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Opakovaně se objevují dotazy, proč
je Žatecký týdeník zdarma a do schránek. K tomuto řešení jsme se rozhodli
proto, aby se informace z dění ve městě
a místních částech dostaly k lidem, aniž
by v cestě stála nějaká bariéra. A tou je
i cena.
Navíc dávno jsou pryč doby, kdy byl
výnos z vlastního prodeje tiskovin významným zdrojem příjmů. Už řadu let
je to inzerce, která periodika živí. I my
jsme k ní přistoupili, a to proto, aby pokryla výdajovou část. Nechceme ale, aby
se radniční zpravodaj stal obálkou na inzerci, protože to čtenáři zpravidla nelibě
nesou. Proto jí budeme využívat jen proto,
aby uhradila nezbytné náklady, a tedy ji
otiskovat v přiměřeném rozsahu.
Povinností každé obce je občany informovat, ukládá jí to zákon. Některá města
či obce to řeší jen úřední deskou, leckde
poslouží též internetové stránky. Protože
je to způsob, který má svá omezení, rozhodli jsme se obě tyto varianty podpořit
třetí – Žateckým týdeníkem. Dalším důležitým argumentem pro volbu roznášky
do schránek bylo to, že prostřednictvím
roznášky můžeme informace dodat
i lidem z místních částí, kteří často postrádají možnost si noviny koupit někde
na stánku či v obchodě. Prostě proto, že
ho v obci nemají.
Informujeme a budeme informovat
o všem podstatném, čímž splníme jednak povinnost danou zákonem, jednak
chceme (s trochou nadsázky řečeno)
ukojit hlad po informacích, s nímž jsme
byli konfrontováni na každém kroku.
Je i na Vás, občanech, abyste se ptali
na vše, co Vás zajímá, a my Vám na
stránkách týdeníku odpovídali. K tomu
je přece určen.
Objevily se pochybnosti, zda nebude
týdeník zbytečně odčerpávat peníze
z rozpočtu (vyčleněno je na něj maximálně 800 tisíc korun, reálný výdaj bude
podle současných propočtů zhruba o 50
tisíc korun nižší). Někteří mají předem
jasno a jsou skálopevně přesvědčeni, že
jde o prodělečnou záležitost. Týdeník ale
umožní městskému úřadu jako takovému
přinášet svoji inzerci, za kterou se doposud muselo platit jiným médiím. Už při
průměrném ročním nákladu na inzerci
v tištěných či elektronických médiích si
tak můžeme odečíst zhruba 350 tisíc
korun. Při přípravě rozpočtu jsme škrtli
i náklady na tisk informačního letáku
o odpadovém hospodářství, protože
jsme počítali se zařazením příslušných
informací do Žateckého týdeníku; to je
dalších 20 tisíc korun úspor. Shrnuto
– hned na začátku si odečteme 370
tisíc korun. Pevně věříme, že zbylou
část nám přinese inzerce, jejíž cena je
vzhledem k oslovení 7320 domácností
velmi příhodná pro obyvatele i firmy
(tak velký počet lidí najednou nemůže
oslovit žádné jiné médium s výjimkou
letáků různých obchodů). Aleš Kassal

Rozloučení Náčelníka generálního štábu
se 4. brigádou rychlého nasazení
Žatec - 19. února přijel do Žatce osobně poděkovat vojákům a občanským
zaměstnancům 4. brigády rychlého nasazení Náčelník generálního štábu
armádní generál Ing. Pavel Štefka. Ve svém projevu připomněl důležité
etapy v historii armády a 4. brigády rychlého nasazení.
Úkolové uskupení na bázi 4. brigády jednotky, jako například nasazení
rychlého nasazení jako první dosáhlo v Afghánistánu, Iráku nebo Kosovu.
počátečních operačních schopností
Velitel brigády plukovník gšt. Aleš
a z toho do budoucnosti vyplývá celá Opata poděkoval armádnímu geneřada úkolů pro příslušníky této elitní rálovi Pavlu Štefkovi za pozornost,

kterou věnoval jeho podřízeným a za
dlouhodobou podporu.
Na neformálním setkání s velením
4. brigády rychlého nasazení posléze
náčelník Generálního štábu Armády
České republiky předal Zlaté pamětní
medaile náčelníka Generálního štábu.
Jedním z oceněných byl také starosta
města Žatec Mgr. Erich Knoblauch.

