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Zmizí 50haléře, ceník
MHD se upravuje

Žatec – Od 1. září bude v rámci městské hromadné dopravy (MHD) v Žatci
platit nový tarifní řád. Rada města ho
schválila v minulých dnech z toho důvodu, že s koncem srpna se přestanou
používat také padesátníky. Současné
tarify ve výši 3,50 tak budou minulostí
a příslušné ceny se srovnají na 4 koruny.
Ostatní tarify zůstávají beze změn. (st)

Magické datum 8. 8. 2008 – ovládlo Čechy Žatec bude mít novinku – mateřské centrum
Nejenže byly v tento den ve večerních
hodinách slavnostně zahájeny v Pekingu 29. Letní olympijské hry, pro změnu
v Česku čekalo matrikáře a oddávající
šílenství. Stovky párů si od rána do
večera v obřadních síních, v prostorách
hradů, zámků, trosek, prostě kde jen to

bylo možné, říkalo své ANO. 8. 8 .2008
je údajně magické datum. Jedni tvrdí,
že uzavřením sňatku přeje štěstí, druzí
tvrdí naopak. Co si z toho vzít? „…mějte
se rádi, kéž Vám všem osmičky přinesou
nejen štěstí, ale hlavně kupu lásky a zdraví“.
(žit)

Město zveřejnilo záměr na
prodej nevyužité školy

FOTO ANTONÍN SVOBODA

Žatec – Objekt rozestavěné školy
v Malínské ulici je v nabídce městského majetku, určeného k prodeji. Stalo
se tak na základě zájmu o areál, který
zeje prázdnotou až na prostory využité
ostrahou. Zveřejnění záměru na prodej je
nutné, stanovuje to zákon o obcích.
Zájemce pochází z řad poskytovatelů
vzdělání a je veden snahou vybudovat
tam vzdělávací centrum a příslušné
zázemí.
(st)

Více než čtyř stovek bytů se
dotkne navýšení nájemného

Žatec – Pár šikovných a nadšených maminek, spousta nápadů a hlavně odhodlání = kýžený výsledek. Taková je rovnice, na jejímž základě vzniká mateřské
centrum v Žatci. Zakládajícím uskupením je občanské sdružení Sedmikráska,
centrum se jmenuje stejně.
Ve spolupráci s městským úřadem
Mateřské centrum je další cíl, který
najde své působiště v někdejším sídle figuruje v Komunitním plánu města.
spinningu, v prostorách přímo na Plán stanoví potřeby v oblasti sociální,
náměstí Svobody nad prodejnou kol. zdravotní a volnočasových aktivit a byl
Maminky se po schválení prostor pro schválen zastupitelstvem v květnu. Od
mateřské centrum, což bylo v gesci rady té doby se splnil cíl v podobě rekonstruměsta, ihned pustily do úklidu a dalších ovaného objektu v Libočanech, kde bupříprav. Začít chtějí co nejdříve.
dou koexistovat hned tři druhy sociálních
Cílem je vytvořit fungující centrum služeb: stacionář pro seniory a zdravotně
pro setkávání maminek s dětmi, ale postižené, chráněné bydlení pro mladé
i těch, které se na mateřství teprve lidi z ústavu sociální péče Kamarád Lorm
chystají. Pro všechny je to pak místo a také azylové byty pro matky s dětmi.
pro výměnu zkušeností, popovídání si,
Z toho je patrné, že Komunitní plán není
budou vytvořeny prostory na hraní pro zbytečným, byrokratickým dokumentem,
děti, maminky chtějí v centru pořádat ale živým materiálem, který se po uvederůzné besedy a přednášky, cvičit apod. ní do života jak vidno ujal a daří se jeho
Mateřské centrum získalo podporu od položky postupně plnit. V návaznosti na
města, shání také sponzory a každý, něj se město snaží upravit i další prostory
kdo chce pomoci, může svůj příspěvek – konkrétně v Jitřence – tak, aby tam mohposlat na účet 43-2754630227/0100. ly fungovat další organizace. Už tam mají
Bližší informace najdete na www.mc- své zázemí záchranáři a počítá se i s dal-sedmikraska-zatec.estranky.cz.
šími zájmovými skupinami. Aleš Kassal

Soutěž MISS Zlatého moku ČR
- pátek 5.9.2008

V pátek 8.8. se po celé republice vzhledem k onomu datu hodně oddávalo.
V Žatci se na radnici konaly tři svatby, čtvrtá pak v Křížově vile. Na snímku
místostarosta Aleš Kassal pronáší svatební projev snoubencům Radimu
Žatec – Od 1.1.2009 se zvýší nájemné Dvořákovi a Marcele Breitové, za obřadníkem stojí matrikářka Drahuše Laibve 424 městských bytech. Město využilo lová. Jedna z nevěst se vdávala v den, který byl svým datem pro významný
dikce zákona o jednostranném zvyšování hned dvakrát: kromě svatby slavila i narozeniny; narodila se 8.8. 1988.
Také letos proběhne v rámci Dočesné volba MISS Zlatého moku ČR. Tato

nájemného a určilo nový propočet na celý
příští rok. Z nynější platby 17,32 korun
za metr to bude 19,36 korun za metr
čtverečný.
U bytu například o rozloze 76 metrů
čtverečných to měsíčně bude představovat nárůst o 155 run, ročně o 1760
korun.
(st)

Možnost dalších finančních prostředků

Sociálně zdravotní komise Města Žatce oslovuje všechny organizace působící
v oblasti sociálních služeb v Žatci a spádových oblastech s nabídkou možnosti
získat nevyčerpané finanční prostředky na drobné projekty vztahující se k sociální sféře.
Žádosti zasílejte na předepsaném for- mesto-zatec.cz/modules/dokumenty/
muláři na adresu: Město Žatec, Finanč- soubory/formulare/FO/doc/283.doc
ní odbor, k rukám Zdeňky Vegrichtové,
Termín podání projektů je do
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
29.8.2008
Formulář žádosti je k dispozici v kanceInformace k obsahu projektů: Městský
láři Informací Městského úřadu (přízemí úřad, Mgr. Petr Antoni – 415 736 400
radnice), nebo na www adrese: http://
Jarmila Mikulová – 415 736 408

TARIFNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ŽATCI

Infocentrum
v turistické sezóně

Do turistického infocentra na radnici
přichází v letních měsících 50 až 70
návštěvníku denně. Z celkového počtu
zájemců o turistické informace v Žatci
tvoří asi 60% Češi, z cizinců převládají
hlavně Němci, dále Holanďané, Belgičané, Rusové, ale také turisté z USA,
Austrálie a Japonska. V aktuální nabídce
T.I.C. na letní sezónu 2008 jsou např. výstupy na radniční věž, návštěva chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, Žateckého
pivovaru, Křížovy vily, Regionálního
muzea a v neposlední řadě Chmelařského
muzea (otevřeno po-so: 10-17.00). Další
nabídkou jsou nové informační brožury
a upomínkové předměty - samolepky,
magnetky, turistické karty a další. (jn)

