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Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města Žatec,

Vážení čtenáři,

Odešel Jiří
Kubovský
Minulý týden, 3. října, vyhasl
život 72letého Jiřího Kubovského. Patřil k těm lidem, pro které
byl aktivní život na prvním místě. Uměl sdělovat své názory a životní postoje s upřímností sobě
vlastní a vždy za nimi pevně stál.
Miloval svoji rodinu tak, jak to
umí a dokáže jen správný chlap.
Miloval i svět rozhlasu a později
i ﬁlmu. Jeho jméno spojují čeští
a zahraniční ﬁlmaři s desítkami
ﬁlmů a seriálů, protože bez jeho
pomoci si nedokázali natáčení
v Žatci a okolí ani představit.
Poslední rozloučení s Jiřím Kubovským se uskuteční ve čtvrtek
11. října od 13 hodin ve smuteční síni městského hřbitova.

které se koná 11. října od 16 hodin
v zasedací síni městského úřadu
Program
- zahájení
- volba návrhové komise, určení ověřovatelů
zápisu
- schválení programu
- vystoupení veřejnosti
- majetek města
- rozpočtová změna – Kamarád-LORM
- studie – koupaliště v Žatci
- prominutí smluvní pokuty - č.p. 380 v Žatci
- prominutí smluvní pokuty - č.p. 572 v Žatci
- rozpočtová změna – oprava střechy nad
šatnami v ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec
- rozpočtová změna – rekonstrukce vozovky
v ul. Zeyerova, Žatec
- žádost o účelovou dotaci
- rozbor hospodaření Města Žatce
k 30.6.2007
Zájemci o tvorbu „Komunitního plánu“ zaplnili zasedací síň městského úřadu, a od zástupců Ústeckého kraje si
vyslechli přínosy a příklady KP. Od vedoucího soc. odboru MěÚ Žatec pak informaci k harmonogramu vyhlášení - prominutí odložené splátky kupní ceny
- půjčka FRBŽ č. 12/04 – prominutí úroků
cílových skupin KP.
- rozpočtová změna
FOTO:/TEXT/ (ŽIT)

s prací v komunální politice souvisí i snaha některých lidí vás neustále
očerňovat. A i když to není pravda,
každá rána – i podpásová - dobrá,
znáte to rčení. Posledním „hitem“
se staly spekulace související s odvoláním ředitelky muzea, jež se
objevily v jiném místním týdeníku.
Někoho zajímají naše důvody, jiní
je nechtějí slyšet a stačí jim, že
moje manželka pracuje v pobočce
muzea, takže si vytvoří rovnici
o všech známých (čili, že moje žena
se tedy musí stát ředitelkou, protože
tak to prostě v tomto špatném světě
chodí) a se svojí dedukcí se chlubí
jako s jasnou věcí. Jen málokoho zajímá stav muzea, které je důležitou
součástí kulturně-společenské práce
a života ve města a jako takové by
mělo základ své nabídky – hlavní
expozici – rozvíjet, nikoli konzervovat ve stavu starém 35 let.
Ono je ale vždy jednodušší stočit
nějaký problém do osobní roviny, než se zaměřit na skutečnou
podstatu věci. Řada lidí, ale bez
skrupulí a často bez znalosti věci
vyřkla svoji domněnku, aniž by si
uvědomila, že se tím třeba velmi
nepříjemně dotknou někoho, kdo
je v tom nevinně. V tomto případě
mé manželky.
V tomto sloupku bych chtěl podobně jako před časem vyvrátit, že
jde o záležitost právě v osobní rovině. Stejně jako jsem na tomto místě
a v tomto týdeníku upozorňoval, že
tehdejší nový ředitel technických
služeb František Daňhel opravdu
není můj strýc, říkám se vší zodpovědností i dnes, že moje žena
neaspiruje na ředitelku muzea. Co
budou říkat ti, kteří si to myslí, až
z výběrového řízení vzejde někdo se
zcela jiným jménem? Nadhodí zase
někdo, že ten či ona je se mnou v příbuzenském vztahu?
Aleš Kassal, místostarosta

Sociální služby - Komunitní plánování je na začátku Děkujeme!
Komunitní plánování je založeno na

Není žádným tajemstvím, že stávající zákon o sociálních službách v podobě
jaké je, nemůže fungovat. Důsledkem by byl v podstatě ﬁnanční kolaps a kolaps celé řady provozovatelů sociálních služeb. Ukázalo se, že tok peněz za
klientem je správný, ale některé parametry pro jednotlivé stupně příspěvku
na péči nebyly správně nastaveny. Už dnes je zřejmé, že místo 8,9 miliardy,
jak je v rozpočtu nás tento systém letos bude stát 12 miliard.
Koho se problematika sociálních slu- stupci města a těch, kteří mají s tímto
žeb přímo týká, jsou hlavně provozo- plánováním již zkušenosti. Byli to závatelé a uživatelé. Vyvedení z bludného stupci Ústeckého kraje. Ti mají Komukruhu by měl být projekt Komunitní nitní plán v závěrečné fázi a připraven
k předložení krajskému zastupitelstvu
plánování.
První krok v tomto směru byl uči- ke schválení. Cílem setkání bylo, vyněn formou pozvánky na jeho tvorbu, zvat zástupce organizací, poskytující
druhý krok učinili sami poskytovatelé, sociální služby, uživatelé soc. služeb,
uživatelé a občané, kteří se ve čtvrtek ale také širokou veřejnost k vytvoření
4.10. zúčastnili veřejného setkání pracovních skupin a zapojení se do
v zasedací síni Městského úřadu se zá- práce na tomto rozsáhlém projektu.