Další pokračování regenerace
sídliště Jih II má zelenou
Žatec – Rada města na svém pondělním zasedání schválila podání žádosti
o dotaci v rámci Programu regenerace panelových sídlišť pro rok 2007 na
akci Regenerace panelového sídliště Jih II – 2. etapa – 2. část.
Tato etapa se týká prostoru ohraZa celou částku se provedou sadové
ničeného ulicemi Růžová, Stavbařů, úpravy a další úkony na veřejné zeleni,
Jižní a Javorová. Náklady se odhadují opraví se chodníky, dojde k výměně vena zhruba 8,4 milionu korun, podíl řejného osvětlení a dopravního značení.
města by měl činit minimálně 30 %, tj. Zároveň se počítá s vytvořením hřiště
2,58 milionu korun.
pro děti předškolního věku.

V rámci regenerace sídliště již došlo
k rozšíření parkovacích kapacit ve
vnitrobloku ulice Lípová (2005 – 629
tisíc korun) a v rámci 1. části 2. etapy
(prostor mezi ulicemi „u Gárni“) ke stejným pracem, jaké se plánují ve 2. části
plus byl instalován dozorový kamerový
systém (2006 – 7,123 mil. Kč).
(mst)

Náčelník Generálního štábu tímto
poděkoval zástupcům města Žatec za
jejich podporu a dobrou spolupráci
Starosta města adresu příslušníků
brigády řekl, že je velmi rád, že právě
město Žatec se stalo domovem tak
skvěle připravených vojáků s vysokým
renomé.
(ngš)
V pondělí se rodina, přátelé,
známí a také bývalí a současní
zastupitelé rozloučili v žatecké
obřadní síni s Josefem Štrossem. Zesnul ve věku 34 let během jedné ze svých zahraničních cest. Poslední rozloučení
se na přání rodiny neslo v duchu
veselých historek a vzpomínek
na tohoto známého fotografa,
divadelníka a zastupitele za
Stranu zelených. Jeho místo
v zastupitelstvu zaujme Milan
Milfait.
(red)
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Opakovaný záměr Města Žatec č.p. 2987 ul. Lva Tolstého se st.p.č.1140/
1 o výměře 666 m2. Jedná se o rohový
prodat ze svého majetku

dvoupodlažní podsklepený obytný dům
se 4 bytovými jednotkami obsazenými
nájemník, nedaleko centra města. Dvůr
Volná bytová jednotka:
u domu - zatížen věcným břemenem
č.2829/1 ul. Dr.Kůrky v Žatci o velikosti
přístupu a příjezdu ke garážím. Kupní
1+3, plocha bytu 71,00 m2 s podílem
cena : 2 088 290,- Kč
společných částí budovy č.p.2828,
2829 a podílem pozemku st.p.č.5078
o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
710/28844 vzhledem k celku za kupní
cenu…553.950,-Kč (tj. cena zjištěná
snížená o 25%) a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Projednáno Radou Města Žatec dne
15.8.2006.

EČ 2490 ul. B. V. Kunětické se st.p.č. 2802
o výměře 28m2. Jedná se o samostatně
stojící objekt původně autobusová
zastávka. Kupní cena: 27 910,-Kč
(bez fotky)