Jednotlivé jízdné
tarif
Osoba od 15-ti do 60-ti let věku
7,- Kč
Děti od 6-ti do 15-ti let *)
4,- Kč
Druhé a další dítě do 6-ti let v doprovodu osoby starší 15-ti let
4,- Kč
Osoby nad 60 let věku *)
4,- Kč
Účastníci odboje, členové konfederace politických vězňů,
držitelé Jánského plakety *)
3,- Kč
Dětský kočárek
3,- Kč
Pes není-li přepravován ve schránce
3,- Kč
Zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50 cm, a to i v případech,
Přesahuje-li pouze jeden rozměr, včetně lyží
3,- Kč
Jednotlivé jízdné hradí cestující řidiči při nástupu do vozidla buď v hotovosti,
nebo bezhotovostní **)
Prostřednictvím elektronické peněženky se slevou 10 % ceny jízdného.
Časové jízdenky
Měsíční časová jízdenka do 15-ti let věku *)
120,- Kč
Měsíční časová jízdenka od 15-ti let věku *)
240,- Kč
Čtvrtletní časová jízdenka od 15-ti let věku *)
680,- Kč
Bezplatná přeprava
Jedno dítě do 6-ti let věku v doprovodu osoby starší 15-ti let věku
Osoba starší 70-ti let *)
Držitelé průkazky ZTP, ZTP/P *)
Osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP/P
Zavazadlo do rozměrů 20x30x50 cm
*)

sleva a bezplatná přeprava je poskytována pouze po předložení příslušné platné
průkazky
**) bezhotovostní platba je poskytována pouze držitelům čipových karet vydaných
dopravcem ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s., nebo Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s.

Průkazky na slevu jízdného, čipové karty jsou vydávány po předložení potřebných dokladů v informacích dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
v Žatci, Dukelská ulice čp. 1271, informace na telefonním čísle 415 710 055.

ojedinělá soutěž pivovarů, která je spojena s krásou mladých dívek, je jediná
tohoto druhu na světě. Přípravy na soutěž v těchto dnech vrcholí, a tak jsem
režisérovi a autorovi soutěže Jiřímu Kopřivovi položila několik otázek:
n Jaký je systém soutěže a jakou roli Poslední disciplínou bude jako tradičně
promenáda v plavkách. V kulturním blohrají pivovary versus dívky?
My Češi jsme právem hrdí na naše dob- ku vystoupí známý Petr Kotvald, lounská
ré pivo. Co značka, to pojem. Největšími rodačka Veronika Studená, taneční klub
patrioty pivních značek jsou především Mirka Hurta, Hospodský Šraml a další.
sládci a pivovarníci, kteří se předhánějí, Celým večerem bude provázet Spisokteré pivo je lepší. Pořádají různé degus- vatel a člen Divadla Na Vinohradech
tace a jsou hrdi na to, když právě jejich Jiří Žák.
n Na jaké odměny se mohou těšit
značka zvítězí. To je hlavní důvod, proč
vznikla soutěž MISS Zlatého moku. děvčata a vítězné pivovary?
Letošní ceny budou velkolepé. Ta
A k tomuto ušlechtilému nápoji jsme
ještě přidali dívčí půvab a krásu našich nejkrásnější odjede autem Fabia, které
dívek, což ve spojitosti tvoří neodolatelné do soutěže věnovala firma Auto Kopta. Dále obdrží od obchodu Minerálie
bohatství soutěže.
n Jestli tomu dobře rozumím, tak ametystovou geodu a na další dvě dívky
vybrané dívky reprezentují a soutěží čeká zahraniční zájezd. Záštitu nad celou
soutěží převzal hejtman Ústeckého kraje
za přihlášené pivovary?
Ano, správně. Do letošní soutěže Jiří Šulc, který usedne v porotě a dívky
se přihlásilo 73 dívek z celé republi- rovněž i od něj obdrží ceny. Menší dary
ky. V měsíci červnu končila možnost obdrží všechny soutěžící dívky.
Ani pivovary nezůstanou stranou,
přihlášení a z výše zmíněného počtu
bylo vybráno deset dívek. Právě tolik, také ony připravují pro své dívky ceny
kolik bude letos soutěžit pivovarů. Při a navíc je budou dívky po dobu jednoho
té příležitosti se uskutečnila degustace roku reprezentovat při různých setkáních
přihlášených pivovarů. Podle výsledku a kulturních akcí. Co se pivovarů týče,
degustace měly pivovary možnost si dle obdrží od předsedy Svazu pivovarů Jana
pořadí degustace vybrat dívku, která Veselého certifikát o umístění.
n Tím soutěž pro dívky skončí?
je bude reprezentovat. Na tomto klání
Samotná soutěž ano, ale pro tři nejzvítězil pivovar Zlatopramen, jehož
zástupce využil výsadní právo a vybíral lepší dívky ještě čeká setkání se zástupci pivovarů v sobotu, kde se představí
dívku jako první.
n Mám dobré informace, že letošní široké veřejnosti na hlavním podiu ve
soutěž by měla být s mezinárodní 13 hodin.
n To je vše, co mi můžete k samotné
účastí?
Město Žatec nabídlo tuto možnost soutěži sdělit?
Samozřejmě nesmím opomenout, že
partnerským městům. Ozvali se pouze
zástupci měst Žalec ve Slovinsku a Po- při soutěžním večeru usedne v hledišti
peringe v Belgii. Pokud tato města dívky řada hostů, sponzorů, porotců a pravyšlou, budou do soutěže zařazeny jako covníků pivovarů.
n Jako každým rokem, určitě i letos
hosté (nebo hostující?).
n Co nabídne finálový večer divá- bude velký zájem z řad veřejnosti. Je
možné vstupenky zakoupit včas?
kům?
Doporučuji, aby si diváci vstupenky
Dívky se představí divákům a porotcům v krásné bílé robě a to v té, o které zajistili co nejdříve a to v městském
sní snad každá dívka - ve svatební. Na divadle u p. Zeleňákové (zadní vchod).
tento úvodní ceremoniál oblékne dívky Zakoupené vstupenky budou slosovasalón VALENTINE. Pak už na dívky telné a soutěžící pivovary přiopravily
bude čekat vlastní soutěž, a to v česání mnoho pěkných darů. Soutěžní večer
chmele, točení piva a volné disciplíně. by měl skončit okolo 21. hodiny, takže
Zde dívky předvedou to, v čem vynikají. diváci ještě stihnou část hlavního páteční
Diváci se mohou těšit například na hru programu Dočesné na náměstí.
Děkuji za rozhovor
na africké hudební nástroje, tanec, ale
Stanislava Žitníková
také tanec s korbelem piva na hlavě.
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Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 07. 07.2008 do 05. 08.
2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

