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Dostává se Vám do rukou první vydání
Žateckého týdeníku. Je to list, který by chtěl
zaujmout původní místo a funkci novin,
jež žatecká radnice svého času vydávala,
a nabídnout Vám znovu po letech zprávy
a informace z tohoto úřadu. Slibuji si od
těchto novin, že vhodně doplní spektrum
Vašich informací tak, aby si každý z Vás
mohl přečíst a udělat vlastní úsudek na
různá dění v našem městě a nemusel se
opírat pouze a výhradně o informace,
komentáře a názory jednoho jediného
městského periodika.
Můžete se ptát: má to vůbec cenu?
Každého musí tato otázka chtě nechtě
napadnout. Pokud na věc nahlížím čistě
organizačně a ekonomicky, tak zjišťuji, že
někdejší radnice tiskovinu vydávala a měla
ji ve svém organizačním řádu po několik
let koncipovanou jako mírně ziskovou, či
plus mínus vyrovnanou položku. Na městě
chceme jít podobnou cestou. Cena je však
pro mne mnohem větší v tom, že umožní dát
čtenáři porovnání informací a zamezí tak
neblahým důsledkům vyplývajícím z leckdy
neprofesionální práce, neseriózního novinářského přístupu a patrně i tendenčního
zacházení s žurnalistikou. Zacházení, jehož cílem není informovat, ale dosáhnout
zvoleného cíle té či oné zájmové skupiny.
Mnohokrát mě v posledních dnech a týdnech napadalo, zda vůbec mělo cenu něco
vysvětlovat do „nezávislé tiskoviny“, když
jakýkoliv pracně dojednaný a zdůvodněný
výsledek vzápětí redakce po svém přizpůsobila? Nebylo by jednodušší těmto lidem
nechat prostor a počkat, až se jednotlivé
kauzy samy časem ukážou ve své pravdivé
verzi ? A má vůbec cenu trávit čas na pravidelných novinářských brífincích? Určitě
už tušíte, že odpověď bude NE.
Problém je v tom, že pro některé novináře
jsou pozitivní příběhy méně zajímavé než
příběhy o údajných neúspěších radnice,
neřku-li přímo o katastrofách. Zpráva
o tom, že se něco dobrého zdařilo, bude
vždy pro některé tyto redaktory naprosto
nepřijatelná.
A tak mám pro Vás jedno doporučení.
Až vás zase jednou přepadnou chmury
při čtení zpráv a komentářů „nezávislých
novin“, zkuste si najít jen tak pro zkoušku
také verzi dotčené kauzy v městském Žateckém týdeníku. Možná, že tam najdete
nejen zajímavé porovnání informací, ale
třeba i sem tam něco pozitivního.
Pevně doufám, že Žatecký týdeník Vám
bude přinášet mnoho odpovědí na Vaše
otázky a stane se i pro Vás způsobem k vyjádření Vašich přání, potřeb, pocitů či podnětů, na které chceme pružně reagovat.
A když Vám bude připadat, že to, na co
myslíte, stejně nemůžete ovlivnit, přeci
jen to zkuste. Možná to nepůjde, možná je
pravděpodobnost úspěchu pouze 1:1000.
Ale přesto má cenu stále hledat řešení
a správnou cestu. Protože je při hledání
jen jedna věc jistá: kdo nic nehledá a o nic
neusiluje, ten nic nedokáže a nenajde.
Vážení spoluobčané. I když jsme vstoupili již do měsíce února, dovoluji si Vám
při této příležitosti, sice se zpožděním, ale
o to upřímněji popřát v nadcházejících
jedenácti měsících roku 2007 mnoho dobrého a šťastného do Vašich soukromých
i pracovních dní,
a také naplnění Vašich přání a očekávání. Naším společným přáním nechť se
stane nalezení dostatku vůle a trpělivosti
ke vzájemnému pochopení, schopnosti
kompromisu a dostatku kultury ve vzájemném dialogu.
Novému Žateckému týdeníku přeji
úspěšný start a čtenářům neustále aktuální čtení. Děkuji za Váš čas i pozornost
Mgr. Erich Knoblauch
starosta města Žatce