Záměr projednán RM dne
07.12.2005 a 27.11.2006

č.p. 575 ul. Jungmannova se st.p.č. 110
o výměře 404m2, p.p.č. 7096/1 o výměře
64 m2 Jedná se o rohový dvoupodlažní
podsklepený obytný dům se 4 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky. Dům
Zveřejněno: od 30.1.2007 do 28.2.2007 se nachází nedaleko centra města Kupní
cena : 1 965 630,- Kč
Žatec - V areálu výstaviště Incheba Expo Praha proběhl ve dnech 15.-18.2. 2007 historie. Na tisícovku nejrychlejších
šestnáctý ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Na výstavní ploše návštěvníků čekal kromě tištěných proOpakovaný záměr Města Žatec
pagačních materiálů i sáček s pravým
18 500 m2 se představilo 700 vystavovatelů ze 47 zemí světa.
prodat ze svého majetku
Na veletrhu, který patří společně s br- představil společně s dalšími význam- žateckým chmelem. Lidé se na vystavoZáměr projednán RM dne 25.03.2003
něnským Regiontourem mezi největší nými městy z regionu v rámci expozice vatelském stánku dále nejvíce zajímali
čp. 2071 Studentská v Žatci se
akce svého druhu ve střední Evropě, Ústeckého kraje. Hlavním lákadlem na- o Dočesnou, památky města a produkty
2
st.p.č.2159 o výměře 449m a zahradou
samozřejmě nemohla chybět prezenta- šeho města byla tradice pěstování nej- Žateckého pivovaru.
p.p.č.4592/15 o vým. 258 m2.
ce královského města Žatce. Žatec se kvalitnějšího chmele na světě a bohatá
(jn)
Jedná se o řadový dvoupodlažní
podsklepený obytný dům postavený v roce
INFORMACE POLICIE ČR
Záměr Města Žatec prodat ze
1938 se 6 bytovými jednotkami obsazenými
svého majetku
nájemníky. Kupní cena: 1 986 740,-Kč
Pachateli se nepodařilo autorádio odcizit
Projednáno Radou Města Žatec dne
V době od 16. 2. 2007 do 19. 2. 2007 neznámý pachatel přelezl oplocení areálu
5.2.2007.
firmy Saniba v Žatci a zde po rozbití skleněné výplně u dveří spolujezdce a pátých
č.p. 1404 ul. Svatováclavská se Volná bytová jednotka:
dveří vnikl do dodávkového automobilu Hunday H1, ze kterého se pokusil odcizit
st.p.č.1587 o výměře 817 m2, p.p. č. č.2690/13 ul. Javorová v Žatci autorádio. Způsobená škoda byla vyčíslena na 20 000 Kč.
2
370/4 o výměře 1025 m2 a se skladem o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m
se st.p.č.3989 o výměře 49m2. Jedná se s podílem společných částí budovy č.p. Pachatel odnesl věci za více než 50 000 Kč
V době od 16. 2. 2007 do 18. 2. 2007 neznámý pachatel nezjištěným způsobem otevřel
o třípodlažní, podsklepenou budovu školy 2690, 2691 a podílem pozemku st.p.č.
2
s půdním prostorem, postavenou v roce 3467 o výměře 474 m v k.ú. Žatec v Žatci, ul. Volyňských Čechů, vyklápěcí okno v budově O2 - Telefonica a následně
1925, poslednírekonstrukceamodernizace o velikosti 358/28526 vzhledem k celku nezjištěným způsobem vnikl přes uzamčené dveře bez poškození do zadní kanceláře
v roce 1979. Budova je pronajata. Kupní za kupní cenu 427.450,- Kč a poplatky objektu. Odtud odcizil 7 ks VHS kazet, 150 ks CD nosičů, 12 ks lahví alkoholu, varspojené s provedením smlouvy.
nou konvici zn. ETA, kožené desky, sportovní obuv - 7 párů, kosmetiku zn. Le Chevr
cena : 10 281 220,- Kč
Zveřejněno: od 12.02.2007 do
a různé dokumenty. Škoda byla vyčíslena na 54 400 Kč.
13.03.2007
(zdroj: Policie ČR Louny)

Žatec se představil na veletrhu Holiday World v Praze

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Záměr projednán RM dne 25.03.2003
a 27.11.2006
č.p. 685 Prokopa Malého se st.p.č.
899 o výměře 252 m2. Jedná se řadový
dvoupodlažní nepodsklepený obytný
dům v městské památkové rezervaci
se 2 bytovými jednotkami obsazenými
vše v k.ú. Žatec.
nájemníky. Kupní cena: 816 760,- Kč

�idi�ské pr�kazy vydané od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich dritelé povinni vym�nit do 31. prosince 2007

Kterých �P se vým�na týká?

Záměr projednán RM dne
17.6.2003 a 27.11.2006

čp. 1989 ul.Pražská v Žatci se
st.p.č.2088 o výměře 288 m2 a zahradou
p.p.č.3814/25 o výměře 250 m2 . Jedná
se o podsklepený dvoupodlažní obytný
dům s podkrovím s 5 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky. Kupní cena :
2 265 735,-Kč

č.p. 356 ul. Nákladní v Žatci se st.p.č.
599 o výměře 608 m2. Jedná se o objekt
v městské památkové rezervaci,
nemovitou kulturní památku v havarijním
stavu, provizorně zastřešenou v roce
1991. Stavebně historický průzkum uvádí
vznik objektu kolem roku 1400 - původně
gotická stavba později renesanční
sladovna. K žádosti o čp. 356 je nutno
doložit podnikatelský záměr včetně
časovéhoharmonogramurekonstrukce
a návrhu kupní ceny.