n Volná bytová jednotka:
č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2825, 2826
Záměr projednán RM dne 04.08.2008
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
n Rozestavěný objekt školy č.p. 2913
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
ul. Malínská v Žatci se st.p.č. 5073 o vý761/30476 vzhledem k celku za kupní
měře 3234m2 a ostatní plochou p.p.č.
cenu 909.120,- Kč a poplatky spojené
5617/12 o výměře 13742m2
s provedením smlouvy.
Stavba zahájena v roce 1990 stavební
povolení doposud platné ( základní
8.třídní škola).
V roce 1995 kolaudována část pavilon
E – byt školníka - byt obsazen nájemníkem, který zajišťuje ostrahu areálu.
Projednáno Radou Města Žatec dne
K žádosti o je nutno doložit podnika- 4.8.2008.
telský záměr včetně návrhu časového n Volné bytové jednotky:
harmonogramu dostavby a nabídku č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti
kupní ceny .
1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
Zveřejněno: od 05.08. do 22.08.2008
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti
Projednáno RM dne 04.08.2008
1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
n Pozemky v lokalitě Starý vrch
p.p.č. 1681/8 (chmelnice) o výměře společných částí budovy č.p.2815, 2816
11650 m2 k využití v souladu s územním v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
plánem města (smíšená výrobní plocha) o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
za kupní cenu 500,- Kč/m2 a
p.p.č. 1681/6 (chmelnice) o výměře cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
s provedením smlouvy,
31609 m2 a
• Nabídku kupní ceny
p.p.č. 1681/7 (orná) o výměře 3041 č.2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikos• Způsob úhrady kupní ceny
m2 vše v k.ú. Žatec k využití v souladu ti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
• Návrh podmínek kupní smlouvy
s územním plánem města (zemědělské společných částí budovy č.p.2815, 2816
Město Žatec si vyhrazuje v kupní plochy – chmelnice, orná půda) za kupní v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
cenu 20,- Kč/m2
smlouvě stanovit podmínky:
402/28304 vzhledem k celku za kupní
• převzetí a zachování pracovního místa vše jako jeden celek
cenu 500.650,-Kč a poplatky spojené
Zveřejněno:
od
05.
08.
do
03.
09.
2008
stávajícího zaměstnance PO Městské
s provedením smlouvy,
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
č.2816/6 ul. Písečná v Žatci o velikosti
po dobu jednoho roku pod smluvní
0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
společných částí budovy č.p.2815, 2816
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
právo případně odmítnout všechny
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
předložené nabídky v souladu se Projednáno RM dne 14.07.2008
402/28304 vzhledem k celku za kupní
n Pozemek
zákonem o obcích.
Ostatní plochu p.p.č. 375/4 Záhoří cenu 502.030,-Kč a poplatky spojené
případně další informace a soupisy poo výměře 2842 m2 v k.ú. Velichov u Žat- s provedením smlouvy,
zemků poskytne majetkový odbor MÚ
ce dle geometrického plánu č. 178- č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikos2
Žatec tel. 415736220, email: eiserto74/2008 část p.p.č. 375/1 za účelem ti 1+3, plocha bytu 68,20 m s podílem
va@mesto-zatec.cz
výstavby dle územního plánu - vesnické společných částí budovy č.p.2815, 2816
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
bydlení s upozorněním, že pozemek není v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
2
k nahlédnutí na odboru životního pronapojen na inženýrské sítě za minimální o výměře 680 m v k.ú. Žatec o velikosti
stření MÚ Žatec tel.415736450, email:
682/28304 vzhledem k celku za kupní
kupní cenu 100,- Kč za m2
janda@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 05. 08. do 03. 09. 2008 cenu 944.140,-Kč a poplatky spojené
Zveřejněno: od 18. 6. do 31.10.2008
s provedením smlouvy,
č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
2
Záměr projednán RM dne 14.07.2008 o výměře 680 m v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304
vzhledem
k celku za kupní
Projednáno RM dne 10.12.2007
n Nemovitosti
cenu
942.680,-Kč
a
poplatky
spojené
Pozemky určené k výstavbě RD:
č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 o výměře 612m2 a č.p. 584 ul. Úzká se s provedením smlouvy,
č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o velikosm2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v Žatci
celek k výstavbě RD za podmínek stano- Jedná se stavebně propojené objekty v ti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem
vených odborem rozvoje města za
společných částí budovy č.p.2823, 2824
městské památkové rezervaci.
kupní cenu 500.000.,- Kč
pozemku st.p.č.5051
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částeč- v Žatci a podílem
2
Podmínky kupní smlouvy:
o
výměře
690
m
v
k.ú. Žatec o velikosti
ně podsklepený dům s volnými nebytozahájit výstavbu vydáním příslušného
761/30476
vzhledem
k celku za kupní
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou vými prostory naposledy využívanými cenu 941.150,-Kč a poplatky spojené
let od podpisu kupní smlouvy pod pod- jako kulturní zařízení „Posádkový dům s provedením smlouvy,
armády“,
mínkou odstoupení od smlouvy
č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatdokončit výstavbu vydáním příslušného č.p. 584 je třípodlažní pavlačový čás- ci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let tečně podsklepený dům s pěti bytovými m2 s podílem společných částí budovy
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní jednotkami z toho jsou dvě obydleny č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemnájemníky.
pokutou 100.000,-Kč.
2
Kupní cena : 10.000.000,- Kč ku st.p.č.5078 o výměře 694 m v k.ú.
Zřízení věcného práva předkupního
Žatec o velikosti 710/28844 vzhledem
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkla- Zveřejněno: od 16.07.2008 do
k celku za kupní cenu 945.720,-Kč a podu kupní smlouvy, a to za kupní cenu 15.09.2008
platky spojené s provedením smlouvy,
č.2828/8 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú.
Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle Žatec o velikosti 402/28844 vzhledem
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných k celku za kupní cenu 507.030,-Kč a počástí domu další osobě a to:
platky spojené s provedením smlouvy.
2
Žádost o koupi je nutno podat na předeč.p. b.j.č.
obec
vel.
m
vel. podílu
KC
psaném tiskopisu žádosti o koupi nemovi2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
tosti (volného bytu) v termínu zveřejnění
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetZveřejněno: od 21.7.2008 do 19.8.2008
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
zapsané na LV č. 101 pro
obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
terénem (nutnost odkanalizování při
ku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
podsklepení RD čerpáním).
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo - Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešna informacích MěÚ Žatec.
ťové vody bude možné napojit pouze
Zveřejněno: od 5.8.2008 do 3.9.2008
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
nlokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa - kanalizační přípojky budou zaslepeny
schválen Radou Města Žatec dne
na pozemcích cca 2 m od hranice po14.07.2008
zemku.
Území pro výstavbu rodinných domů je - CZT bude dodáváno Žateckou tepláurčeno schválenou zastavovací studií,
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
kde bylo navrženo základní členění
ukončena uzávěrem ve sdruženém
parcel do bloků navazujících na souzděném pilířku na hranici pozemku.
časné ulice Vrchlického, Politických
Odtud bude na pozemek vyvedena
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
a U Flóry v Žatci :
Připojení a předávací stanice bude
1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2
součástí projektu jednotlivých RD
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2 - území není vybaveno plynovodem.
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2 - dále budou v pilířcích na pozemcích
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
umístěny elektrické rozvodné skříně
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
s vynechaným prostorem pro připoje7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1043 m2
ní RD a elektroměr (cena za připojení
8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m2
ke každé parcele 3 x 25A je již uhra9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1150 m2
zena).
2
10.p.p.č. 4614/73 o výměře 830 m Regulační podmínky výstavby:
11.p.p.č. 4614/82 o výměře 865 m2 - Stavební čára bude u všech RD shod12.p.p.č. 4614/85 o výměře 1185 m2
ná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
13.p.p.č. 4614/86 o výměře 880 m2
U rohových parcel bude stavební čára
Způsob a postup prodeje pozemku
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
- v termínu zveřejnění podání žádosti
Vzdálenost od hranice sousedního
o koupi pozemku na řádně vyplněném
pozemku bude min. 3 m.
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za - Garáž nesmí být umístěna blíže než
každý jednotlivý pozemek)
5,5 m od hranice pozemku – platí
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stavební čára.
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2 - Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
- kupující uhradí poplatky spojené
54 a 4614/85 budou RD minimálně
s provedením smlouvy
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
- kupní smlouva musí být podepsána do
řešeno jako podkroví).
2 měsíců ode dne schválení zastupitel- - Tvar střechy, typ a barva střešní krytistvem města
ny nejsou stanoveny.
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za - Barevnost RD není stanovena a bude
1m2 bude zaplacena před podpisem
předmětem vyjádření k dokumentaci
kupní smlouvy
ke SP či ohlášení stavby.
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč - Případné oplocení bude průhledné
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
nebo částečně průhledné s podezdívpodpisu kupní smlouvy, její úhrada
kou, výška oplocení 1,8m, materiál
bude zajištěna prostřednictvím přímé
a barva nejsou stanoveny.
vykonatelnosti
- Stavebník si případně může zvolit jiný
Podmínky kupní smlouvy
způsob ekologického vytápění – např.
- v případě dokončení stavby RD
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
(dokončení stavby se rozumí vydání
sluneční energie a to na vlastní náklapravomocného rozhodnutí stavebnídy.
ho úřadu o povolení užívání stavby) do - Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
stavby se bude vyjadřovat architekt
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
města individuálně.
převáděného pozemku prominuta
vysvětlivky:
- věcné právo předkupní po dobu 4 let * PD – projektová dokumentace, SP
ode dne vkladu do katastru nemovi- – stavební povolení,
tostí (KN) za zaplacenou část kupní Další případné informace
ceny
- ve věci technických podmínek vý- Technické a regulační podmínky pro
stavby podá odbor rozvoje města
výstavbu
tel. 415736264, harajdova@mestoStav pozemku:
-zatec.cz
nezpevněný terén bez sejmuté ornice - ve věci podmínek kupní smlouvy,
– případné doplnění ornice na pozemek
způsobu a postupu prodeje podá
je možné po schválené žádosti na OŽP
majetkový odbor tel. 415736225,
z deponie ornice v zadní části lokality
eisertova@mesto-zatec.cz
Kamenný vršek na vlastní náklady ma- zveřejněno od 16.7.2008 do 15.9.2008
jitele pozemku.
tiskopis žádosti je k dispozici v informaPřístup na pozemek:
cích v přízemí radnice a na www.mesto- příjezd po nové dvouproudé asfaltové -zatec.cz
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
Platnost občanských průkazů
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM bez strojově čitelných údajů
Vyhněte se frontám či pokutě až do
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní výše 10.000 Kč a zažádejte si o nový
občanský průkaz co nejdříve. Platnost
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, občanských průkazů bez strojově čiod silnice oddělený parkovacím stá- telných údajů vydaných do 31.12.2003
ním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno končí k 31.12.2008. Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili pře 01. ledu každého pozemku) přerušovaný
nem 1936. Na úřadě předložte: originál
zatravněním a ozeleněním keři a stroformuláře žádosti o vydání nového OP,
my.
1 fotografii, dosavadní občanský průkaz,
Připojení na inženýrské sítě:
popřípadě další doklady (např. vysoko- na pozemek je přivedena přípojka školský diplom). Na Městském úřadu
vody PE 32 zakončená ve vodoměr- v Žatci tuto činnost zabezpečuje odbor
né plastové šachtě nepojezdné – pro vnitřních věcí, úsek OP a cestovních
pojezd je nutné provést úpravu vybe- dokladů, který sídlí v přízemí budovy
tonováním přechodové desky.
radnice, nám. Svobody 1, Žatec.
- Přivedena je splašková kanalizační
Za výměnu občanského průkazu bez
přípojka DN 150. S ohledem na strojově čitelných údajů (starý typ za
mělké uložení stávající kanalizace nový) se nevybírá správní poplatek.
Ing. Bc. Petr Vajda
jsou i hloubky přípojek u některých
Vedoucí odboru vnitřních věcí
parcel minimální – cca 1,2 m pod