Papírny: z minima získalo
město maximum
Žatec - Památkově chráněná vila a s ní fronta objektů papíren podél ulice Volyňských Čechů se stala od 29. ledna majetkem města Žatec. Vyústila tak čtvrt roku
trvající jednání představitelů města se soukromým vlastníkem. Pro převzetí se souhlasně vyjádřilo 14 zastupitelů a zastupitelek, zbylí byli proti, nebo se zdrželi.
Široká a někdy i emocionálně vyhro- ochrany nad papírnami jakožto archicená diskuze provází záměr na vytvoření tektonickým a historickým dědictvím
obchodního centra v areálu někdejších města. Nové vedení města se tak dostalo
papíren. Jeden z pohledů na výsledek do zvláštní situace. Na jedné straně tu byl
jednání je takový, že je to naprosto špatné tlak veřejnosti, aby se papírny v žádném
a nevýhodné rozhodnutí, které negativně případě nebouraly, na druhé tu byl jasný
ovlivní hospodaření města. Pak je tu i další požadavek investora stavět a vydělat pepohled, který reprezentuje postoj těch, již níze. Přitom z pohledu města existovala
souhlasili.
jediná šance, jak areál ochránit - pracovat
Vysvětleme pohnutky, které k převzetí s ochranným pásmem.
budov vedly. Společnost Agile získala
Jenže podle současné legislativy předareál papíren od jiného podnikatelského stavuje vyhlášení ochranného pásma
subjektu (nikoli od města!) s pochopitel- zásadní problém. Jestliže by kvůli reným záměrem - mít z něj finanční profit spektování jím stanovených zásad vznikly
díky výstavbě supermarketu. Vyvstala majiteli, firmě Agile, nějaké vícenáklady
tak otázka, jaká část papíren bude muset a nebo by nemohla vůbec začít stavět,
být zbourána, aby tam mohlo vyrůst něco muselo by město (nikoli stát!) tuto částku
jiného, moderního.
uhradit ze svého rozpočtu. Zástupce firmy
Ovšem už před podzimními komunální- na jednání s představiteli města uvedl, že
mi volbami dostalo ministerstvo kultury by šlo o zhruba 20 milionů korun. Co by se
od Polánkova muzea podnět k vyhlášení tím ale změnilo pro areál papíren? Chát-

Areál papíren začne postupně měnit svoji tvář. Foto: Svoboda Žatec

raly by dál a nakonec by svým stavem
ohrožovaly okolí.
Při nevyhlášení pásma by existovalo nebezpečí, že by papírny byly srovnány se
zemí a vznikla by „nehezká jizva na tváři
města“, jak to nazval pracovník Polánkova
muzea Jiří Matyáš na lednovém zasedání
zastupitelstva. Obchod by stejně vznikl.
Po několika týdnech se zrodil kompromis. Představitelé města uhájili to, že
zbourané budou jen vnitřní novodobé
objekty včetně vrátnice (s tím souhlasí
i památkáři), ale cenná vila a objekty
podlé ulice Volyňských Čechů zůstanou
stát, takže i nadále budou dotvářet charakteristickou tvář této části města. Obchodní
řetězec Lidl původně plánovanou pozici
obchodu „pootočil“ tak, že se prodejna
„zasune“ do dvora. Město navíc získá
zmíněné objekty (vila plus celý vnější
trakt) zdarma. To je možné jen díky tomu,
že se směnila hodnota věcného břemene
za průchod a průjezd do areálu a hodnota
budov.
Vlastnictví budov městem je totiž
jedinou pojistkou proti tomu, aby se
papírny zbouraly.
Toto východisko představitelé města
považují za jasné vítězství. Papírny stojí,
budou stát, a městu přibude další majetek.
Není technicky v pořádku a ihned použitelný, to je zřejmé. Ale počítá se s jeho
účelným využitím a financováním penězi, o které bude město žádat z dotačních

titulů Evropské unie.
Co se týká jeho zvažovaného využití, část
se využije pro depozitáře cenných sbírek
a předmětů Polánkova muzea i Archeologického ústavu Akademie věd ČR
(pobočka Žatec), zbylé prostory pro obchody, společenskou a zájmovou činnost,
v úvahu připadá i bydlení. Tím pádem se
z této nyní do určité míry zchátralé části
města stane živá čtvrť s dalším zázemím
pro obyvatele a jeho návštěvníky.
Kriticky se poukazuje na zhoršení dopravní situace v oblasti ulic Komenského
alej a Volyňských Čechů. Dopravní zatížení způsobené zákazník a zásobováním
obchodu nebude podle ujištění Policie
ČR takového významu, aby se dalo považovat za zásadní. Ve smlouvě je i věta,
že do 31. 12. 2006 nesmí město s objekty
nic dělat. Minimálně tento rok však bude
trvat příprava na čerpání dotace, a proto
vedení města nepovažuje zmíněnou větu
za prvořadý problém. K zajištění budovy
proti vzniku nepovolaných osob po dohodě s Agile dojít samozřejmě může.
Navíc kromě obchodu vyroste v prostoru
mezi nynější vrátnicí a objektem velení 4.
brigády rychlého nasazení 24 hodin denně
otevřené parkoviště a v dalším prostoru
dětské hřiště. Cenné dřeviny zůstanou
stát, zbylé budou pokácené s tím, že stejně jako třeba v případě Kauflandu za ně
bude učiněna náhradní výsadba.
Aleš Kassal

a my v to doufáme - vyústit i v příliv peněz
na opravy cenných objektů. Navíc vzniklý
pasport pro potřeby hodnotících pracovníků UNESCO bude přeložen do cizích
jazyků, což uhradí stát, a město může se
vzniklými cizojazyčnými materiály zpětně
operovat v případě výroby svých vlastních
propagačních materiálů. Čili na tom můžeme nepřímo získat další prostředky.
Přirozeně se nabízí otázka, jak se
UNESCO projeví v dennodenním životě