�P vydány v období:

1.7.1964-1986

�P vydány v období:

1987-1991

�P vydány v období:

1992-1993

Pro� si mám vym�nit �P ji nyní?

- p�edejdu dlouhému �ekání na ú�adu (magistrátu)
- budu mít vystaven �idi�ský pr�kaz v zákonem stanovené lh�t�

Kolik m� to bude stát?

- vým�na �P je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vym�nit sv�j �P?

- na p�ísluném pracoviti obecního ú�adu obce s rozí�enou p�sobností
nebo magistrátu m�sta na území �R (dle místa trvalého pobytu dritele
�idi�ského pr�kazu)

Co musím mít s sebou?

- platný doklad totonosti (ob�anský pr�kaz, pas)
- jednu fotografii o rozm�rech 3,5 x 4,5 cm
- �idi�ský pr�kaz, kterému kon�í platnost

Kdy budu mít vystaven nový �P?

- lh�ta pro p�evzetí nového �P je zpravidla do 15-20 dní (dle po�tu ádostí)

Kde najdu více informací?

- www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)

Zveřejněno : od 9.2.2007 do 12.3.2007 Zveřejněno: od 6.2.2007 do 7.3.2007
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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
23.2. PÁTEK

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

25.2. NEDĚLE

PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
15:00
Úsměvný pohádkový skoromuzikál, kde je vše úplně naruby. Režie:
Věra Jordánová Hrají: Tomáš Racek, Hana Czivišová a další. Uvede DAP - Divadelní agentura Praha
Mimo předplatné. Pohádka. Jednotné vstupné 50,-

28.2. STŘEDA

STRAŠIDELNÝ MLÝN
10:00, 14:00
Původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními
strašidly Budulisem, Bodolisem a také s čertem Vilibaldem. Uvede:
Pohádkové divadlo Julie Jurištové
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Pohádka. Jednotné vstupné 30 ,-

18. 2. Neděle
2.3. PÁTEK

10.3. SOBOTA

13.3. ÚTERÝ

14.3. STŘEDA

20.3. ÚTERÝ

VODNÍKOVA HANIČKA
15:00
Pohádka v podání Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Hraje se v loutkovém divadle v ul. Obr. míru. Mimo Předplatné

Digitální kino
je připraveno
k spuštění

V těchto dnech byla dokončena instalace digitálního kina v Žatci. Návštěvníci se mohou těšit na pravidelné filmové
produkce z domácí i zahraniční tvorby.
V měsíci březen se můžete těšit například
na filmy Kupec Benátský, Životy těch
druhých nebo na český film Maharal,
který byl uveden v premiéře do kin 15.
února. Z důvodu instalace kina v prostoru žateckého divadla budou filmové
produkce probíhat vždy pravidelně v sobotu a pondělí. Pro děti se bude promítat
zejména v neděli dopoledne. Digitální
technologie umožňuje kromě filmových
produkcí také mnoho dalších možností
využití. V budoucnu se můžeme dočkat
napříkladživýchsportovníchčihudebních
přenosů ze vzdálených míst. Kompletní
program kina i divadla naleznete vždy
na stránkách www.divadlozatec.cz. (kf)

ŘÁDKOVÁ KOMERČNÍ INZERCE

n Půjčovna nákl. přívěsů za os.
auta
nosn. rozměr
350 kg 2x1,1
DALŠÍ POVĚSTI ČESKÉ
8:30, 10:00
Plachta 60 cm
550 kg 2x1,3
Eva Hrušková a Jan Přeučil. V rolích oblíbeného Jiráska a Jiráskové
provedou oba herci děti další etapou naší historie. Postupně předPlachta 160 cm
550 kg 3x1,3
staví Horymíra, Křesomysla i Golema. Autorem scénáře a textů je Radíčeves 41, mobil. 721507884
Jiří Chalupa.
nKosmetická firma AVON hledá
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 35,spolupracovníky, žádný vstupní poplatek,
ŽENITBA
19:30
zajímavá provize, mob. 728866210
V příběhu svobodného mládence, který se přeci jen rozhodl oženit
se představí v hlavní roli žatecký rodák Jan Rampas.
ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,n Hledáme brigádníky - stánkový
EVA A VAŠEK
18:00
prodej
v SRN, jen víkendy v červenci.
Oblíbená dvojice v novém programu opět v žateckém divadle.
Výborné finanční podmínky. Znalost NJ
Mimo předplatné
nutná. 602610767, 724174047
Koncert . Vstupné: 150,MALOVANÉ PÍSNIČKY
10:00, 14:00
PŘIŠLI
Veršovaný muzikál plný písniček, básniček, kraťounkých
pidipohádek a vyprávění ve verších. Hrají: Tereza Kostková 15. 2.
a Petr Mikeska. Předplatné sk. E a M, i mimo předplatné
Vstupné: 30,- Kč.
ELENA SUCHÁNKOVÁ A JOCOSE JAZZ - 07
19:30
První dáma českého jazzu na turné s kapelou. Hrají: Miroslav Linka, Radek Krampl, Petr Dvorský a Branko Križek. Více na: http:
16. 2.
//www.jazzdoregionu.cz/suchankova.php
Mimo předplatné. Koncert
Jednotné vstupné 120 ,-