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za
nabídky. Tel.: 604 371 163
n Pronajmu garsonku v Podměstí po
rekonstrukci. Tel.: 606 284 839
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, Volyňských Čechů; 3 vratné kauce předem.
Tel.: 606 552 068
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1
+ 1 v Žatci v klidné části města. Nutná
kauce. Volejte.: 774 240 723.

LETNÍ KINO ŽATEC

n Koupím zahradu se zahradním
domkem. Tel.: 728 255 253

Srpen - hrajeme od 21.00
ČTVRTEK 14.8. BLÁZNOVO ZLATO

70,-

PÁTEK 15.8.

70,-

Warner. Akční / Dobrodružný / Romantický / USA, 2008, 113 min
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novodobého hledače pokladů,
posedlého hledáním legendárního královnina věna z 18. století. Tento poklad
nevyčíslitelné hodnoty se utopil v moři v roce 1715. Při svém hledání se Finn
potápěl již úplně všude, kde to jen bylo možné, a přitom potopil i své manželství s Tess. Tak jako Tess začala znovu budovat svůj život, když si našla práci
na jachtě miliardáře Nigela Honeycutta, učiní i Finn rozhodující krok vedoucí
k nalezení pokladu. Režie: Andy Tennant. Hrají: Kate Hudson, Matthew McConaughey, Donald Sutherland, Ewen Bremner

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Falcon. Akční / Thriller / Dobrodružný /Česko / Rumunsko, 2007, 92 min
Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku – sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval,
má, zdá se, velmi vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za
podivných okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií dlouholetým traumatem
a teď nadešla šance dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního dobrodružství
svede dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, pro které je cesta
jen zajímavým výletem. Režie: Filip Renč. Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek,
Václav Jiráček, Miroslav Krobot, Lucia Siposová

SOBOTA 16.8.

HRANICE SMRTI

60,-

NEDĚLE 17.8.

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

60,-

Bioscop. Horor / Thriller /Francie / Švýcarsko, 2007, 108 min
Zapomeňte na Saw a Hostel. Přichází Hranice smrti. Další filmový masakr,
krutá podívaná jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí a strachu. Parta
zlodějů prchá s ukradenými penězi přes hranice. Na chvíli zakotví ve starém
hostinci, kde narazí na podivínského chlapíka a jeho rodinu, která se zde skrývá. Z obyvatel zapadlé putyky se vyklubou fanatičtí neonacisté se sklony ke
kanibalismu. Strhne se neuvěřitelný souboj, ve kterém jde o krk. Začíná boj na
život a na smrt! Režie: Xavier Gens. Hrají: Karina Testa, Aurélien Wiik, Patrick
Ligardes, Maud Forget, Samuel Le Bihan, Estelle Lefébure, Rosine Favey
Bioscop. Komedie / Česko, 2008, 90 min
František Soukenický trpí slabostí na ženy. Je to děvkař. Tu ho zaujme žena
ladných tvarů, tu zase žena důvtipná a bystrá. František je střídá jako na běžícím pásu. Není divu, když ho jednoho dne žena vyhodí z domu, na který si
právě vzal hypotéku. A aby to nebylo málo, je mu odebrána licence psychiatra.
Po mnoha letech je nucen vrátit se ke své matce. Ta svého syna nekriticky
adoruje, což nemůže vystát Miloš, Františkův starší bratr. František zjistí, jak
těžké je pro odstaveného psychiatra nalézt nové uplatnění. Nakonec se nad
ním smiluje bratr a nabídne mu místo učitele v autoškole, kterou provozuje.
Nejsou to jednoduché chvíle, ale František se nevzdává. Krev do žil mu vlije
Eliščino skrývané těhotenství a možnost být otcem…
Režie: Jan Prušinovský. Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin Pechlát,
Petra Nesvačilová, Zdena Hadrbolcová, Leoš Noha, Arnošt Goldflam

ČTVRTEK 21.8. NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE

70,-

Warner. Dobrodružný / Komedie / Drama / USA, 2007, 97 min
Dva přátelé, oba ve stadiu nevyléčitelné rakoviny, se rozhodnou utéct z nemocničního oddělení a vydávají se na společnou cestu se seznamem věcí,
které by rádi udělali před svou smrtí. Jack Nicholson si kvůli své roli oholil
hlavu. Termín americké premiéry je stanoven na 11. ledna 2008. Příběh je
velmi podobný německému filmu z roku 1997 Klepání na nebeskou bránu.
Režie: Rob Reiner. Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Rob
Morrow, Alfonso Freeman

PÁTEK 22.8.