Žatce, především majitelů objektů a lidí
žijících v nich či v chráněném území.
NPÚ ujišťuje, že není cílem UNESCO
objekty či území konzervovat, ale ukázat
návštěvníkům, jak fungují v autentickém
prostředí. Tedy v takovém, které běžně
a přirozeně funguje. Předběžně na únor
jsme s NPÚ dohodli na radnici setkání
s majiteli objektů, aby dostali informace
od osob nejpovolanějších.
Aleš Kassal

balíku peněz pro rozvoj a zvyšování životní
úrovně. Chceme je použít pro celou řadu
projektů - na podporu bydlení, podporu
a rozvoj cestovního ruchu, sportovišť
atd. Jde o jeden z hlavních úkolů, které si
klademe na nynější volební období.
Nelze ale čekat, že si o peníze řekneme
a hned je také dostaneme. Nejnáročnější
- alespoň z hlediska administrativy - je přípravná fáze. Studie, projekty, ekonomická
rozvaha, zdůvodnění, to vše představuje
náročné kroky. Jen pokud se jim ale věnuje

skutečně maximální úsilí, existuje šance
finanční prostředky získat. Když jsou tzv.
přiklepnuté, začíná další údobí, jež se nesmí podcenit - vlastní realizace. A i když je
vše zdárně hotové, musí úspěšný příjemce dotace a vzniklé dílo projít kontrolami
úředníků a úřadů. Každý projekt tedy jednoznačně vyžaduje maximální preciznost
od a až po zet.
Na stránkách Žateckého týdeníku budeme čtenáře o možnostech čerpání dotací
postupně seznamovat.
Aleš Kassal

Žatec je kandidátem pro rozšíření
světového seznamu dědictví UNESCO!

Žatec - Balírny, sklady a sušárny chmele jsou cennou devizou města Žatce. A právě
ta může vyústit v zařazení Žatce na prestižní seznam památek světového dědictví
při UNESCO (tj. mezinárodní organizace při OSN pro výchovu vědu a kulturu.
Město využilo přirozeného svého potenciálu a o vstup do elitní skupiny památek
maximálně usiluje.
Podle informací Národního památko- historickou a architektonickou hodnotu
vého ústavu (NPÚ) je pozice Žatce velmi daných míst či budov a ozřejmují výjisilná, a naděje tudíž vysoká.
mečnost města.
V současnosti je v ČR dvanáct míst, kteUž fakt, že Žatec figuruje na seznamu
ré již na seznamu UNESCO jsou. Každé kandidátů, je příslibem pro větší pozornost
z nich se stává o to větším turistickým ta- ze strany Ministerstva kultury. Ta může hákem. Město chce přirozeně podporovat
cestovní ruch. Důvod je zřejmý - přijedou
návštěvníci z tuzemska i zahraničí, kteří
Žatec - Dotační období 2007 až 2013 se
tady budou utrácet i svoje peníze. Pomůže to rozvoji služeb, rozpočtu města stane zlatým věkem České republiky. Tedy
a v konečném důsledku i zvýšení životní pokud se podaří účelně a efektivně vyuúrovně. Právě proto jde o jednu z priorit žít prostředků, které naší republice bude
v tomto rozmezí dodávat Evropská unie.
současného vedení města.
Podle NPÚ představuje dosažení zařa- Ročně z ní půjde do ČR asi 100 miliard
zení na prestižní seznam nejméně tři roky korun, tedy částka, která by například letos
práce. V současnosti vzniká seznam loka- pokryla deficit celého státního rozpočtu.
Pro region Severozápad (Ústecký plus
lit a jednotlivých objektů, které by mohly
být do UNESCO zahrnuté. Součástí Karlovarský kraj) to bude 746 milionů eur.
tohoto pasportu jsou fotografie, nákre- Je přirozenou snahou města, aby usilovalo
sy, plány a texty, které popisují kulturní, o získání prostředků z tohoto ohromného

Chceme dosáhnout na peníze z evropských fondů
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Policie šetří vraždu družky
V pátek 2. února kolem 18. hodiny
zemřel v Žatci na následky bodné rány
v hrudníku 30letý muž. Stalo se to v bytě
jeho družky v 7. patře panelového domu. Z
vraždy byla obviněna právě 30letá družka
mrtvého. Ještě v pátek 2. února večer byla
jako podezřelá zadržena a umístěna do
policejní cely. V sobotu pak byla obviněna

z vraždy a hrozí jí až 15 let ve vězení. Policie
podala státnímu zástupci podnět k návrhu
na uvalení vyšetřovací vazby. O té bude
dnes rozhodovat Okresní soud v Ústí na
Labem. Policii přivolal soused, za kterým
pachatelka krátce po činu přišla. Motiv
a další okolnosti vraždy se vyšetřují. (zdroj:
policejní mluvčí Jarmila Hrubešová)

INFORMACE POLICIE ČR
n Pachatel okradl důchodkyni za
bílého dne
Policisté šetří krádež ze soboty, kdy v dopoledních hodinách v žatecké ulici Pod
Střelnicí okradl dosud nezjištěný poberta
68letou ženu. Zloděj do poškozené strčil,
využil jejího okamžiku překvapení a z ruky jí přitom vytrhl kabelku s peněženkou
a finanční hotovostí. Způsobenou škodu
poškozená vyčíslila na 600 Kč. Po pachateli policisté pátrají.