21.3. STŘEDA

NA SVĚT
Svěrák Jakub
Kubisková Karolina
Kadavá Lucie
Holečková Adelheid
Franc Matěj
Funk Ondřej
Ulrichová karolina
Horáček Štěpán
Vojar Petr
Füs Jakub
Kočí Josef
Hrdličková Natálie
Vošická Ema

ČEŠTINA ČINANÁ
8:30, 10:00
17. 2.
Zábavný scénický pořad, který chce humornou a hravou formou
podpořit naši rodnou mluvu. Hrají a zpívají Ludmila Bednářová,
18. 2.
Jitka Kubištová, Přemysl Kubišta a Jindřiška Kikinčuková.
Pro školy II. stupně
Jednotné vstupné 30,19. 2.
22.3. ČTVRTEK DIVADLO SKLEP – BESÍDKA 2007
19:30
Tradiční forma představení Divadla Sklep, která je každoročně obROZLOUČENÍ
měňována těmi nejlepšími nápady, písněmi a scénkami v podání samotných autorů, kterými jsou: David Vávra, J. Burda, R. Nebřeský, Hrdina Josef
L. Vychodilová, B. Trojanová, J. Hanáková a dalšími.
Hejlová Marie
Mimo předplatné
Barochová Marie
Vstupné: I. Místa 210,- II. Místa 200,- III. Místa 190,Štross Josef
25.3. NEDĚLE ČERT A KÁČA
15:00
Schmied Josef
Pohádka o hubaté Káče, která se nelekla ani celého pekla.
Dörfler Rudolf
Režie : Jurij Galin. Hrají: Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Petr
Janeček a další herci z Docela velkého divadla Litvínov.
CENÍK INZERCE
Mimo Předplatné . Jednotné vstupné 50,28.3. STŘEDA

CHUDÁK MANŽEL – J.B. Moliére
19:30
Nestárnoucí komedie o bohatém muži, který se neoženil z lásky, ale
z touhy po titulu. S písničkami a skvělými moliérovskými situacemi
se představí Divadelní společnost J. Jurištové. Hrají: Oldřich Navrátil,
Jaroslava Obermaierová, Kamila Šprachalová, Miluše Bittnerová,
Julie Jurištová, Petr Oliva, Mário Kubec a další.
Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I. Místa 180,- II. Místa 170,- III. Místa 160,-

29.3. ČTVRTEK LENKA FILIPOVÁ – Recitál
19:30
Hosté : Sean Barry – Irská Harfa, Mirek Linhart - elektrické a akustické kytary
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné: I. Místa 230,- II. Místa 220,- III. Místa 210,-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC - přečtěte si...
Cheng, Francois
Věčnost není příliš dlouhá

Kubátová, Marie
Pohádky pro rozcáplíky

Působivý příběh o nefalšovaném citu,
Víte, kdo jsou rozcáplíci? Tak se říká
okouzlení a schopnosti dívat se pravdě rozmazleným dětem, které se nechtějí
do očí se odehrává v nádherném prostředí chovat, jak by měly - například se nechtějí
Číny, kde platí přísné zákony.
mýt nebo si uklízet hračky, rýpají se v jídle,
neposlouchají...
Bär, Frank P.
Hudební nástroje

Lemesurier, Peter

Přehled hudebních nástrojů - dechové, Nostradamus. Příštích padesát let
smyčcové, drnkací, klávesové a bicí, jak
Výběr z nejznámějších proroctví slavvzniká tón a hudba ve světě.
ného Nostradama.