tom, že se do něho může zapojit široká veřejnost. Lidé zapojeni do těchto
pracovních skupin tak mají jedinečnou
šanci vyjádřit své názory na to, co ve
městě chybí, co by se dalo zlepšit, či
uplatnit v konkrétní potřebnosti. Že
má komunitní plánování významnou
roli v oblasti sociálních služeb je nepochybné. Proto je nutné, aby bylo zapojeno co nejvíce lidí, jejich účast může
tak vést k opravdu kvalitnímu projektu rozvoje sociálních služeb. (žit)

Jsem obyvatelkou spádové obce
Milčeves, neměli jsme u autobusové
zastávky (výstup od Žatce, nástup do
Podbořan) ostrůvek. V době dešťů se
museli cestující brodit blátem a zdolávat
kamení. Z iniciativy pana J. Studničky
z Milčevse jsme se dočkali a ostrůvek
u zastávky byl zřízen. Malý počin, ale
velice významný. Touto cestou děkují
všichni, kteří zastávku využívají, pracující, staří lidé, ale i školáci.
Eva Leitnerová, Milčeves

Placené vernisáže jsou již minulostí

Žatec – PhDr. Jiří Matyáš, pověřený řízením Regionálního muzea K.A.Polánka, přistoupil ke dvěma změnám. Především zrušil placené vernisáže,
které kritizovala řada návštěvníků muzea a jeho pobočky, Křížovy vily.
Platí také nová návštěvní doba pro otevřeno po oba dva víkendové dny,
hlavní budovu, tedy objekt muzea konkrétně od 9 do 17.30 hodin s pov Husově ulici. Na rozdíl od Křížovy lední pauzou od 12 do 12.45 hodin.
vily bylo zavřeno v sobotu, což se již Ve všední dny návštěvní doba muzea
Žatec – Vůbec poprvé v novodobé historii Městského úřadu Žatec se otevřely také změnilo. V hlavní budově je nyní platí dál od 8 do 15.30 hodin.
(st)
dveře radnice pro veřejnost i v sobotu, a to 6. října. Podle očekávání byl
v tento úřední den největší zájem o úseky občanských průkazů, cestovních
dokladů a o registry vozidel a řidičů.
Například pro občanské a cestovní svoje opodstatnění a radnici už doprůkazy přišlo 32 lidí, na pokladnách konce kontaktovali zástupci jiných obcí
uhradilo různé platby 36 osob, na a měst v regionu, aby se informovali na
registr řidičů dorazilo 31 zájemců, to, jakým způsobem byl sobotní úřední Žatec – Do dalšího „čtení“ postoupila studie budoucí podoby areálu kouna registr vozidel 12, pět na matriku, den koncipován. Lze tedy předpoklá- paliště. V minulých dnech rada města odsouhlasila studii, která počítá se
sedm na živnostenský úřad atd.
dat, že se pracovních sobot dočkají zařízením s celoročním provozem (venkovní + krytý bazén) včetně toboganu a 25metrového bazénu. Takovou velikost odklepla rada proto, že takto
Vedení radnice se rozhodlo k tomu- i obyvatelé jiných sídel.
to kroku proto, aby vyšlo vstříc lidem,
Další pracovní soboty budou podle velký bazén má podstatně větší využití včetně pořádání plaveckých závodů
kteří během týdne pracují nebo nemají již avizovaného plánu také první sobo- a třeba základní výuky potápění.
Zastupitelé se budou studií zabývat stejně jako další sídla v ČR spoléhá
z jiných důvodů možnost přijít v běžné tu v listopadu a stejně tak i v prosinci.
(st) ve čtvrtek 11. října, kdy se od 16 hodin na to, že získá na koupaliště většinu
úřední dny. Pracovní sobota ukázala
koná zasedání městských poslanců.
peněz z dotačních titulů.
Náklady na sportovně-relaxační
Existuje samozřejmě i možnost, že
areál se v současné době odhadují takto naplánovaný areál se nepodaří
Chtěl bych poděkovat všem, kteří kteří se z různých důvodů nemohli na 225 milionů korun. Částka je to vybudovat a město pak bude muset
se zúčastnili zahajovacího setkání dostavit osobně, ale svou účast na značná, nicméně při dnešních a stále zajistit finančně méně náročnější
k tvorbě Komunitního plánu so- tvorbě plánu už potvrdili. Věříme, že stoupajících cenách materiálů, tech- variantu. I při alternativě, že dojde
ciálních služeb pro město Žatec. takto vysoce nastavenou laťku zájmu nologií a stavebních prací je úměrná k obnově současné podoby koupališVšichni organizátoři byli mile za- o problematiku a chuti tvořit „ne- požadavkům města. Je nutné si uvědo- tě, si je nutné uvědomit její ﬁnanční
skočeni vysokým zájmem ze strany ztratíme“ a podaří se nám vytvořit mit, že město se snaží vytvořit takový náročnost. Venkovní bazény plus neveřejnosti, poskytovatelů sociálních dobře zpracovaný a přínosný Komu- areál, který nabídne návštěvníkům zbytné zázemí přijde na řádově desítky
standardní podmínky, jaké nabízejí jiné milionů korun, jež se využijí jen několik
služeb a dalších oslovených institu- nitní plán sociálních služeb.
cí. Poděkování samozřejmě patří
Za organizátory: Mgr. Petr Anto- moderní aquaparky v České republice týdnů v roce.
(st)
i dalším zájemcům o spolupráci,
ni, vedoucí odboru soc. věcí či v sousedním Německu. Město se