n Vandal poškodil auta v Husově
ulici
Koncem minulého týdne poškodil
v žatecké Husově ulici neznámý vandal
tři zaparkované automobily. Polil je dosud
nezjištěnou látkou, čímž na nich způsobil škodu za celkem 50 000 Kč. Případ
nyní šetří žatečtí policisté jako trestný
čin poškozování cizí věci, po pachateli
pátrá. (zdroj: policejní mluvčí Jaromíra
Střelcová)

CHOVATELÉ ZVOU NA SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU

Mistrovská čtyř- a tříčlenná kolekce regionu Žatec 2006 a o tituly Mistr regionu
Žatec 2006. Slavnostní předání ocenění
se uskuteční na závěr výstavy v sobotu
od 14.45 hodin za účasti starosty města
Žatec pana Mgr. Ericha Knoblaucha. Na
výstavě bude možnost vidět zajímavá, ale
i málo chovaná plemena králíků, drůbeže
a holubů. Bude i příležitost si koupit chovná zvířata. Výstava je doplněna i o prodej
krmiv pro domácí chovná zvířata.
Ing. Pavel Jursík

Svazu postižených se výrazně
rozrostla členská základna
Žatec- Svaz postižených civilizačními
chorobami v Žatci zakončil svoji činnost
za loňský rok v prosinci členskou schůzí
v Městském divadle. Kromě členů výboru
zasedli za předsednický stůl zástupkyně
OV SPCCH V.Wünkelhoferová, za Centrum zdravotně postižených Ústeckého
kraje V.Firstlová, za centrum zdraví
M.Vondráčková a také místostarosta
města A.Kassal, který i přes své pracovní vytížení, vyplývající z jeho nové
funkce, pozvání přijal. Po dlouhé době
to byla kladná odezva na naše pozvání,
k nimž byla většina předchozích zástupců
města „hluchá“.
Členové výboru informovali přítomné
o uskutečněných akcích během celého
roku, předložili plán na 1. pololetí r. 2007,
byla podána informace o rekondičních pobytech, o možnostech asistenční služby,
vyplývající z nového zákona o sociálních
službách. Přednesena byla rovněž zpráva
o hospodaření a o stavu celkové členské
základny. Ta se za poslední roky bohatě
rozrostla. Dalším bodem byla krátká přednáška z oblasti alternativní mediciny.

Hlavním bodem se stalo zhodnocení celého loňského roku, a výsledek byl velice
pozitivní a kladný. Pro členy organizace
byla připravena na každý měsíc akce, ať
už to byly kulturní nebo poznávací zájezdy, přednášky, taneční zábavy, dvakrát
do roka členská schůze a každou středu
otevřeno kontaktní místo (kancelář) od 10
do 12 hodin. Nejlépe hodnocenou akcí byl
„DEN SPCCH“, který se konal v malém
sálku Městského divadla a byl spojen s výstavou starodávných a starožitných věcí.
Tento den otevřených dveří měl velký
ohlas a velice kladně byl ohodnocen i na
celorepublikovém výboru v Praze.
Posledním bodem programu schůze
bylo vyhlášení literární soutěže na téma
„Pomohli mi v nouzi“. Jelikož má organizace průměrný věk členů mezi 65 až 80 let,
nebyla pro tuto soutěž nijak zvlášť vymezena kriteria. Termín odevzdání příspěvků je
15.3. 2007. Hudební a pěvecké vystoupení
bylo příjemnou tečkou za uplynulým rokem a odhodlání organizace připravovat
pro své členy opět bohatou nabídku akcí
i v letošním roce.
(žit)

Křížova vila se vyrovnává
se škodami po požáru

Žatec – V polovině ledna začalo z radiátorů Křížovy vily v Zeyerově ulici znovu
sálat teplo. K výpadku došlo v úvodu prosince. Z dosud nevyjasněných příčin začalo v prostoru plynového kotle hořet. Plameny a sálavé teplo způsobily poničení
topného systému i elektroinstalace.
Hmotná škoda způsobená přímo vila hostí výstavu snímků členů Žateckého
požárem se rozrostla o následné škody fotoklubu.
– například o umělecké štuky, uhynula
Do šetření příčiny požáru se zapojil
spousta květin včetně třímetrové palmy, také Technický ústav požární ochrany,
další škody se projevují a časem zřejmě který prověřuje plynový kotel. Na vývyvstanou i na omítkách. Podtrženo sledky městský úřad zatím čeká. Požár
sečteno přijde odstranění následků na nicméně také naznačil kvalitu práce
zhruba půl milionu korun, větší část našich předků. Byť intenzita byla značpokryje pojištění.
ná, stropní trámy odolaly a zachovaly si
Nicméně i přes výpadek tepla se před dostatečnou nosnost pro to, aby na nich
vánocemi ve vile (odloučeném pracovišti mohlo i nadále spočívat topné zařízení. Do
Polánkova muzea) oddávalo a návštěv- budoucna nicméně městský úřad zvažuje
níci přicházeli na expozici věnovanou napojit Křížovu vilu na rozvody Žatecké
židovské kultuře. Po spuštění topení se teplárenské.
program rozběhl naplno, konkrétně nyní
(mst)