93 let
87 let
43 let
34 let
55 let
82 let

PLOŠNÁ INZERCE:

17,- Kč /cm2

Slevy za opakování:
při 2. a 3.
12 %
4. až 6.
15 %
7. a více
20 %

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Firemní:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč
Soukromá:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění rámečkem 60,- Kč,

VKLÁDANÁ INZERCE:

1,- Kč/ks
při pravidelném opakování (minimálně 4 x za 12 měsíců)
0,70 Kč/ks
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Sdružení rodáků a přátel města Žatce
a Městská knihovna Žatec
vyhlašují

VI. ROČNÍK SOUTĚŽE V LITERÁRNÍM A FOTOGRAFICKÉM PROJEVU
pod názvem

„ŽATEC 2007“
n Motto soutěže:
Vytvořit vazby mladých i dospělých obyvatel k Žatci (Žatecku) a jeho tradicím
Poznáváním historie prohloubit vztah k rodnému místu a zdůraznit zdravý
patriotismus
n Podmínky tvorby:
Jako zdroj jednotlivých témat uplatnit vjemy, zážitky, dojmy a pocity autorů,
prožitky rodáků a bývalých občanů města, vzpomínky či odkazy pamětníků,
historická fakta, vlastivědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění. U fotografií zejména zaměření na prezentaci města, zachycení historie a vývoje města.

LITERÁRNÍ PROJEV:

- volba libovolného literárního žánru: poezie, próza, dramatická tvorba.
n Kategorie v literárním projevu:
1. kategorie: Žáci 1. – 5. tříd (1. stupeň ZŠ)
2. kategorie: Žáci 6. – 9. tříd (2. stupeň ZŠ)
3. kategorie: Studenti středního školství (denní studium)
4. kategorie: Dospělá populace
n Rozsah prací v literárním projevu:
Maximálně tři strany textu formátu A 4.
n Formát prací v literárním projevu:
Literární práce musí být pořízeny v elektronické podobě jako textový soubor ve
formátu (.doc) nebo (.rtf) na nosičích CD nebo disketě (3,5¨). Výjimečně mohou
být pořízeny v psané formě čitelným písmem (senioři).
n Doporučená literární témata:
• Slyšel(a) jsem pohádku, pověst o Žatci • Z historie mého města • Žatec očima
rodáků • Žatecko a války • Vzpomínky mých příbuzných a známých na historické
události v Žatci • Tudy šly dějiny • Jak šel čas • Jak na mne působí město Žatec
• Z pěstování chmele na Žatecku • Rád(a) cítím vůni chmele • Žatecko není jen
historie a chmel • Proč mám rád(a) své město • Moje mládí v Žatci • Co vyprávěl
náš dům • Do města jen dojíždím • Jak vidím Žatec já • Co Žatci chybí • Čím byl
a je Žatec výjimečný • Co mám na našem městě nejraději • Pozvání pro turisty
do města • Co ve městě zlepšit? • Vyznání Žatci
… a další libovolná témata dle vlastního výběru vztahující se k Žatci a Žatecku.

FOTOGRAFICKÝ PROJEV:
- fotografie čermobílé, barevné.
n Kategorie ve fotografickém projevu:
Nejsou stanoveny (bez rozdílu věku a jiných omezení).
n Rozsah prací ve fotografickém projevu:
Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo seriál, který může mít
maximálně 5 snímků. Každá fotografie seriálu musí být zřetelně označena, že
je jeho součástí (např. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 a 5/5).
n Formát prací ve fotografickém projevu:
Klasická (papírová) fotografie musí mít minimální rozměr 148 x 210 mm (formát A5), doporučený rozměr 210 x 297 mm (formát A4). Fotografie lesklé, bez
rámečku. Z tohoto omezení jsou vyjmuty historicky cenné snímky. Každá klasická (papírová) fotografie musí být na zadní straně opatřena čitelným štítkem
s těmito údaji: název snímku, parametry použitého přístroje a materiálu, datum
a čas expozice, místo pořízení snímku.
Soutěžní fotografické snímky v elektronické podobě zaslané e-mailem ve formátu
(.jpg) a (.jpeg) musí mít minimálně 1600 bodů na delší straně snímku (odpovídá přibližně fotoaparátu s rozlišením 2 Mpix). Maximální velikost e-mailu pro
zasílání elektronických fotografií je 5 Mb. Na digitálních nosičích CD a DVD je
možné posílat obrázky ve formátu (.jpg), (.jpeg), (.tiff) a (.bmp) bez omezení
jejich maximální velikosti.

