do IV. cyklu
projektu Aktivní padesátka pokračuje
Termín: 25. 2. 2013 (v 8:00 a 10:00 hod.), Místo: Úřad práce Žatec
Upřednostněni budou zájemci o kurzy Základy počítačů a Pečovatelka
o děti od 3 do 15 let.
Centrum individuálního poradenství v Žatci, Masarykova 745 (průjezd)
kontaktní osoba – Irena Kadeřábková,
mob.: 739 039 395, www.vcp-zatec.cz - informace o projektu,
individuální poradenství pro nezaměstnané nad 50 let,
nabídka volných pracovních míst, využití internetu ZDARMA,
otevřeno každé úterý 8:00 - 16:00 hod.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Regionální
muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,

Nejlepší junioři ČR v plavání

Lucie Svěcená - plavkyně žateckého klubu byla 30. ledna vyhlášena v Praze
Českým svazem plaveckých sportů jako 2. nejlepší juniorka v ČR za rok 2012.
Mistryně ČR juniorů a seniorů něko- rekordmanem na 1500m. Ocenění Lucie
likrát překonala juniorské i seniorské znamená také velké uznání pro práci žačeské rekordy, přivezla také stříbrnou teckých trenérů: J. Karase, K. Urbana,
medaili za štafetu z Mistrovství Evropy O. Paymu a M. Dvořáka, ale také všech,
juniorů a seniorů 2012.
kteří plavání v Žatci podporují: město ŽaVelká neděje českého plavání skončila tec, OA SOŠZE Žatec, Chmelařství a.s.,
v anketě druhá za dalším talentem Ja- Cate s.r.o, Damm, lékárna na náměstí nem Mickou z Prahy, který se zúčastnil Dr. Jánošík. Na snímku z vyhlášení jsou
OH v Londýně 2012 a je rovněž českým zleva L. Svěcená, J. Micka a A. Kolářová.

Sportovec roku okresu 2012

Tradiční anketa o nejlepší sportovce okresu Louny, měla za rok 2012 slavnostní vyvrcholení v pátek 18. ledna 2013 v žateckém divadle. Jako většinou
v posledních letech v konečných výsledcích převládají sportovci ze Žatce.
V kategorii mládeže obsadili plavci SK
TRENÉR MLÁDEŽE:
Jazzmani Žatec první dvě místa v jednotRadim Laibl Žatec (fotbal)
livcích (L. Svěcená, D. Urban), vyhráli
KOLEKTIV MLÁDEŽE:
soutěž kolektivů mládeže a mezi dospělý1. - Jazzmani Žatec (plavání)
mi obsadil Tomáš Plevko 2. místo. Mezi
2. - Juniorský fitness klub Louny (aepěticí nejlepších dospělých jsou vedle robik a fitness)
dvou mimožateckých cyklistek zbývají3. - FK Slavoj Žatec (fotbal)
cí 3 sportovci ze Žatce, ze tří kolektivů
JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ:
jsou dva žatecké a trenérem mládeže byl
1. - Lucie Svěcená Žatec (plavání)
vyhlášen za fotbal žatecký Radim Laibl.
2. - David Urban Žatec (plavání)
JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ:
3. - Kristýna Zahradníčková Louny
1. - Lucie Záleská Blšany (cyklistika) (aerobic a fitness)
2. - Tomáš Plevko Žatec (plavání)
4. - Vladimír Slanina Žatec (sjezd
3. - Martina Mikulášková Louny (cy- na divoké vodě)
klistika)
5. - Gustav Seifert Žatec (atletika)
4. - Ondřej Vít Žatec (nohejbal)
6. - Simona Ljapinová Žatec (karate)
5. - Adam Janouš Žatec (motorismus)
7. - Antonín Svěcený Žatec (plavání)
8. - Barbora Jandová Louny (veslování)
KOLEKTIV DOSPĚLÝCH:
9. - Lucie Nesnídalová Žatec (slalom
Lokomotiva Louny (házená)
na divoké vodě)
MASTERS – VETERÁN:
10. - Marie Slováčková Žatec (karate)
Václav Jelínek Louny (cyklistika)

E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

Kulturní tipy muzea na ÚNOR 2013
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „DOTEKY VODY aneb ŽIVOT V PRAVĚKÝCH MOŘÍCH ŠIRŠÍ ŽATECKÉ
OBLASTI“: 7. 2. – 21. 4. Výstava živých zkamenělin, Žatec pod mořem a další
neuvěřitelná poznání. Vernisáž výstavy 7. února 2013 od 17 hodin.
n „ŽATECKÝ STROJ ČASU“ - je unikátní dlouhodobá interaktivní expozice.
Jádrem výstavy je prezentace historických fotografií a faktů z dějin města zejména
19. a 20. století. Zcela inovativní je způsob komunikace návštěvníka s expozicí,
který je vtažen do příběhu z počátku 19. století prostřednictvím tabletu s připravenou hrou.