TEMNÝ RYTIŘ

70,-

SOBOTA 23.8. SOUDNÝ DEN

60,-

Warner. Akční / Thriller / Drama / Mysteriózní /USA, 2008
Nolanův TEMNÝ RYTÍŘ by měl začít přesně tam, kde BATMAN ZAČÍNÁ
skončil. Bruce Wayne v kostýmu netopýřího muže jde spolu s poručíkem
Jamesem Gordonem z Gothamské policie po gaunerovi známého převážně
podle symbolu; hrací karty s žolíkem, kterou zanechává na místech činu. Vtipálek s prořízlou tváří má v plánu Batmanovi dokázat, že slova Gotham a mír
nikdy nebudou stát v jedné větě vedle sebe. Na uvolněné místo po bývalém
králi gothamské mafie, Carminu Falconem usedá Sal Maroni a přebírá vládu
nad většinou gangů v Gothamu. Režie: Christopher Nolan. Hrají: Christian
Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie
Gyllenhaal, Morgan Freeman
HCE. Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller / Velká Británie, 2008, 105 min
Smrtelný virus vyhladí stovky tisíc životů ve Velké Británii. Aby britská vláda
zabránila dalším smrtím, rozhodne se postavit zeď, která zadrží nakažené
v zemi vzniku epidemie, Skotsku. Ten, kdo se pokusí o útěk, zemře. Sama
zeď je tak masivní bariérou, že se nikomu nepodaří dostat ven. Ani dovnitř!
Skotsko bylo zavřeno před zbytkem světa – navždy… Za 25 let je virus jménem
„Sekáč (Žnací stroj, Žnečka)“ úplně zapomenut. Jenže teď začal v Londýně
znovu vylézat na povrch. Režie: Neil Marshall. Hrají: Rhona Mitra, Malcolm
McDowell, Bob Hoskins, Alexander Siddig, David O‘Hara,

NEDĚLE 24.8.

SVADBA NA BITEVNÍM POLI

70,-

Falcon. Komedie /Česko, 2007, 100 min
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. V malém moravském
městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Představují
francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka),
který má už léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou
akci - odhalení napoleonské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti
televize a novinářů. Režie: Dušan Klein. Hrají: Boleslav Polívka, Josef Somr,
Zlata Adamovská, Jan Budař, Monika Hilmerová, Taťjana Medvecká,

PONDĚLÍ 25.8. BATHORY

75,-

Bonton. Drama / Slovensko / Česko / Maďarsko / VB, 2008, 138 min
Kdo by neznal pověst o Čachtické paní, která se koupala v krvi nevinných
pannen? Režisér Juraj Jakubisko se rozhodl přenést tuto pověst na stříbrné
plátno. Můžeme tak sledovat osudy Alžběty Bathoriové v nejdražším českém
filmu, na jehož koprodukci se podílela snad polovina Evropy. Alžběta podle
pověstí zavraždila na 600 obětí, mezi kterými byly mladé dívky a ženy na svém
slovenském sídle Čachtice. Režie: Juraj Jakubisko. Hrají: Anna Friel, Karel
Roden, Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová,
Michaela Drotárová, René Štúr, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková

ČTVRTEK 28.8. NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ

70,-

Bonton. Drama / Thriller /USA, 2007, 123 min
Bratři Andy a Hank mají problém – tíživý nedostatek financí. Jeden si užíval,
ale za cenu daňových úniků, na které mu právě přišel auditor. Druhý nemá
práci a tím pádem ani peníze na výživné pro své dítě a svojí bývalou ženu. Aby
se z toho dostali ven, napadl Andyho tak trochu zvrácený nápad, jehož realizací
je pověřen Hank. Rozhodnou se vyloupit klenotnictví svých rodičů. Věci se
ovšem vymknou kontrole a místo lupu se oba dostanou do ještě šílenějších
situací, než si kdy dokázali představit. Při loupeži totiž byla zavražděna jejich
matka a otec se sám pouští do pátrání po vrazích.
Režie: Sidney Lumet. Hrají: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Koupím stavební míchačku na 3 až
4 kolečka. Tel. 731 003 444
n Prodám byt 3 + 1 v OV, parkety,
3. patro, balkón, 65,9m2, Podměstí
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442,
fax.: 415 710 988
n Řešení pro každého: HYPOTÉKY,
ÚVĚRY, PŮJČKY, spolupráce s mnoha
bank. i nebank. fin. společnostmi. Tel.:
776 103 399
n Půjčky bez ručitele, příjmů, kontroly registru. Vysoká schvalitelnost.
Tel.: 728 151 688
n Pronajmu byt 1+1 (65m2) v Podměstí – vysoký věžák; zařízen, pračka,
5. patro. Cena: 6.200,- Kč/měsíčně + 2
kauce. Tel.: 777 014 033, 732 930 471
n Prodám: bílou šatní skříň se stříbrnými lištičkami 215cm v., 225 cm š.,
5 dveří ( lx zrcadlové) moderní, cena:
5.000,-Kč. Bílou komodu ve stejném
stylu (2x šuplíček, 2x dvířka) nahradí
peřiňák, cena: 1.000,-Kč. Bílé houpací křeslo s vínovým potahem, cena:
1.000,- Kč. Plyšový vínový koberec 3
x 4 m, cena: 2.500,- Kč. Bílou obývací
stěnu 3,7 m šířka, částečně zasklenou,
cena: 3.000,-Kč. Kontakt: 774 818 787,
728 554 994
n PRODÁM BYT 3+1 V OV, 2.PATRO, BALKON, 66m2,PO CELKOVÉ
REKONSTRUKCI, PODMĚSTÍ ŽATEC, CENA 950 000kč, tel 607240174

ROZLOUČENÍ
31. 7.
1. 8.
5. 8.
6. 8.
8. 8.

Oldřich Nejedlý
Anton Janovják
Karel Hošťálek
Jaroslav Pospíšil
Josef Vysopal

78 let
62 let
75 let
77 let
55 let

Dočesná za dveřmi...
Žatecká Dočesná 2008

Vrcholem letošní sklizně chmele bude dnes již legendární a pravidelná akce
s názvem Žatecká Dočesná. Ta se tentokrát uskuteční ve dnech 5. a 6. Září.
Dočesná v Žatci je oslavou chmele a produktů z něho vyrobených.
V letošním roce se uskuteční již 51. projektem hned ve třech podobách.
ročník, který bude pořádán s několika V první části zahraje společně s několika
změnami. Návštěvníci, kteří přijdou kytaristy a kamarády známé a oblíbené
do prostoru centra Města Žatec mo- melodie. V druhé části zahraje se svou
hou zhlédnout opět velice zajímavý kapelou zejména vlastní tvorbu. V třetí
program.
části se přidá také 65člený orchestr.
V pátek začne oficiální program od Dále se v tomto projektu představí
18:00 hod. V sobotu pak bude zábava Bára Basiková, Vilém Čok, Miroslav
pokračovat od 11:00 hod. až do pozd- Imrich, Tomáš Hájíček, Václav Noid
ních večerních hodin. Postupně se zde Bárta, René Rypar, Tomaš Vartecký,
představí například Lenka Filipová, Dívčí sbor Brécy a mnoho dalších. NoVěra Martinová, Ondřej Havelka, Ro- vinkou bude historická scéna, jež bude
man Dragoun, Jaroslav Uhlíř, dále pak umístěna v Dvořákově ulici v Městského
skupiny Maduar, Horkýže slíže, Škwor, divadla Žatec, které je také hlavním poChinaski, GuloČar, G Point Hunters řadatelem této akce.
(Skvělý taneční mix v podání Romana
Svou účast již potvrdilo více než
Holého, Matěje Rupperta a T. Černocho- 20 pivovarů z celé ČR i ze zahraničí.
vé), Nightwish revival a mnoho dalších. Kompletní informace o programu pak
Zajímavostí bude určitě projekt Michala naleznete na www.docesna.cz nebo na
Pavlíčka, který se zde představí s novým www.divadlozatec.cz.