První pracovní sobota: na
úřad přišlo přes 140 občanů

Zastupitelé se budou
zabývat studií koupaliště

Poděkování všem účastníkům
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

n čp. 1067 ul. Osvoboditelů v Žatci
se st.p.č. 1277 o výměře 669m2, p.p.č.
1755/8 o výměře 29 m2 a p.p.č 1755/9
o výměře 29 m 2. Jedná se o rohový
dvoupodlažní podsklepený obytný dům
Projednáno RM dne 22.1.2007 a dne
s vedlejšími stavbami (3garáže, kolna)
16.4.2007
ve dvoře se 4 bytovými jednotkami obn č.p. 2549 ul. Dukelská v Žatci - půsazenými nájemníky.
vodně kotelna a výměníková stanice se
Kupní cena : 1. 552. 330,- Kč
st.p.č. 3174 o výměře 1069 m2 v Žatci
(část prostor využita pro parkovací
stání) za minimální kupní cenu
1,565.510,-Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr včetně návrhu časového
harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno : od 1.10.2007 do
30.10.2007

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 8.10.2007 do
6.11.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1
o výměře 3933 m 2, zahradou p.p.č.
492 o výměře 1979 m 2 a zahradou
p.p.č. 1009 o výměře 459 m 2 v k.ú.
Trnovany.
Kupní cena : 913.250,- Kč
n čp. 575 ul. Jungmannova v Žatci Zveřejněno : od 1.10.2007 do
2
se st.p.č. 110 o výměře 404m , p.p.č. 30.10.2007
7096/1 o výměře 64 m2
Jedná se o rohový dvoupodlažní podsklepený obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Dům se
nachází nedaleko centra města
Kupní cena : 2. 230. 810,- Kč Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549
(bývalá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská v Žatci za minimální měsíční
nájemné ve výši 500, - Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno: od 3.10.2007 do 1.11.
2007
n čp. 1978 ul. Arbesova v Žatci se
st.p.č. 2072 o výměře 648 m2, se zahradou p.p.č. 4408/13 o výměře 612 m2.
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený dům se 3 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky. Dům se nachází
nedaleko centra města.
Až 29. října zaparkuje v Žatci na náKupní cena : 2.618.720,- Kč
městí Svobody krásný růžový autobus,
neostýchejte se a nahlédněte do něj.
Ve vnitř bude na Vás čekat personál,
který zodpoví zvídavé otázky problematiky rakoviny prsu. Kdy, kam, jak
a hlavně proč? Kolik stojí vyšetření,
ale také jak se nechat vyšetřit bezplatně. Statistiky ukazují, že do této doby
navštívilo autobus více jak 700 žen,
které mají zájem se více dozvědět.
Největší zásluhu na tomto projektu má
AVON COSMETICS, který se tomuto
problému věnuje již deset let. Pondělí
29. 10. od 8. 30 do 17.30 hod. nám.
Svobody – cíl: růžový autobus!!! (žit)

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
07.12.2005, 27.11.2006, 2.4.2007
a 16.04.2007
n čp. 2987 ul. Lva Tolstého v Žatci se
st.p.č. 1140/1 o výměře 666 m2. Jedná
se o rohový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům se 4 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky, nedaleko centra
města. Dvůr u domu - zatížen věcným
břemenem přístupu a příjezdu ke garážím.
Kupní cena : 2. 521. 680,- Kč

Záměr projednán RM dne 25.6.2007
n čp. 20 ul. Dvořákova v Žatci se st.p.č.
304/1 o výměře 238 m2, st.p.č.302/3
o výměře 7 m2. Jedná se o řadový třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 2.299.140,- Kč

vše v k.ú. Žatec.
Zveřejněno : od 1.10.2007 do
n čp. 685 nám. Prokopa Malého v Žat- 30.10.2007
2
ci se st.p.č. 899 o výměře 252 m . Jedná
se řadový dvoupodlažní nepodsklepený Opakovaný záměr Města
obytný dům v městské památkové rezerŽatec pronajmout ze
vaci se 2 bytovými jednotkami obsazenýsvého majetku
mi nájemníky.
Projednáno RM dne 19.4.2006
Kupní cena: 820.670,- Kč
n nebytový prostor v čp.137 na
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1 500, Kč/m2/rok, tj… 14 599, - Kč měsíčně
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.

Žatecký
týdeník

Většina zúčastněných, bývalých žáků českých škol na Volyni má už kolikátý křížek života na svém kontě, přesto jich více jak stovka zaplnila sál
Lidového domu v Žatci.