NOVÁ NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin
pondělí: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O státních svátcích jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Diabetici děkují za podporu

Koncem listopadu proběhla další členská schůze diabetiků, kteří na ní zhodnotili uplynulé období.
Minulý rok byl velice bohatý na čin- mohla uskutečnit, jelikož plánované státnost, ale tím, že nebyly dostatečné fi- ní dotace přišly až koncem prosince a to
nanční prostředky, zapojovali se naši ještě v minimální výši 10% místo 60%.
členové do akcí jiných organizací Proto bychom rádi poděkovali městu
a města, jako jsou výstavy, přednášky, Žatec a obci Libočany za jich finanční
koncerty, divadelní představení, turis- příspěvky, které nám umožnily uskutika apod. Naší celoroční akcí je pravi- tečnit rekondici v Úštěku a celoroční
delné plavání pro diabetiky a edukačně plavání. Doufáme, že naše spolupráce
rekondiční pobyt ve spolupráci s ÚO bude i nadále pokračovat k prospěchu
SD Postoloprty, tentokrát začátkem zdraví diabetiků.
září v Úštěku.
Ladislav Jeřábek
Plánovaná víkendová rekondice se nepředseda ÚO SD Žatec

Rozhodlo se
v poslední dvojici

Kuželkáři Lokomotivy Žatec hostili
ve 14. kole kvalitního nováčka KP, který
jim na podzim uštědřil krutou porážku.
Přestože domácím chyběla jednička A.
Čaboun, podali bojovný výkon, i když se
konečná výhra nerodila snadno.
Vše úspěšně odstartovala nová okresní
přebornice Ptáčková, aby vyhrála o 21
kuželek. Goldšmíd díky hodů do plných
vyhrál o 19 a získal druhý bod.
Chotové však utekla první půlka, hosté snížili a na kuželky vedli o 5. Jarolím
ve 4. se konečně našel, vrátil se k výkonům, ale soupeř skvěle zvládnutou
koncovkou vyhrál o 14.
Konec zápasu však patřil domácím.
Ptáček výborně zvládl plné a první dorážku, vyhrál o 29 a Lokomotiva vedla
3:2 o 10 kuželek. Tajbl neměl lehkou
pozici, v polovině prohrával o 7, ale
protože nakonec vyhrál o 28, důležité
body zůstaly doma.
Žatec A – Kovářská B 6:2 (2400:2362)

Ptáčková 407, Goldšmíd 375, Chotová
349, Jarolím 426, Ptáček 414, Tajbl 429.

Kuželkáři bojovali
o tituly a postupy

Dva tituly Přeborníka okresu a zároveň čtyři postupová místa na krajský
přebor (16. a 17. února) vybojovali kuželkáři Lokomotivy Žatec na okresních
přeborech, které se konaly 26. ledna
v Podbořanech.
V kategorii mužů svůj loňský titul
obhájil Patrik Lojda (KK Louny) před
domácími hráči Hessem a Hrdinou
a Vlčkem (KK Louny). Všichni postupují. Dlouho se držel na postupovém
místě i Kubizňák, bohužel mu v posledních hodech došly síly a o postup přišel.
V kategorii seniorů obhájil prvenství
domácí Šána, hned za ním byli po výborných výkonech žatečtí Tajbl a Ptáček,
kteří také postupují.
V ženách dosáhla na premiérový titul
výborně hrající Ptáčková. S ní postupují 2. Rollová (KK Louny) a 3. domácí
Lefnerová.
Juniorskou kategorii ovládli Ketnerová
a Václavek z Loun. V seniorkách obhájila
žatecká Chotová.
(jj)

Dostaveníčko si
dávají ve finále

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY“: probíhá do 23. 2. Cílem výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami
historickými jako je genealogie a heraldika.
n „DESÁTÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ KŘÍŽOVY VILY“: 27. 2. – 9. 3. Fotografický průřez kulturním děním v Křížově vile. Vernisáž výstavy 27. února 2013 od 17
hodin.
Náš host:
n 28. února od 17 hodin „Přežil jsem Mengeleho“. Beseda s Tomanem Brodem
je pro všechny, které zajímá téma holocaustu, nacismu a zážitků z války, dotkne
se také hrozby současného neonacistického a fašistického hnutí a extremismu
obecně. Přednáška je připravena ve spolupráci s petičním výborem Žatec proti
neonacistům. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Žatecký týdeník

Seriál bodovacích turnajů mladých

Žatečtí útočníci Janeček a Krupička se probíjejí mezi dvěma obránci Cho- stolních tenistů Ústeckého kraje pokračoval v sobotu 26.1. v Mostě.
mutova v utkání, v němž Žatec vyhrál 9:2.