Lenka Filipová na hlavní scéně

Sotva jsme stačili zapomenout na loňskou Dočesnou, už se nám připomíná ta
letošní a s ní i konec prázdnin.
Začne víc než sympaticky. V pátek la se v pokleslých estrádách jako mnoho
19:30 se na podiu hlavní scény objeví jejích kolegů…
stále půvabná zpěvačka, skladatelka
Její nejslavnější písně jsou duety
a kytaristka Lenka Filipová. Zazpívá s Karlem Zichem, např. Mosty. Zpívá
písničky, které z ní kdysi udělaly hvěz- nám už téměř 30 let a stále je příjemné
du popmusic, ale i kytarovou klasiku, ji poslouchat.
keltské písně i české lidovky.
Před vydáním své předposlední desky
Sama zpěvačka se považuje spíše za se začala učit na elektrickou kytaru.
písničkářku, jíž vyhovuje komornější Bohužel možnost seznámit se s její nopoloha
vější tvorbou máme převážně pouze na
Lenka Filipová se sama doprovází na koncertech, ale stojí to za to.
kytaru - studovala konzervatoř v Praze
Koncert, na němž ji doprovázejí pouze,
a ve studiu pokračovala i ve Francii.
harfenista a kytarista, bude výjimečnou
Ze svého pobytu ve Francii si přivezla příležitostí poslechnout si zpěvačku,
svůj první velký hit, skladbu Francise která mimoto, že je slavná má také co
Cabrela, u nás známou jako Zamilova- svému publiku sdělit.
ná. Podle ní dostala název i její debutoLetos se Lence dostalo té cti, že předvá deska. Vyšla v roce 1980 a o dva roky skakovala slavné kanadské kolegyni
později za ni dostala Zlatou desku. Od Celline Dione při jejím pražském konpočátku své kariéry byla ovšem trochu certu. V Žatci na hlavní scéně Dočesné
jinou zpěvačkou. Sama si psala hudbu, ale zahraje a zazpívá jen pro vás, kteří
doprovázela se na kytaru a neobjevova- chcete slyšet právě ji.
Jiří Navrátil

Vzpomínka na Petra Kalandru

Kdo: Petr Kalandra Memory Band n Kde: Country scéna (Autobusové nádraží) n Kdy:Pátek 5.9.
Když před 13 lety prošel Petr Kalandra svou nebeskou bránou, nechal “tady
dole” písničky, které zpíval a naučil nás poslouchat.
Když se někde sejde pár příznivců už stačili vejít v obecnější známost.
a pamětníků jeho muziky a zároveň
Hrají v ní vesměs zkušení regionální
muzikantů, zazní nějaké věci z jeho folkoví matadoři z litvínovské skupiny
repertoáru. Takoví příznivci se sešli Kvinta, mostecký písničkář a textař pop
i v nedalekém Mostě a vznikla z toho music Míra Kuželka, mostecký herec
partička která si už nehraje jen pro Petr Batěk či např. Ukrajinský foukací
sebe, ale s Kalandrovým repertoá- harmonikář s vzezřením Ramba.
rem veřejně vystupuje. Říkají si Petr
Jejich repertoár netvoří jen písně
Kalandra Memory Band. Dali se do- z období Blues Sessionu ale i písničky
hromady teprve před třemi roky ale starých Marsyas či ASPM.

Dokonce si otextovali česky i některé
skladby které Kalandra hrával jen v originále. Tak přišla na svět třeba další
česká verze textaře věčně inspirující
Dylanovy Maggies Farm
Jejich vystoupení bude určitě zajímavé
pro nás kteří jsme měli možnost na jaře
v Žatci slyšet jejich profesionální kolegy
znovuobnovených Blues Sessionu.
Budeme se těšit a necháme se překvapit folkujícími a bluesujícími Mostečany
a Litvínovany.
Jiří Navrátil

M&M (Martinová & Marshall) na Country scéně
Kdo: Věra Martinová a Jamie Marshall n Kde: Country scéna (Autobusové nádraží) n Kdy: pátek 5.9. 21:00
Věra Martinová je známa jako zpěvačka na pomezí Country a pop-music. Na
rozdíl od mnoha svých kolegů z oboru FCT je téměř televizní celebritou. Její
písně, to je taková pop-music v country obalu. Kytaru ale nenosí jen pro okrasu.
Je totiž absolventkou státní konzervatoře.
Je autorkou a interpretkou řady hitů drivem (Janoušek ho prý objevil v jedné
a na svém kontě má už bohatou disko- britské hospodě kde hrál hostům kongrafii.
zumujícím a bavícím se) a jako Anglosas
Poslední dobou, asi dva roky vystupuje má country a blues melodiku v krvi.
v duu s britským zpěvákem Jamie Mar- Spolupracoval s veličinami světového
shallem který se v Čechách pohybuje folku. Má za sebou např. turné se sloa muzicíruje od poloviny devadesátých vutným folkařem Donem Mc Leanem
let, kdy ho do Čech přivezl Slávek nebo Paul Youngem.
Janoušek. Jamie je zpěvák s hlasem
Jammieho dohodil Martinové manžel,
Joe Cockera, kytarista s neuvěřitelným který s ním hrál v bluesové kapele.

Máte-li doma poslední CD Věry Martinové, najdete na něm písně k nimž napsal hudbu právě Jamie Marshall. Mimo
to, že se na něm podílel interpretačně.
Další zpěvačkou této mini kapely je
Lenka Slavíková, která má funkci manažerky a sestry (rodné) a jednočlenného doprovodného vokálního sboru.
Lze předpokládat, že Jamie Marshall
dostane i prostor pro nějaké své sólo
a tento okamžik by si neměli nechat ujít
příznivci zemitější hudby než je country
pop Věry Martinové.
Jiří Navrátil

Michal Pavlíček třikrát jinak aneb přátelské
hudební jam session
Návštěvníci oblíbené regionální akce Žatecká Dočesná mohou v pátek 5. září
zhlédnout opět velice zajímavý projekt.
Tentokrát si pořadatelé připravili více Dočesné v Žatci od 21:00 hod. bude
než tříhodinový koncert, ve které zná- rozdělen do tří celků. V první části si
mému hudebníku Michalu Pavlíčkovi můžete poslechnout oblíbené Pavlíčvzdají hold jeho kamarádi muzikanti. kovy skladby za doprovodu dalších tří
Tento obdivovaný kytarový mág, skla- kytaristů.
datel a autor rockových opusů je znám
V druhé části se pak připojí zpěváci
zejména z působení v kapelách Pražský Bára Basiková a Roman Dragoun. Zde
Výběr, Stromboli, B. S. P a mnoha zazní písně jako Kronikář, Holka čapni
dalších.
draka, Košilela a další. Ve třetí části se
Koncert, který začne na hlavní scéně ke kapele přidá 65člený Koletův hor-

nický orchestr a společně zahrají další
Pavlíčkovy skladby.
V celém projektu se postupně představí více než 100 účinkujících. Kromě
jmenovaných zde dále zahrají a zazpívají
Vilém Čok, Miroslav Imrich, Tomáš Hájíček, Václav „Noid“ Bárta, René Rypar,
Tamáš Vartecký a Petr Wajsar. Celý večer
bude sólisty doprovázet 15členný dívčí
sbor Brécy. Další informace o koncertu
a celé akci v Žatci získáte na stránkách
www.docesna.cz.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...