Volyň, ty země ve své kráse strašná,
leč ve své hrůze půvabná´s a krásná…
Když se před rokem v KD Moskva sešli žáci tří českých školy na Volyni, mezi
kterými byla také paní Anna Martišová
ze Žatce, myšlenka, že se blíží 90. výročí
založení první české školy ve Zdolbunově nebyla daleko od nápadu zrealizovat
k jejímu výročí setkání. A tak se myšlenka stala skutečností v pátek 5. října, kdy
se sešlo v Lidovém domě okolo stovky
žáků z českých škol na Volyni. Kulturní
program, projev p. Krušiny a přípitek na
paměť všech učitelů, to byly hlavní body
programu. Ty ostatní? Vzpomínky, vyprávění – radostné i smutné, fotky, ukázky
vysvědčení, to vše kolovalo od jednoho

k druhému Na většině z přítomných byla
znát spokojenost, že se jich sešlo tolik.
Nejvíc spokojenosti bylo znát na ženě,
která byla iniciátorkou setkání, „ano
mám ze setkání moc dobrý pocit, líbí se
mi zde a jsem spokojená.“ uvedla paní
Martišová. „Dalo se nás několik žákyň
dohromady (p. Hanušová, Kučerová,
Vinšová, Dvořákova, Ondrová) a toto
milé setkání zajistily.“ „Chtěla bych poděkovat Armádě ČR, která nám zajistila
ozvučení zde v sále,“ pokračovala paní
Martišová. Většina z přítomných má již
několik křížků za sebou, přesto si přejí,
aby se ve zdraví mohli zase setkat.(žit)

Druhá etapa
„Růžové jízdy“

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná
se o řadový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům postavený v roce 1938 se
6 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky.
Kupní cena: 2. 433. 480,-Kč

Žatecký týdeník
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Poslední kafe
jsem nestihla
Když jsem při jednom z natáčení
seriálu „Nemocnice na kraji města“ požádala Jiřího Kubovského
o informace odpověď zněla „přijď
za mnou do palačinkárny na kafe
a popovídáme.“ Něco mi do toho
přišlo, do palačinkárny jsem
nestihla zajít. Za krátkou dobu
šel Jirka do nemocnice. Kdybych
tehdy tušila, že to bude poslední
kafe, „určitě bych Jirko přišla“,
bohužel nestihla jsem ho.
Zpráva o úmrtí Jiřího Kubovského zastihla většinu z nás jako
blesk z čistého nebe. Byl svůj, ale
srdcem na pravém místě. Filmový
fanda, ochotník, patriot, kamarád,
člověk, který měl rád lidi, svoji
rodinu, své město, do kterého
několik let přiváděl české a zahraniční filmové štáby. Zajímal
se neustále o dění kolem sebe,
neuměl odpočívat a nerad zahálel. Zdravotní problémy nechával
pomyslně někde vzadu, nechtěl
o nich slyšet, nepřipouštěl si je.
Přesto přišly a on s nimi bojoval.
Bohužel prohrál, byť to byl tvrdý
chlap. „Někdy musí člověk navždy
umlknout, aby mu bylo popřáno
sluchu.“ Čest jeho památce.
Za všechny přátele a kamarády
S. Žitníková

Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského
Městská knihovna Žatec připravila
v rámci Týdne knihovny ve dnech 1. až
5. října Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny. Letošního pasování, které se
konalo již třetím rokem, se zúčastnilo
celkem 195 prvňáčků. Pohádková víla
prověřila vědomosti dětí z Říše pohádek
a seznámila je s pravidly Řádu čtenářského. Písmenková víla prověřila znalosti
školáčků z Království písmenek. Rytířskou zkouškou prošli všichni prvňáčci

na výtečnou a Král Písmenkového království je po složení Čtenářského slibu
slavnostně pasoval na Rytíře Písmenkového království (Řádu čtenářského).
Pasování bylo spojené s bezplatnou
registrací čtenářů do jednoho týdne od
pasování a slevou registračního poplatku ve výši 50% při registraci do konce
měsíce října.
R. Pichlová
ředitelka MěK Žatec

(Po)nocování v knihovně
Městská knihovna Žatec připravila
v rámci Týdne knihovny v noci z pátku
5. října na sobotu 6. října již tradiční
(Po)nocování v knihovně. V knihovně
nocovalo a bavilo se 20 dětí ve věku
11 až 15 let za asistence čtyř dospěláků. V průběhu večera děti plnily bobříky v duchu „foglarovských“ tradic
(např. paměti, mrštného jazyka, chytré
hlavy, odvahy a další), podnikly noční
výstup na radniční věž, hrály deskové
hry a poslouchaly folkové písničky při
čaji v čajovně, při čtení knih a nočním
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štěbetání usínaly v knihovně. Poděkování touto cestou patří těm, kteří se
s námi na průběhu části noci podíleli: zaměstnancům Městského úřadu
a Městské policie, panu místostarostovi Aleši Kassalovi a Čajovně Altán,
a těm, kteří přispěli sponzorskými
dary v podobě občerstvení a odměn
pro děti: paní Květě Veselé (Cukrárna
Květa) a panu Jindřichu Dlouhému
(firma Rekl).
R. Pichlová
ředitelka MěK Žatec

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

Žatecký týdeník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledáme byt 2+1 (nebo menší
3+1) s balkonem v Žatci nabo Lounech. Tel. 604 371 163.
n Hledám rod. dům nebo
chalupu - Lounsko, Žatecko. Tel.
724 116 474.
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 737 074 496.