Žatecký
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FOTO ALEŠ KASSAL

Chovatelé ze Základní organizace Žatec
1 připravují na pátek 9. února od 9.00 do
18.00 hodin a sobotu 10. února od 8.00 do
15.00 Žateckou regionální výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů spojenou se
soutěžní výstavou králíků - samců.
Bude vystaveno 316 králíků, 42 voliér
drůbeže, 140 holubů, 10 voliér exotů od 70
chovatelů nejen ze severozápadních Čech,
ale i ze zahraničí. Pozvání přijali i chovatelé z příhraničních chovatelských organizací ze Saska (SRN). Soutěžit se bude
o tituly Šampion regionu Žatec 2006,

Jan Novotný pózuje se Švejkem, který s kapelou a českými národními písničkami obcházel výstaviště a šířil
dobrou náladu.

Regiontour 2007

Brno, Žatec - Čtyřdenní maraton čekal od 11. do 14. ledna Jana Novotného, pracovníka turistického informačního centra Městského úřadu v Žatci. Už posedmé
zamířil na Regiontour 2007, což je mezinárodní veletrh cestovního ruchu.
Na akci se prezentovaly všechny české na letošní, jubilejní 50. dočesnou, rychle
a moravské kraje, konkrétně pak stovky mizely materiály o procházkových trasách
měst a obcí, které jsou si vědomé důleži- městem, letáky s nabídkou ubytování,
tosti účasti při podpoře svého cestovního cyklotrasami Žateckem a předměty proruchu.
pagující výrobu chmele a piva.
Žatecký stánek byl den co den v obležení
Celá řada návštěvníků byla doslova
zájemců o nejrůznější propagační mate- uchvácena žokem se sušeným chmelem.
riály. Značný zájem panoval o pozvánku Drtivá většina z nich si jej odnesla domů

jako suvenýr a hlavně vzpomínku na svá
studentská léta, jež strávili na brigádách
v žatecké pěstitelské oblasti. Spousta
mužů si pak jméno Žatec navíc spojila
i se svojí základní vojenskou službou,
především u „tankánů“.
Za čtyři dny se u žateckého stánku zastavily stovky návštěvníků včetně zástupců
cestovních kanceláří. Dohromady si rozebrali tisíce propagačních a informačních
materiálů.
Aleš Kassal

Žatec – Radnice v Žatci přišla se zajímavou nabídkou pro obyvatele místních
částí Radíčeves, Milčeves, Bezděkov, Velichov, Záhoří a Trnovany. Mají si ze
svého středu vybrat zástupce, kteří budou na radnici přednášet podněty z té
které obce.
Samozřejmě (stejně jako v případě v místních částech pomoci. Plně si přitom
města) nelze čekat, že všechny problé- uvědomujeme, že ani při nejlepší vůli nemy se budou okamžitě odstraňovat. můžeme mít úplnou představu o tom, co
Nicméně základem pro to, aby se mohla obyvatelům schází, co potřebují. A tak
problematika místních částí účelně řešit, očekáváme, že to budou primárně oni,
jsou informace. Dennodenní život přináší kdo budou přicházet a přednášet své pořadu okolností, s kterými chceme lidem střehy a náměty. Jak jsme se při úvodních

pohovorech se zájemci o členství v osadních výborech dozvěděli, leckdy jsou to
zdánlivé maličkosti. V každodenní realitě
ale nabývají zásadních rozměrů.
V rozpočtu počítáme také s pevně danou, paušální částkou, která bude sloužit
právě pro uspokojování potřeb obyvatel
místních částí. Konečnou výši této částky budou ještě projednávat a následně
schvalovat zastupitelé. Zatím se pohybuje
v řádech stovek tisíců korun.
(mst)

V druhé polovině února zahájí svou
činnost první digitální kino v Ústeckém
Kraji. Město Žatec o své kino přišlo již
před několika lety a lidem nezbývalo již
nic jiného než navštěvovat kina v okolních
městech nebo v Praze. Za pomoci dotací
z městského úřadu mohla být v lednu započata přestavba interiéru divadla, které je

Cinemas, která sdružuje několik společností zabývajících se digitální technologií.
První digitální kina byla již zprovozněna
v Chotěboři na Vysočině a ve Rtyni
v Podkrkonoší. Kompletní informace
o Digitálním kině v Žatci naleznete na
www.divadlozatec.cz.
(fi)

Osadní výbory – šance pro
obyvatele místních částí

Digitální kino brzy zahájí činnost
v Žatci jediným městským kulturním zařízením. Celková investiční částka přesáhla
2 000 000 korun. Hlavním rozdílem mezi
klasickým a digitálním kinem je v mediu,
ze kterého je film promítán. Návštěvníci
se mohou těšit na velmi kvalitní prostorový zvuk a dobrý obraz. Dodavatelem
tohoto zařízení je společnost Extreme

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. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

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

ÚNOR 2007
5. 2. PONDĚLÍ

MARTA KUBIŠOVÁ
Recitál „Já jsem já“. U klavíru Petr Malásek
mimo předplatné, Koncert. Vstupné: 180,-