Alfa Therm a.s.

F

otbalový podzim odstartoval boje
o mistrovské body v krajském
přeboru dospělých. Náš zástupce FK
Slavoj Žatec A zajížděl do Proboštova,
kde na jaře utrpěl šestigólový příděl.
Do přípravy se rovněž již zapojili další
kolektivy Slavoje a tak o fotbalem naplněné víkendy nebude nouze.

přijme
pro prodejnu v Žatci Podměstí

PRODAVAČKY
Nástup možný ihned.
Kontakt: 415727442

n FK Proboštov - FK Slavoj Žatec
A 2 - 1 / pol. 1 - 1 /

Sestava: Voigt - Fryš - Dykas - Jindra
- Uhlík - Uhliár - Majoros - Beránek
- Macháček - Neměc - Baierl Střídali:
Klíma, Vrábík
Ve zcela pozměněné sestavě oproti
jarní části nastoupili hráči Slavoje pod
vedením trenérské dvojice Brynda - Bešík
do podzimní části. V sestavě se již objevují vlastní odchovanci, kterým skončil
dorostenecký věk / Fryš, Němec / dále
Majorka a nový hráči. Na hostování přišli
Beránek T. z Kryr, Dykas z FC Chomutov, Macháčel z Blšan, Jindra z Vroutku,
Uhlík z Karlových Varů. K tomu je nutné
připočítat Heince / Baník Most /, který
bude ještě v dalším utkání chybět, neboť si
odpykává trest z působení v jiném klubu.
Nenastoupili Zlatohlávek a Podroužek,
kteří první dvě kola odehrají v Blšanech.
I přes tyto různorodé posuny hráčů bylo
v očekávání úvodní vystoupení zejména
po dobré přípravě, kdy družstvo neokusilo porážku.
Domácí v sestavě s celou řadou hráčů
s fotbalovými zkušenostmi se od počátku představili jako nesmlouvavý a tvrdý
protivník. Po řadě závarů a šancí které
výborně řešil v brance Voigt, přišlo
rychlé založení protiútoku Uhlíkem na
Baierleho a jeho vynikající řešení situace, které znamenalo vedení Slavoje.
Nešťastné zaváhání Uhliara v závěru
poločasu znamenalo šťastné vyrovnání
domácích na 1 - 1.
Do druhého poločasu nastoupili hráči Slavoje odhodlání opět útočnou hrou
předvést kvalitní fotbalové okamžiky,
o které opravdu nebyla nouze. Rychlé
výpady v přechodu do útoku překvapily i domácí hráče. Místy se bojovalo
ale také velice tvrdě, žádný míč nebyl předem ztracený. Přišla nešťastná 70.minuta
a domácí Záveský perfektně proměnil
trestný kop a dostal domácí do vedení
2 - 1. Ani tato obdržená branka však
nepoložila hosty, kteří ještě více zvýšili
úsilí alespoň o vyrovnání. Parádní střelou
z 20 metrů, která se od břevna odrazila
za brankovou čáru a odmáváním ofsajdu se zvedla vlna nesouhlasu s výkonem
hlavního rozhodčího a pomezního, který
zastavoval snad každý útok.
Hráči Slavoje dřeli ovšem kýženého
bodu se dosáhnout nepodařilo. Vynikající
výkon předváděl zejména v brance Voigt.
Ostatním jako kolektivu nelze upřít
snahu. I přes uvedené hráčské manévry
věříme, že bude možné se dočkat i lepších
výsledků oproti jaru.
Další utkání sehraje Slavoj opět venku
a to v neděli v Hamru proti Litvínovu.

F

otbalový čas neúprosně utíká a ke
svému závěru se pomalu ubírá závěrečná příprava žateckého Slavoje družstva dospělých, hrajícího krajský
přebor. V sobotu 9.8. nastoupil Slavoj
v Proboštově ke svému podzimnímu
startu o mistrovské body. Trenéři
Brynda se svým asistentem Bešíkem
dolaďují poslední zkoušky a spolu
s vedením Slavoje bude nutné dokončit přechody hráčů z jiných oddílů.
V minulých dnech jejich svěřenci
v Libočanech porazili sousední Sokol
Tuchořice 5 - 0. O víkendu odehráli
další utkání v Jesenici.

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).

Volejte:
603 157 746 nebo 415 710 298

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec, přijme

„Operátory na obsluhu CNC strojů“
Minulý víkend (19. - 20.7.2008) dosáhl hodnotného výsledku mladý žatecký
kanoista Vojta Petříček, když vyhrál oba dva závody ČP žactva ve vodním slalomu ve Víru na Moravě. Po květnovém třetím místě z Č. Lípy je tak v průběžném
celkovém pořadí ČP na medailových postech.
Neméně úspěšně si vede další žatecký závodník Vladimír Slanina, který se
od letošní sezóny specializuje na sjezd. V ČP žactva ve sjezdu dokázal zvítězit
v Zábřehu, Víru na Moravě i v Č. Budějovicích. Před posledními závody je tak
hlavním kandidátem na celkové vítězství v seriálu ČP.
Vojtěch Petříček

Požadujeme:
středoškolské vzdělání technického směru, práce na PC, znalost AJ, NJ vítána.
Nabízíme: výhodné platové podmínky, zaučení v zahraničí (Itálie, Německo).
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese firmy.

V ŽATECKÉ KNIHOVNĚ NEZAHÁLÍ…

LETNÍ akce pro děti v knihovně

Žatec, 30.7.2008: V pořadí již pátá prázdninová akce v rámci letního programu
knihovny pro děti se konala v úterý 29.7.2008 pod názvem Výlet do Března (u Postoloprt).
Výletu s cílem cesty v archeologickém skanzen důkladně prohlédli a vyzkoušeli
skanzenu v Březně se nakonec z původ- všechna obydlí. Děti dostaly odpovědi na
ních 18 přihlášených dětí díky tropickému zvídavé otázky, zakoupily si upomínkové
počasí zúčastnilo 13 dětí za doprovodu 2 předměty a po svačině si zpáteční cestu
knihovnic. Ráno jsme se od knihovny pěš- na nádraží zpestřily pozorováním přírody
ky přemístili na vlakové nádraží a vlakem a krajinných prvků.
s přestupem v Postoloprtech dojeli do zaVlakem jsme dojeli stejnou cestou zpět
stávky Březno u Postoloprt. Odtud jsme do Žatce a po krátkém studeném občerstzahájili cca 4 km dlouhý pěší výlet do vení jsme výlet zakončili v knihovně plní
archeologického skanzenu. Po vlastním nových poznatků a dojmů. Počasí nám
výkladu o historii skanzenu, jednotli- přálo po celou cestu a náladu nekazil
vých exponátech a životě předků jsme si jediný mráček.
(fr)
Žatec, 6.8.2008: V rámci prázdninového programu knihovny „Léto pro děti
v knihovně“ se konala v úterý 5.8.2008 již šestá akce pod názvem Hasiči a Dětský ráj.
V devět hodin se účastníci výletu v po- Po krátkém občerstvení v nedalekém parčtu 24 dětí, 5 dospělých a 2 knihovnic ku jsme se s dětmi ještě plnými dojmů od
vydali na exkurzi k Hasičům, kde na hasičů vypravili pěšky do Dětského ráje,
ně čekal zajímavý výklad s praktickou kde děti strávily zbytek výletu hrou a volukázkou.
nou zábavou.
Na základně jim hasiči ukázali auta
Příjemné počasí a dobrá nálada nás
a ostatní techniku a vybavení, vysvětlili provázely během celého výletu, který
dětem, co a jak funguje a k jakému účelu jsme po chladivém občerstvení zakončislouží. Děti si samy vyzkoušely část techni- li opět v knihovně, kde již na děti čekali
ky, zejména stříkání z hasičské stříkačky. rodiče.
(fr)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...
n Březinová, Taťána
Takoví jsme blázni