ŘÍJEN 2007
14.10. NEDĚLE

POPELKA

15:00

Krásnou a poetickou pohádku předvede ve výpravné scéně a nádherných
kostýmech Mladá scéna Ústí nad Labem.
Mimo předplatné. Pohádka. Vstupné 50,-

15.10. PONDĚLÍ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

8:30, 10:00

Nejpůsobivější z pohádek H.CH.Andersena.Příběh o síle přátelství a lásky,
krásné písničky. Zajímavá scénograﬁe s točnou.
Školní představení. Divadelní společnost Kejklíř. Vstupné 25,-

16.10. ÚTERÝ

OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO

8:30, 10:00

Věrná vypravování o životě,skutcích válečných i duchu vzdělanosti jak je sepsal
Vladislav Vančura a na divadlo za pomoci loutek převedl Luděk Richter.
Školní představení. Divadelní společnost Kejklíř. Vstupné 30,-

16.10. ÚTERÝ

NÁVRAT ODYSSEA , aneb PARÁDA PAPÁ OFFENBACHA

19:30

Málem zapomenutá opereta J. Offenbacha
Komediálně zpracovaný příběh krále Ithaky a jeho ženy Penelopé v podání herců divadla Pluto Plzeň. Hrají: P. Kikinčuk, P. a J. Kubištovi, D. Tolaš, B.Kotiš,
J.Crhová, M. Krejsa, Z.Lahoda, L.F.Černá, L.Beneš, M.Karpíšek, V.Müllerová
Mimo předplatné. Opereta.
Vstupné: I.místa 160,- II. místa 150,- III.místa 140,-

17.10. STŘEDA NÁŠ SVĚT 2007

9:00, 11:00, 17:00

Pátý ročník Festivalu malých divadelních forem.
Tradiční a úspěšná divadelní přehlídka pod patronací ÚSP Kamarád LORM
Mimo předplatné. Vstupné: ráno pastelka, v podvečer 30,-Kč

22.10. PONDĚLÍ LUBOŠ POSPÍŠIL a 5 P

19:30

Rockový písničkář, bývalý člen C & K Vocal tentokrát s kapelou 5P
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 130,-Kč

30.10. ÚTERÝ

POLITICKÉ HARAŠENÍ

19:30

Oblíbený televizní pořad Zuzany Bubílkové a jejího hosta Martina Maxy. Tentokrát sice na divadelních prknech, ale stejně nekompromisní k naší politické
scéně jako na veřejnoprávní i jiných TV
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I.místa 180,-, II.místa 170,-, III.místa 160,-

31.10. STŘEDA KORNELOVY VDOVY

19:30

Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve svém drahém, kterého
tak důvěrně znaly, zcela jiného, naprosto cizího člověka.
Hrají: Milena Steinmasslová, Jana Šulcová, Michaela Dolinová, Miriam Kantorková a Radka Stupková.
Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa: 160,- II.místa: 150,- III.místa 140,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
13.10. SOBOTA RENESANCE

19:30

Animovaný / Akční / Sci-Fi / Thriller /Francie / Velká Británie / 2006 / 105
min/ české titulky
Černobílý animovaný ﬁlm, který bývá po vizuální stránce přirovnáván ke
snímku Sin City – město hříchu, se odehrává v Paříži roku 2054. Ilona Tasujevová, mladá a talentovaná odbornice na genetiku, je unesena a nadnárodní
společnost Avalon, pro kterou pracovala, ji chce za každou cenu dostat zpět.
Případ dostane na starost důstojník Karas, kontroverzní policista a specialista
na vyhledávání rukojmích. Ten se vydává po stopách zmizelé dívky do labyrintu
velkoměsta. V průběhu vyšetřování je špehován a zastrašován, postupně mu
umírají svědci a někdo se ho snaží zabít. Karas si přestává být jistý, kdo je
vlastně objektem jeho pátrání: oběť, anděl, nebo monstrum?
Režie: Christian Volckman. Hrají: Daniel Craig, Catherine McCormack, Romola
Garai, Jonathan Pryce
Přístupné od 12. let. E- CINEMA. Vstupné: 60,-. Bonton Film

15.10. PONDĚLÍ VENUŠE

19:30

Drama / Velká Británie / 2006 / 95 min / Dolby digital / Titulky
Maurice je stárnoucím, ale stále slavným hercem. O jeho nejlepšího přítele Iana
se začne starat jeho praneteř Jessie a požitkář Maurice v ní najde zalíbení.
Jessie je od začátku velmi odmítavá, na druhou stranu jí imponuje Mauricův
životní úspěch a jeho šarm. Po návštěvě Národní galerie, kde oba shlédnou
slavný Velazquezův obraz Venuše, se Maurice rozhodne přemluvit Jessie, aby
stála modelem pro studenty malířství. Je to i proto, že by se na ni rád podíval. To však rozběhne celou řadu nečekaných kiksů a událostí, jenž oba aktéry
hluboce poznamenají. V tom dobrém slova smyslu. Ovšem čas nezadržitelně
běží. Jeden z nejlepších britských ﬁlmů poslední doby vynesl svým tvůrcům
řadu nominací na prestižní ﬁlmové ceny včetně Zlatých Glóbů a Oscara.
Režie: Roger Michell. Hrají: Peter O‘Toole, Vanessa Redgrave, Tom Brooke
Přístupné od 12. let. E-CINEMA.
Vstupné: 60 ,-. Bonton Film

20.10. SOBOTA MR. BROOKS

19:30

Drama / Thriller / Krimi / USA/ 2007 / 120 min / Dolby D/ Titulky
Režie: Bruce A. Evans. Hrají: Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook, William
Hurt, Marg Helgenberger, Danielle Panabaker, Lindsay Crouse,
Přístupné od 12. let. E-CINEMA
Vstupné: 60,-. Bonton Film
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

12. - 14. 10.