V hokejbalové premiéře padlo 11 branek

Filip Karbula a Dominik Urbánek, závodníci Severu Žatec, zde potvrdili svoje
výsadní postavení v kategorii mladších
Historicky první hokejbalové utkání o soutěžní body v Žatci se odehrálo v so- žáků. V průběhu turnaje neztratili ani
a set a utkali ve finále. Zvítězil Filip
botu 2. února 2013 na novém hřišti za koupalištěm.
Domácí tým, který dosud musel jezdit ve druhé se rozstřílel a zaslouženě vy- 3:0, ale průběh utkání byl daleko vyrovnanější, než ukazuje konečný výsledek.
hrát za svými soupeři, nebo hostovat soko vyhrál.
Svoji převahu potvrdili i ve čtyřhře, když
v Mostě, se konečně představil opravdu Žatec – Chomutov 9:2 (1:0, 5:1, 3:1)
Branky: Kříž 3, Švancar 2, Krupička, ve finále porazili chomutovský pár Kudoma. Přestože v úvodní třetině svazovala jeho kombinace ještě nervozita, Dlouhý, Bizon, M. Filipovský
bík, Morávek 3:0.
(js)

Dorostenci Slavoje překvapili zahraniční soupeře
Výborný dojem zanechali fotbaloví dorostenci FK Slavoj Žatec na halovém
turnaji VIII. ročníku INDOOR SUPERCUP 2013, který se hrál minulý víkend
v německém Norimberku. Představilo se v něm 16 účastníků z několika zemí
(Rakousko, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Německo, ČR, Dánsko).
Turnaj zahájil Žatec remízou 1:1s brali svoji porci smůly. Přestože brankaSpV Greuther Fürth, když vyrovnávací mi Hassmana a Svobody vedli 2:0 nad
branku vsstřelil Hassman. Překvapením dánským klubem FC Randers, nastřelili
skončilo další utkání, v němž Slavoj několikrát břevno nebo tyče. Místo rozv dramatickém závěru rozhodl o výhře hodnutí soupeř snížil a 6 vteřin před
nad JFG Heidelberg 3:1 (L. Hynek 2, koncem vyrovnal napůl vlastním gólem
Vintr). V závěrečném utkání o postup na konečných 2:2. Místo mezi nejlepší
ze skupiny Žatec porazil turecký SV čtyřku nastoupil Žatec k boji o 5. místo
Dergaspor 3:0 (Hodina 2, A. Hynek). s domácím ASV Fürth, se kterým prohrál
V semifinálové skupině začínali Ža- 1:2 (Hassman).
„Trenéři soupeřů nechtěli věřit, že
tečtí s pozdějším vítězem Rapidem Vídeň. V bouřlivé atmosféře těsně prohráli hrajeme jen krajský přebor. Naši hráči
1:2, když autorem branky byl J. Hy- podporovaní skvělými fanoušky, kteří
nek. Následovalo vítězství nad FC Füssen neváhali vstávat brzy ráno, zatímco jin4:1 (J. Hynek 2x, A. Hynek, Hassman) de teprve končily plesy, předvedli výkon,
V dalším utkání si ale hráči Slavoje vy- na který můžou být upřímně pyšní. Skvěle

reprezentovali nejen klub FK Slavoj Žatec, ale také celý český fotbal,“ řekl jeden
z dvojice žateckých trenérů Radim Laibl.
Konečné pořadí 2013

1. SK Rapid Vídeň (Rak.)
2. Ansbach (Německo)
3. FC Randers (Dánsko)
4. Grenther Fürth (Něm.)
5. ASV Fürt h ( Německo)
6. FK Slavoj Žatec
7. FC Füssen (Německo)
8. Hajduk (Chorvatsko)
9. Neumarkt (Německo)
10. Rezattal (Německo)
11. Panzerdorf (Švýcarsko)
12. Derghanspor (Turecko)
13. Wofenbach (Německo)
14. Heidenberg (Německo)
15. AFS Karlovy Vary (ČR)
16. Roth (Německo)