SPOLEČNÁ ČÁST:
n Účast v soutěži:
Soutěž je vyhlášena pro děti, mládež i dospělé a všechny příznivce města Žatce
bez omezení trvalého bydliště.
n Podmínky účasti v soutěži:
Každá soutěžní práce musí být opatřena průvodním listem, ve kterém bude
uvedeno příjmení a jméno soutěžícího, adresa bydliště, případně adresa pro
korespondenci je-li odlišná od bydliště, telefon, e-mail, věk, zařazení do příslušné kategorie a název práce. Soutěžní práce bez průvodního listu nebudou
do soutěže zařazeny. Soutěžní práce zasílané elektronickou formou musí mít
připojený textový soubor s těmito údaji.
n Termín soutěže:
1. leden 2007 – 31. prosinec 2007.
n Termín odevzdání prací:
Nejpozději do 31. ledna 2008 do na adresu Městská knihovna Žatec, Náměstí
Svobody čp. 52, 438 11 Žatec, e-mail: knihovna@mekzatec.cz. Způsob odevzdání
prací: osobně, poštou nebo elektronickou cestou.
n Vyhodnocení soutěže:
Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním věcných cen a čestných uznání se
uskuteční v 1. pololetí 2008.
n Odborná porota:
Odbornou porotu hodnotitelů přihlášených prací jmenuje starosta Města Žatec
na návrh vyhlašovatele soutěže.
n Vítězné a další vybrané práce budou uveřejněny:
• v ALMANACHU, který bude vydán do konce roku 2008
• na webových stránkách SRPMŽ a MěKŽ
• v regionálním tisku
• vítězové i účastníci soutěže ve fotografickém projevu budou moci prezentovat
své fotografie na výstavě forografií
Petr Šimáček
Radka Filková
předseda SRPMŽ
ředitelka MěKŽ
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PŘEDSTAVUJEME ZÁJMOVÉ SLOŽKY NAŠEHO MĚSTA

Sbor dobrovolných hasičů
Něco z historie
Boj člověka proti požárům provází
celé lidské dějiny, lépe řečeno snahu
o jeho zvládnutí. Protože oheň má ve
vývoji společnosti velký význam a stal
se jedním z civilizačních prvků. O boji
s ohněm se dočteme již v 10. stol. př..
Kr., kdy stavitel VITRIUS žijící za Ceasara a Augusta, popisuje, že již před
200 lety př. Kr. učený KTESIBIUS
z Alexandrie zhotovil hasičské čerpadlo.
A tyto stříkačky byly v podstatě s různými
vylepšeními v Egyptě a Římě používány
až do 18. století.
A jak to bylo v Čechách? V roce 1853
byl vydán Spolkový zákon a v Čechách
jakoby se protrhly hráze a začaly vznikat
různé spolky. Ne všechny pochopitelně
vydržely, některé zanikly pro nezájem,
některé nepřestály různé společenské

vlivy, některé obstály až do dnešních
dnů a jsou aktivní a činné. Mezi ně patří
i Sbor dobrovolných hasičů.
První Sbor dobrovolných hasičů na
území Českého království vznikl v roce
1854, byl však v Zákupech a tak jej nelze
považovat vysloveně za český. Další sbor
vznikl v roce 1861 v Liberci a byl taktéž
německý. Ten opravdový první český byl
založen v roce 1864 ve Velvarech.
A je zde rok 1870 a první zmínka o Sboru dobrovolných hasičů v Žatci. Je nasnadě připomenout, že všichni členové byli
oddáni této činnosti a konali tuto práci
bez nároku na jakékoliv odměny. Pro Žatec, okolí a přilehlé obce byli dobrovolní
hasiči důležití až do roku 1965. Teprve
v tomto roce vznikl v Žatci Sbor profesionálních (placených) hasičů, který nebyl
určen jen pro město Žatec, ale až do roku