17. 10.

Hledáme schopné lidi
pro nově otevřenou ﬁrmu.
Možno i přivýdělek. Žatec
a okolí. Informace na tel.
604 447 801
PŘIŠLI NA SVĚT

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

3. 10.

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz

4. 10.

Písňová soutěž Bohuslava Martinů

5. 10.

Praha
Hudební škola hlavního města Prahy pořádá Písňovou soutěž Bohuslava Martinů 2007, které se zúčastní žákyně ze třídy Mgr. Milana Dlouhého, Michala
Peterková.

6. 10.

Vystoupení v Domově pro seniory v Žatci

8. 10.

15.00 hod.

domov pro seniory
Obyvatele domova pro seniory potěší svým vystoupením žáci z taneční třídy
paní učitelky Ivany Fábryové.

23. 10.

n Pronajmu nebytové prostory o velikosti 40m2 v centrum města. Zrekonstruované, vchod z ulice. Vhodné pro
kanceláře.Tel.: 602 219 147
n Chcete spolupracovat s firmou
AVON? Registrace zdarma, motivační
programy, provize 15-30%. Pro více
informací volejte 728 866 210.
n Pronajmu podkrovní byt 1 + 2 v nově zrekonstruované vile se zahradou,
zahradním posezením a parkovacím
místem. Kontakt: 606 284 839
n Aby záda nebolela – zahajujeme
kurz pro využití správných pohybů, jimž
jsou spojeny s minimem vynaložené síly.
Kontakt: 732 466 252.
n Pronajmu nově zrekonstruované
byty v Žatci – 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1
k.k. Jen slušným, pracujícím a platícím lidem. Tel. 724 122 177 nebo
608 071 094.
n Prodám byt v OV, Žatec
– JIH, 36 m2, cena 470.000 Kč, - tel.
602 725 688.
n Pronajmu nové garáže v ul. Hájkova a B. Němcové. Měsíční nájemné
1.450 Kč, tel. 606 309 784.
n Prodám střešní tubus na auto k přepravě lyží. Rozměr 210/40/35 cm. Cena
2.500 Kč. Kontakt: 602 416 138
n Poskytnu k pronájmu nebytový prostor k podnikání – kadeřnictví, nehtová
modelář, masáže, pedikúra. Kontakt: tel.
777 507 550
n Pronajmu byt 1 + 2 v Žatci. Nájem 6.000 Kč + energie. Vratná kauce
– 18.000 Kč. Tel. 724 360 794 po 18
hodině.
n Zajímáte se o svůj zdravotní stav?
Dne 12. 10. od 11 hod. v clubu NATURA
se koná vyšetření přístrojem OBERON.
Nebolí to, upozorní na problémy, které
teprve vznikají. Objednat se můžete
v clubu Natura nebo tel. č. 604 447 801
n Do restaurace „U Medvěda“ přijmeme na HPP: - servírku (číšníka)
požadujeme vyučení v oboru nebo dostatečnou praxi - kuchaře (kuchařku)
požadujeme dostatečnou praxi - podrobnější informace na tel. 777 776 666
n Kadeřnictví Křivánková Eva, Tolstého 1228 Žatec oznamuje změnu pracovní doby: Po, Út, St, Pá 8 – 12, 14-19
hod. Čtvrtek – zavřeno. Tel. 415 740 374,
736 211 618
n To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání. Stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání. Dne 6. října
uplynuly 3 roky od
tragické smrti našeho syna Stanislava
Krále. Nezapomeneme. Rodina.

I. žákovský koncert
sál školy
V zajímavém a pestrém programu se představí žáci školy z hudebního a literárně dramatického oboru.

Nguyen Pavlína
Radová Viktorie
Borlová Caroline
Botek Kristián
Žandovský Jan
Vorlíčková Barbora
Kolek Štěpán
Kafka Tomáš
Kostka Karel
Berkyová Arleta
Holbus Pavel
Krejčí Jan
Janotová Marie
Škeříková Anna

ROZLOUČENÍ
1. 10.
3. 10.

Paseka Miroslav
Ritnošíková Anna
Kubovský Jiří
Richterová Františka

80 let
84 let
73 let
88 let

Zuzana Bubílková:
Politické harašení
Městské divadlo Žatec uvede v úterý 30. října zábavný pořad nazvaný „Politické harašení“. Zuzana Bubílková zde bude zábavnou formou glosovat
politické dění bez rozdílu politických stran.
Diváci se budou moci setkat s oblíbe- a nelogické chování, které je v rozporu
nou tetičkou ze Slovenska, poslechnout s předvolebními sliby. Politici si z nás
si odpovědi na otázky pro Rádio Bubu, dělají legraci každý den, tak proč bypřípadně imitované rozhovory se známý- chom jim to nemohli čas od času oplatit!
mi politiky. Jedná se o jediné představení Uslyšíte to, co jste ještě neměli možnost
na současném zábavném trhu, které se vidět na obrazovce. Hostem Zuzany Buzabývá politickou satirou, průřezem bílkové bude tentokrát zpěvák Martin
politických stran a vrací tak z pohledu Maxa. Pořad začne v žateckém divadle
občana politikům jejich často sobecké již v 19.30 hod.