8.2. ČTVRTEK

VSTUPTE ! - Neil Simon
19:30
Jedna z nejúspěšnějších komedií slavného autora o nekončících
patáliích klaunů na penzi. Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička,
Jan Čenský a Libuše Švormová. Produkce: Agentura Harlekýn
Předplatné sk. A i mimo předplatné
Činohra. Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

20.2. ÚTERÝ

MOJE PAST
19:30
Staňte se svědky monologu, který je svérázným komentářem k dění
v současném světě, v divadle i ve své rodině. V komické sondě do
prostředí divadelního zákulisí účinkuje vynikající šansoniér Igor
Šebo. Bonusové představení pro sk. A i mimo předplatné
Činohra. Vstupné: I.místa 100,- II.místa 90,- III.místa 80,-

21.2. STŘEDA

TAM TAM ORCHESTRA - BATUCADA
19:30
Strhující bubenická show v kostýmech plná brazilských karnevalových rytmů. Vše bude obohaceno sborovým zpěvem a tanečnicemi.
Více na http://www.tamtam-orchestra.cz
Mimo předplatné, Koncert. Vstupné: 100,- Kč.

23.2. PÁTEK

POPELKA
8:30
Loutková podoba známé pohádky. Hrají: Víťa Marčík a Víťa Marčík
ml. Scénář, režie a hudba: Víťa Marčík
Pro školy I. st. 10:15
Pohádka. Jednotné vstupné 40 ,-

25.2. NEDĚLE

PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
15:00
Ve středu 21. února se v Městském
Úsměvný pohádkový skoromuzikál, kde je vše úplně naruby. Režie:
Věra Jordánová Hrají: Tomáš Racek, Hana Czivišová a další. Uve- divadle Žatec představí projekt nazvaný Tam Tam Orchestra. Návštěvníci se
de DAP - Divadelní agentura Praha
Mimo předplatné. Pohádka. Jednotné vstupné 50,mohou těšit na strhující bubenickou
a taneční show v kostýmech. Během
STRAŠIDELNÝ MLÝN
10:00
Původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními večera zazní hlavně hudba brazilské
strašidly Budulisem, Bodolisem a také s čertem Vilibaldem. Uvede: samby, ale v repertoáru budou i rytmy
Pohádkové divadlo Julie Jurištové
Afriky a Kuby. Celý projekt vznikl v roce
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné 14:00
Pohádka. Jednotné vstupné 30 ,-

28.2. STŘEDA

18. 2. Neděle

19:30

VODNÍKOVA HANIČKA
15:00
Pohádka v podání Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo Předplatné

Žatečan si splnil novoroční
předsevzetí – běhal každý den

Žatec – Už samotný titulek řadě čtenářů znalých věci napoví, že oním běžcem je
Roman Daniš. Když jsem se o jeho výkonu dozvěděl, suše jsem konstatoval: Tolik
kilometrů jsem za leden nenajezdil ani automobilem.
Roman Daniš pracuje u Českých drah, Nakonec se dostal na 311 kilometrů.
ve volném čase se věnuje turistice a po- „Krize přišla v desátý den. Ale překořádání či spolupořádání nejrůznějších nal jsem ji,“ má radost, že zdolal nejen
akcí. A také běhá – třeba uprostřed noci přírodní vlivy, ale hlavně sám sebe.
do práce.
Sluší se dodat, že Roman Daniš běhal
Aby člověk docenil jeho výkon, potře- nikoli v klasických běžeckých botách, ale
buje znát čísla. Tady jsou: ve věku 56 let v bagančatech. Těžké pracovní boty volil
se rozhodl, že od začátku nového roku pro svůj trénink i legendární Emil Zátopo celý první měsíc denně uběhne 10 pek. „A já to chtěl zkusit po něm,“ dodal
kilometrů! „Kvůli počasí se mi to ne neúnavný běžec.
vždy povedlo, takže jsem musel někteVe svém životě uběhl i pět maratonů, ten
rý den uběhnout více,“ vypráví Roman poslední v Košicích. Desetikilometrovou
Daniš. Nejméně, čtyři kilometry, uběhl trasu běhal zhruba v čase kolem hodiny,
v době silného vichru. Běhal i tehdy, nejlepší čas se pohyboval kolem 45 mikdyž vypukla bohatá sněhová nadílka. nut.
Aleš Kassal

Bubenická show s Tam Tam Orchestra
přinese exotické rytmy

JITŘENKA - připravujeme

Činohra:

1999 z původních seskupení nazvaných
Sluneční Orchestr nebo ještě známějších
Šum Svistu. V současnosti skupinu tvoří šestice muzikantů vedená kapelníkem
Milošem Vacíkem, který složil většinu
skladeb. Tam Tam orchestra od svého
založení zahrála na mnoha akcích. Jmenovat můžeme například slavnostní ote-

vření pražské Sazka Areny v roce 2004.
Zahráli si také v Káhirské opeře nebo
na „Samba Convention“ v Kolíně nad
Rýnem. Kompletní informace o tomto
projektu včetně hudebních ukázek
naleznete na adrese www.tamtam-orchestra.cz. Koncert v žateckém divadle
začne již od 19:30 hod.