1993 i pro žateckou a podbořanskou část
okresu Louny.
Jsou zde 80. a 90. léta – ta 80. ještě
patřila ve sboru dobrovolných hasičů
k plodným, přišel přelom 90. let - a činnost sboru byla utlumena a tím i zcela
pozastavena výjezdová činnost.
Rok 1998 se zapsal jako zlomovým,
do sboru přišlo několik nových členů
a ti byli tím správným hnacím motorem
a pomohli sbor opět vynést na vysokou
úroveň. A z hlediska spolehlivost, dovednosti a odbornosti drží tento „cejch“ až
do dneška.
Máme přítomnost a rok 2007
– zřizovatelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je město
Žatec, které hradí veškeré náklady na
její provoz. Provozovatelem JSDH je
SDH města Žatce - (SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Hlavní činností sboru a jednotky jsou
zásahy při požárech, následky větrných
smrští, úniky ropných látek, odčerpávání
vody ze zatopených lokalit a další. Specializací jednotky jsou také záchranné práce ve vodě, ve výškách nebo nad volnou
hloubkou pomocí lezecké techniky. Jednotka je zařazena do kategorie JPO „V“.,
což znamená zabezpečit výjezd jednotky
do 10 minut od vyhlášení poplachu, ten
probíhá telefonicky, jen ve výjimečných
případech sirénou! Nedílnou součástí
dobře připraveného sboru a jednotky
je vysoká připravenost členů, která je
zabezpečována pravidelnými teoretickými školeními, absolvováním kurzů
a především praktickým výcvikem účastí
na společných cvičeních s HZS. Stojí za
zmínku, že „vrchol“ praktické přípravy
je každoroční účast na mezinárodním
cvičení International patrol v České Kamenici, zde má možnost každý člen získat
ještě větší zkušenosti ze cvičení v reálných
podmínkách, které jsou mnohdy extrémně
jak fyzicky, tak psychicky náročné.
V rámci sboru působí i kolektiv mladých
hasičů, který sdružuje mládež se zájmem
o požární ochranu, ale už i zde se ukáží ti
největší vytrvalci. Většinou s věkem, kdy
mládež odchází do učilišť, na školy, nebo
zvítězí jiné záliby, tak kolektiv prořídne

RK - JUDr. Karel Krčmárik, Žatec, Obr. míru 3 - nabízí
RD Žatec - Žižkovo nám. za 2,6 mil., u Odborů za 2,6 mil. Kč, Arbesova za 1,95 mil. Kč, Svatopluka Čecha 2,9 mil. Kč.
RD v Želči za 500 000,- Kč, chatu v Nové Vsi za 1,7 mil. Kč, RD + bývalá jatka v Černochově u Loun za 800 000,- Kč,
ubytovnu v Drahomyšli za 2,8 mil. Kč.
Druž. byt. 1 +3 za 820 000,- Kč, 1 + 3 za 780 000,- Kč. Byt v os.vl. za 770 000,- Kč
tel. 415 711 429, 603529361-2, krcmarik@iol.cz

a zůstávají ti nejvěrnější, čímž se připravují na budoucí členy jednotky.
Méně náročné jsou pro jednotku výjezdy, které zabezpečují asistenční hlídky
při různých kulturních akcích, jako je
Dočesná, pálení čarodějnic, silvestrovská noc, různé dětské dny a v posledních
letech díky filmovým štábům i při natáčení
filmů.
V průměru má jednotka během roku 10
– 15 výjezdů, vlivem letošních větrných
smrští už jich má od začátku roku za sebou celkem 7. Kromě požárů, odčerpávání
vod, likvidací olejových skvrn, odklizení
následků větrných smrští, si vychutnali
dobrovolní hasiči i jednu nemalou kuriozitu. Vyproštění plastového kontejneru
plného komunálního odpadu z vrat jezu,
ten byl pomocí lezecké techniky vyproštěn
a vytáhnut na břeh.
V současné době má sbor s jednotkou
zhruba 20 členů a město pro ně hledá
přijatelné zázemí a vhodné garážování
techniky. To jsou dva důležité aspekty,
aby tento sbor mohl bez problémů řádně
fungovat. Neboť vybavení a technika čítají
nemalé finanční položky, které si zaslouží
vhodné prostory. Přestože je práce dobrovolných hasičů náročná a nezaměnitelná,
přejme si ať to známé „hoří, hoří“, zní naším městem co nejméně.
Stanislava Žitníková

ŽATEC NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Přinášíme další zajímavou historickou pohlednici ze seriálu, který přibližuje
podobu města mezi lety 1900 - 1945. Pohlednici ze své sbírky zapůjčil žatecký
patriot Jan Řánek. Knižní podobu pod názvem Žatecko na starých pohlednicích
můžete zakoupit v Turistickém informačním centru za 399,- Kč.

Náměstí Svobody (1915)

Firma „IZOS s.r.o.“
přijme na pobočku v Žatci zaměstnance
jako obsluhu linky na zpracování skla do
třísměnného provozu.
Kontakt: 415 728 665, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz,
nebo na adrese Velichov 42, Žatec
Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou
adresu tydenik@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.