Luboš Pospíšil + 5P
Prvním hudebním večerem nové divadelní sezony bude recitál Luboše Pospíšila
se skupinou 5P. Luboš Pospíšil se na české hudební scéně pohybuje už víc než
pětatřicet let, přesto jeho hudební počiny zůstávají mnohým utajeny.
Je to škoda, protože tento původně z níž ještě v sedmdesátých letech vzešly
rockový kytarista písničkář a po celá dva singly.
sedmdesátá léta nejzajímavější hlas
Druhá žena, se kterou vystupoval poslovutného C&K Vocalu, má hudebním čátkem devadesátých let byla Jamajka
příznivcům co nabídnout.
Koblicová, stejně jako kytarista všech
Je to rocková legenda, která se už na jeho kapel Bohumil Zatloukal z Jasné
Dočesnou nevešla a po zásluze a logicky Páky. V létě ožila opět značka 5P
je prvním hudebním počinem v nové sezóně. Už v době působení v C&K Vocalu Luboš Pospíšil skládal vlastní hudbu
a dotáhl to s ní až k vlastnímu minirecitálu při vystoupeních skupiny...
Kdo si počká ten se dočká, platilo pro
talentované hudebníky za socialismu
a tak zpěvák čekal a čekal než mu roku
1982 konečně vyšla vlastní LP deska
„Tenhle vítr jsem měl rád“. Mezitím
alespoň vydal několik singlů z nichž téměř každý vzbudil nadšení hudebních
kritiků. Stejně dopadlo i první album,
které dodnes patří tomu nejlepšímu
co u nás bylo nahráno a vydáno. I tehdy
konzervativní Supraphon inspirovalo
k vydání dvou dalších LP v roce1985
„..a nestřílejte na milence“ a 1986
„Jsem v tom“.
Zhudebňoval i francouzské a anglické
básníky např. Villona, Preverta nebo a od konce srpna vystupují Pospíšil
Roberta Gravese. Po úspěchu s deskou se Zatloukalem s novými mladými
zpěvák opouští C K Vocal a zakládá sku- muzikanty včetně rockové bubenice,
pinu 5P. Jeho téměř dvorním textařem se s nimiž taky chystají novou desku.
stal básník Pavel Šrut.
Do kapely se po letech vrací klávesy,
Když posloucháte Pospíšilovy a Šru- do repertoáru písničky jako Banální
tovy písničky máte dojem, že hudba příběh o klíči, Groteska nebo Letní
a text jsou neoddělitelné. Můžete je sice láska.. přijďte se přesvědčit, že je to
poslouchat jako hudební kulisu ale radost a udělat ji sami sobě. Luboš
stejně vás dostanou a donutí sednout Pospíšil nebude v Žatci poprvé a dousi a poslechnout si „o čem to tam zpí- fejme, že ani naposledy. Pamětníci si
vá“..Lety v C&K Vocalu vyškolený hlas, mohou jít klidně zavzpomínat, a ti kdo
zajímavá barva a umění podat text činí jej dosud neslyšeli budou litovat, že tak
z Pospíšilovy tvorby více než radostnou neučinili dříve.
záležitost.
Koncert proběhne 22.10. v obvykNelze opomenout ani jeho spoluprá- lých 19.30 v Městském divadle a bude
ci se skupinou Mahagon a zpěvačkou se opravdu na co těšit.
Zdenou Adamovou (ex C&K Vocal)
Jiří Navrátil

Přijmeme

SKLADNÍKA

Komunikativní schopnosti, znalost práce na PC.

Kontakt 602 161 161
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Přípravy na ﬁktivní bitvu o most vrcholí
Železný most přes řeku Ohři se 13. října promění na jedno z bojišť druhé světové
války. Bitva o něj se odehraje v režii Klubu vojenské historie od 14 hodin.
lit“, určitě nám nějaké náboje zůstanou,
n Bitva z říše fantazie
„Bude to ﬁktivní událost, k níž v těchto bude možné si prohlídnou techniku, pomístech nikdy nedošlo. Ukázka je posaze- případě se kousek projet,“ slíbil Celina.
Ukázku pro diváky připravil Klub
na přesně do datumu 13. října 1942 a to do
bitvy o Stalingrad na předměstí Jelšanky. vojenské historie Mitte-Střed Žatec spoUkázka bude pojednávat o jednom ze sto- lečně s ostatními kluby vojenské historie
vek bojů, které se uskutečnily o toto město. se sponzory akce: Vodárenská společnost
V ukázce budou diváci vidět urputný boj a.s. Teplice, HGA a.s., FEMME a.s., VHV
rudé armády s vojáky wehrmachtu a SS
o železný most, který je vstupní bránou do města Stalingrad. Bude se zde
střílet z děla, kulometů, nebude chybět
i dělostřelecké ostřelování mostu,“ řekl
o bitvě Vratislav Celina, místopředseda
Klubu vojenské historie Mitte Žatec.

s.r.o., Václav Charvát ALARM PLUS, Pavlína Zumrová PZ-Plast, Jan Antoš – stavební činnost, Bohumil Jahoda – stavební
činnost, Karel Voborník – Motocentrum
YAMAHA Chomutov, POLICE PRIVATE
s.r.o., Drogerie TETA Žatec, František
Novák-stavební práce, Miroslav Pindl
– zámečnictví Klášterec, ARTEZO s.r.o.,
Onlysoft Žatec, Pavel Šindelář – ROL,
Kovovýroba HASPO.