Tříkrálová sbírka vynesla
více než 17 tisíc korun

Besídka divadla Sklep
Chudák manžel
Pro děti: Princové jsou na draka
Koncert: EVA A VAŠEK
VÝSTAVA: FOTOGRAFIE DIVADEL- Žatec – Stovky kusů mincí a desítky bankovek různých hodnot se nashromáždily
NÍ SEZÓNY 05 / 06
v kasičkách s logem České katolické charity. V průběhu ledna byly v rámci Tříkrálové sbírky dárcům k dispozici na několika stabilních místech včetně městského
CENÍK INZERCE
úřadu; po městě s nimi chodili i tři králové. S několikaletou přestávkou se tak
sbírka vrátila do našeho města, naposledy tu probíhala v roce 2003.
PLOŠNÁ INZERCE: 17,- Kč /cm2
Žatečtí obyvatelé nashromáždili během v Žatci,“ uvedl Dmytro Serba, pastoračSlevy za opakování:
při 2. a 3.
12 %
dvou týdnů 17 433 korun (pro srovnání ní asistent řecko-katolické církve.
4. až 6.
15 %
– v Podbořanech, kde má sbírka tradici,
Žatecká radnice děkuje všem oby7. a více
20 %
to bylo 22 tisíc korun). Vzhledem k ma- vatelům, kteří se rozhodli přispět na
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
lému počtu tříkrálových skupinek pro- dobrou věc. V příštím roce se předstaFiremní - text do 5 řádek (21 znaků
cházejících Žatcem to vůbec není špatný vitelé města rozhodli vyjít pořadatena řádek) zvýrazněno rámečkem
výsledek. Nutno k tomu jistě připočíst lům maximálně vstříc a pomohou jim
160,-Kč
i dárce, kteří na konto České katolické v zajištění dobrovolníků, kteří budou
- každý další řádek za 25,- Kč
charity poslali peníze prostřednictvím s kasičkami obcházet město, případně
Soukromá - text do 5 řádek (21 znadárcovských SMS.
i místní části.
ků na řádek) 100,- Kč (dvě otištění)
Otevírání
kasiček
se
uskutečnilo
V rámci pomoci charitě rada města
- každý další řádek za 3,- Kč
v
kanceláři
starosty
Ericha
Knoblaucha
nabídla
dalšímu projektu – tzv. šatní- příplatek za fotografii a zvýraznění
za
účasti
dalších
zástupců
městského
ku,
v
němž
se sbírá oblečení či hračky
rámečkem 60,- Kč,
úřadu a manželů Serbových, kteří se – prostory na Havlíčkově náměstí.
VKLÁDANÁ INZERCE 1,- Kč/ks,
charitě – a nejen v této podobě – věnují V současnosti se vedou jednání ohledpřipravidelnémopakování(minimáluž řadu let. „Peníze se rozdělí mezi po- ně způsobu financování nájmu tamního
ně 4 x za 12 měsíců) 0,70 Kč/ks.
třebné, část se použije přímo pro charitu nebytového prostoru.
(mst)
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Mladí Žatečané
uspěli ve
sportovní anketě
Louny – Vrchlického divadlo v Lounech
se v minulých dnech stalo dějištěm
galavečera, při kterém se vyhlašovali
nejúspěšnější sportovci za loňský rok.
Anketu pořádaly Deníky Bohemia ve
spolupráci s ČSTV. Sponzorsky se na
ní podílelo i město Žatec, jehož barvy
reprezentovali především sportovci
v mládežnických kategoriích.

Výsledky
n Dospělí jednotlivci:

1. Kamil Ausbuher, Podbořany, cyklokros
2. Jan Wainer, Louny, triatlon
3. Nikol Richterová, Louny, veslování
4. Jakub Mašek, Louny, kulturistika
5. Vítězslav Huja a Jiří Pustka, Louny,
veslování – dvojskif

8. února 2007
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Základní principy fungování obce

svá stanoviska k projednávaným vě- - má právo požadovat projednání urNásledujícím textem zahajujeme seriál, který přinese Vám, občanům, základní
cem
čité záležitosti v samostatné působpřehled o tom, jak fungují města. Jaké mají povinnosti, úkoly a jakými pravidly
- stejně tak má právo se vyjadřovat k návrnosti města zastupitelstvem či radou;
se řídí.
Každé město se vyznačuje třemi zá- Občan požívá určitých práv
hu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu
příslušný orgán musí takovou věc prokladními znaky: jde o území, občany - může volit a být volen do zastupitelobce za uplynulý kalendářní rok (písemjednat (zastupitelstvo do 90 dnů, rada
a samosprávu, která je základním článně nebo na zasedání zastupitelstva)
do 60) ode dne podání. Podmínkou je,
stva
kem uspořádání státu.
že takovou žádost musí podepsat nej- má právo hlasovat v místním referen- - má právo nahlížet do rozpočtu obce
Občany města jsou všechny fyzické
i závěrečného účtu za uplynulý kaméně půl procenta občanů obce
du
osoby, které jsou státními občany České - má právo vyjadřovat na zasedání
lendářní rok, do usnesení a zápisů - všechna tato práva náležejí občanům
republiky a jsou v něm (či jeho místní
rad, zastupitelstva, komisí a výborů
obce a také fyzickým osobám, které
zastupitelstva podle jednacího řádu
části) hlášeni k trvalému pobytu.
a pořizovat si z nich výpisy
dosáhly věku 18 let a vlastní na území
zastupitelstva (ze zákona je veřejné)
obce nemovitost.
ŽATEC NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Pokračování přineseme v příštím vydání. Zveřejněno s použitím příručky pro
Přinášíme první pohlednici z plánovaného seriálu, který bude přibližovat podobu města mezi lety 1900-1945. Pohlednici ze
zastupitele, vydané Svazem měst a obcí
své sbírky zapůjčil žatecký patriot Jan Řánek. Knižní podobu pod názvem Žatecko na starých pohlednicích můžete zakoupit
ČR a jeho laskavým svolením.
v Turistickém informačním centru za 399,- Kč.

Město získá další
propagaci na
Internetovém náměstí
Žatec – Čtenáři v němčině, angličtině
a francouzštině se dozvědí vše podstatné o městě Žatci. Usnadní jim to
takzvané Internetové náměstí města
Žatec, což je projekt, který v tomto
týdnu schválila rada města.
S návrhem přišel Nadační spolek města
Žatce v SRN. Cílem je vytvořit webovou
stránku, na které se budou objevovat
průběžně aktualizované informace
z kultury, společenského, ale i hospodářského dění.
Rada vyjádřila souhlasné stanovisko
ke znění smlouvy o spolupráci, na jejímž
základě nebude město za propagaci nic
platit, pouze se zavazuje dodávat informace. Důvodem je především fakt, že každá
forma propagace města je důležitá, v zahraničí zvlášť.
(mst)

n Kolektivy dospělých:

1. Fotbalový klub Postoloprty
n Mládež jednotlivci:

1. Lucie Záleská, Blšany, cyklistika
2. Vojtěch Nipl, Louny, cyklistika
3. Vojtěch Aschenbrenner, Žatec,
karate
4. Filip Blahout , Žatec, motorismus
5. Anna Emingerová , Žatec, karate
6. David Urban , Žatec, plavání
7. Květa Klementová, Podbořany,
karate
8. Jan Wolf , Louny, cyklistika
9. Pavel Sýkora, Žatec, národní házená
10. Miroslav Rybáček, Louny, triatlon
n Kolektivy mládeže:

1. Veslařský klub Ohře Louny
2. Šroubárna Žatec , starší žáci, národní
házená
3. Lokomotiva Louny, starší žáci , házená
n Trenér mládeže:

Pavel Bláha, veslařský klub Ohře
Louny.

n Veterán:

Jaromír Bárta - rozhodčí.

n Handicapovaný sportovec:

Luboš Jirka, Vroutek, cyklistika.

n Cena in memoriam za rozvoj
sportu:

Zdeněk Volánek, Podbořany, karate.
(mst, db)

Vlajka pro
Tibet opět
zavlaje

Žatec – Rada města projednala a odsouhlasila žádost občanského sdružení Lungta a vyvěšením tibetské vlajky
schvaluje podporu kampaně Vlajka
pro Tibet. Na radnici bude vyvěšena
10. března, a to už po sedmé.
Žatec se tak připojil po bok desítek
dalších měst a obcí v ČR. Smyslem kampaně je podpora Tibeťanů ve svém boji
za zachování lidských práv a svobod,
které jsou porušovány ze strany ČLR.
Ve svém průvodním dopise sdružení
Lungta vysvětluje, že právě 10. března
si svět připomene 48. povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém
zemřelo 80 tisíc povstalců. V dopise dále
stojí: Španělský Vrchní soud v současné
době přezkoumává, zda se sedm bývalých
čínských vůdců v čele s bývalým prezidentem dopustilo genocidy v Tibetu. OSN řeší
případ z prosince loňského roku, kdy byla
na čínsko-nepálské hranici zastřelena
17letá tibetská jeptiška a několik dalších
uprchlíků bylo zraněno a zadrženo čínskými vojáky.
Loni se do kampaně zapojilo v České
republice 286 sídel.
(mst)

Pohled na náměstí Svobody směrem z ulice Obránců míru (rok 1911)

V příštím vydání se
dočtete například
o tom, že město
navýšilo množství
peněz do Fondu
rozvoje bydlení na
13 milionů korun
i podrobný přehled
o tom, nač lze peníze
čerpat. Zveřejníme
novelizovaná pravidla
pro přidělování
bytů v domech
s pečovatelskou
službou. Přineseme
také kalendář akcí na
nadcházející období.

PROHLÉDNĚTE SI OPRAVDOVÉ XL AUTO!

XL víkend s modelem SEAT Altea XL 7.-14. února

Nová Altea

. Velká radost.

Spotřeba a emise CO2 Altea XL 8,9 (l/100 km), 214 (g /km).
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