Žatec jsme si vybrali pro polohu železného mostu a jeho podobu s jinými
mosty z války. Jediné co nám vadí je, že
se tam nevejde mnoho diváků. Vše se
bude odehrávat v dobových uniformách,
zbraních a techniky. Před samotnou
bitvou bude jako upoutávka provedená
„Spanilá jízda“ historické techniky která
v 11,30 hod vyrazí z Husitského náměstí
a projede celým Žatcem.
„Pro kluky a děvčata, které zajímají
zbraně, je připravena možnost si „vystře-

V Nepomyšli se konal hasičský den
V sobotu 6. října uspořádala jednotka
sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
v Nepomyšli nedaleko Podbořan hasičský
den. Malé i velké čekal bohatý program.
Do Nepomyšle přijela svou techniku
ukázat jednotka sboru dobrovolných
hasičů z Vroutku. Výjezdová jednotka
hasičského záchranného sboru z Podbořan zde předvedla vyproštění dvou osob
z havarovaného vozidla, které si zahrály
dvě místní dívenky. Obě byly věrohodně
namaskované od členů Sdružení dobrovolných záchranářů ze Žatce, kteří také
zraněné při simulované dopravní nehodě
ošetřovali. Záchranáři pak pro všechny
zájemce připravili ukázky maskování
zranění a naučili přítomné základy první
pomoci. Program byl doplněn několika
tanečními vystoupeními orientálních
tanečnic či Šmoulů z kroužku dětí z Nepomyšle. Podbořanští hasiči se se všemi
rozloučili hromadou nastříkané pěny,
která místní děti změnila k nepoznání.
Hasičský den si tak v Nepomyšli všichni
V klubovně hasičské zbrojnice SDH Nepomyšl se na několik hodin zabydleli včetně pořadatelů náležitě užili.
Text a foto Zdenka Uďanová, SDZ Žatec
žatečtí záchranáři.

  

Zeyerova 344, Žatec
Vás srdečně zve na výstavu

„Žena
a krajina“
autorů

Vladimíra Jelínka, sochaře
a řezbáře, autodidakta

  



Volejte:
603 157 746 nebo 415 710 298.

Křížova vila

konkursní řízení na obsazení
funkce ředitele
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚCHOLUPY,
okres Louny

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• podrobný životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 3 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném
znění
předpokládaný nástup: 1. 1. 2008

n Bavit se budou i děti

Šití pánských, dámských a dětských
oděvů. Opravy všeho druhu, včetně
kůže, šití závěsů a záclon, velký výběr
látek. Najdete nás na nám. Svobody 149
(u chmelničky).

Obec Měcholupy, jako zřizovatel Základní školy Měcholupy, okres Louny, na
základě rozhodnutí starostky obce ze dne 08.10.2007 a v souladu s ustanovením
§99 odst. 2 zákona č. 128/200Sb., v platném znění a v souladu s ustanovením
§3 vyhlášky č. 54/2005Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
vyhlašuje

Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

n Most má dobrou polohu

MEMPHIS – módní salon

Žatecký týdeník
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Křížova vila
Zeyerova 344, Žatec

Vás srdečně zve na výstavu obrazů

Přihlášky zasílejte do 8. 11. 2007 (rozhodující je datum doručení) na
adresu: Obec Měcholupy, 439 31 Měcholupy čp. 12.
Obálku označte: „KONKURS ZŠ MĚCHOLUPY- NEOTVÍRAT“ .

Město Žatec
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

ředitel(ka) příspěvkové
organizace Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění NV č.
564/2006 Sb.): platová třída 12
Předpoklady:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči a ostatních zákonů, které se vztahují k činnostem v oblasti
muzejnictví (např. zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů a další)
• Občanská a morální bezúhonnost (doložit čestným prohlášením ve smyslu
zákona č. 451/1991 Sb.)
• Organizační a řídící schopnost, orientace v činnosti a řízení příspěvkové
organizace
• Ovládání PC (Microsoft Word, Excel, Outlook Express)
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup nejpozději k 1. 12. 2007
Přihlášku s uvedením následujících údajů:
• jméno a příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
• datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpisem
z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, návrh koncepce provozování a rozvoje
příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka na období 5 let
v rozsahu max. 3 x A4, včetně strukturovaného životopisu zašlete na adresu: Město
Žatec, Městský úřad Žatec , nám. Svobody č.1, 438 24 Žatec k rukám starosty
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 26. 10. 2007 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – ředitel PO Regionální muzeum
K. A. Polánka“
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

 

Ludmily Krčilové

  



Vernisáž výstavy se uskuteční
v neděli 14. října od 14.00 hod.
v Křížově vile
Výstava potrvá do 18. listopadu
2007

  


 

  

a

Přemysla Líbala
malíře



„Malý člověk, s velkým srdcem“
Ludmila Krčilová je klientkou zařízení Kamarád LORM, jež poskytuje sociální
služby mentálně postiženým osobám. Lída je člověk malého vzrůstu, ale
širokého srdce a svoje pocity, sny a touhy promítá do svých děl.
Výstavu doplní prostorová díla z papíru a lepenky Lenky Beránkové.
Výstava potrvá do 25. října 2007
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