Moderní stará panna zdědí venkovský
statek. Nedostává se jí však peněz na údržbu, a proto se rozhodne povolat širokou
rodinu na pomoc. Vyšetřování úmyslně
založeného požáru má téměř detektivní
zápletku…
n Mertin, Václav
Psychologie pro učitelky mateřské školy

Kniha je určena studentům předškolní
pedagogiky na středních a vyšších pedagogických školách.
n Garfield, Leon
Ďábel se skrývá v mlze

Napínavý romantický příběh odehrávající se v Anglii na přelomu 18. a 19. století
o synovi bohatého sira Johna, který byl
v dětství unesen...
n Lajdar, Milan
Když se řekne... aneb Co bychom
měli vědět, i když nás to ve škole neučili

Známé pojmy, přirovnání, rčení, výroky
n FC Jesenice - FK Slavoj Žatec
a osobnosti trochu jinak.
A 1 - 2 / pol. 0 - 1 /
Sestava: Voigt - Heinc - Fryš - Dykas
- Jindra - Uhlík - Macháček - Majoros
- Uhliar - Beránek - Klíma
Střídali: Podroužek - Vrábík - Lesniak
- Baier
Dobrá konfrontace s loňským účastníkem středočeského krajského přeboru,
utkání plné šancí, překvapivě zejména
v prvním poločase. Do vedení se naši
hráči dostali po důrazném průniku Beránka, který nekompromisně proměnil
svoji šanci. Další velkou příležitost
„spálil“ Klíma. Ve druhém poločase po
řadě střídání se hra vyrovnala a domácí
po zásluze vyrovnali po standardní situaci. Úsilí žateckých završil „všudybyl“
Uhlík, jenž proměnil hlavou přesný
centr Podroužka.

MEMPHIS – módní salon

Z

drojem informací a inspirace pro
architekty, stavitele, studenty, ale
i laickou veřejnost je internetový portál
do světa moderní architektury www.archiweb.cz.
Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti domácí a světové
architektury odehrává, mnoho zajímavých článků o architektuře a urbanismu,
komentáře a živé diskusní fórum. Recenze
knih s tématikou architektury a urbanismu, články o designu nebo praktické
rady najdete na www.archinet.cz. Jedná
se o projekt pro architekturu, urbanismus
a design, který klade důraz na architekturu
jako součást životního prostředí a je určen
pro odbornou i laickou veřejnost.

Cestovní kancelář PALMERA - Jiří Harajda Vám nabízí
POSLEDNÍ MÍSTA na zájezd:

Západním pobřežím USA trochu jinak
26.9.- 9.10.2008

14 denní poznávací zájezd tím nejhezčím, co západ USA nabízí
cena: 39 990,- + taxy (nabízíme 2 x 1/2 pokoj)
NUTNÉ VYŘÍDIT VÍZA DO USA co nejdříve!!!!!!!
Kontakt: Obránců míru 1924,
tel.: 415749858, e-mail: info@palmera.cz, web: www.palmera.cz

J

edním z rozsáhlých zdrojů informací o filmu v českém jazyce je web
www.csfd.cz.
Na úvodní stránce najdete informace
o novinkách v kinech a na DVD discích,
svoji sekci tu mají také pravidelné televizní tipy. Nejvíce jistě oceníte rozsáhlou
databázi, kde se dozvíte informace o konkrétním filmu. Stačí do vyhledávacího pole
zadat název nebo jméno režiséra a server
nabídne všechny související informace.
U každého filmu najdete nejen anotaci
distributora, ale také krátké recenze filmových fanoušků a nadšenců.

� Í 2007
ZÁ2008
srpen
18 hod. Zpívánky
Posezení s kytarou pod taktovkou Petry Komoráové.
15.2.8.9. pátek

20 hod.

Milovnícizpívání
kytar, vyv�trejte
svéPazourem
kytarové milá�ky
a p�ij�te si zahrát a zazpívat.
ned�le
Tradiční
s Petrem
u klavíru.
Moderní zp�soby lé�ení civiliza�ních chorob
19 hod.
5. 9.
17.st8.
Bubnování
Honzou
19 hod.
Velmi zajímavés povídání
pana Zde�ka Jermá�e.
Vstup:
25 K�.
a
�edneděle
a bubnovat z celého srdce.
y
20 hod. Přijďte
Zpíváse
nkpřidat
7. 9.
Tradi�ní zpívání s Petrem Pazourem u klavíru.
tekstředa
pá8.
20.
Setkání
s horoskopem: PANNA
20 hod.
8. 9.
19 hod.
Reggae párty
Setkání
lidí narozených nejen v tomto znamení. Dozvíte se mnoho zajímavého.
Zas
je
tu
regoka
a
DJ
Jahteckym.
P�ikva�te
si
podupávat
v
rytmu
reggae.
Vstup:
25 K�.
sobota
Večerem provází Jiří Kevin Uher. Vstup: 60 Kč
9. 9.
10 hod.
Ned�lní posezení s mantrami a zenovými p�íb�hy
Magické, lé�ebné,
ochranné
a osvobozující písn�...
Vstup:
30 K�.
24.ne8.
Nedělní
posezení
s mantrami
a zenovými příběhy
10 hod.
e
d�lneděle
a osvobozující písně... Vstup: 30 Kč
ání s Honochranné
zou
19 hod. Magické,
Bubnovléčebné,
9. 9.
P�ij�te se p�idat a bubnovat z celého srdce.
nedČajovna
�le
ALTÁN, Náměstí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734
12. 9. 19 hod.
Meziprostorová diagnostika
Úvodní p�ednáka Václava Paura.
Vstup: 50 K�.
st�eda
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup: 40 K�.
pátek
Den otev�ených dve�í v �ajovn� Altán
15. 9. 9 hod.
Dny evropského d�dictví.
sobota

Společnost zabývají se logistickými službami s provozovnou v Žatci hledá uchazeče
na pozici:

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Požadujeme: základní znalost práce na PC, s ručním skenerem • průkaz VZV
výhodou • praxe ve skladu výhodou • čistý trestní rejstřík • flexibilní pracovní
doba • spolehlivost, pracovitost

VEDOUCÍ SKLADU – MISTR

Náplň práce: zodpovědnost za chod směny, řízení a organizování podřízených
zaměstnanců • zajišťování pořádku na pracovišti • koordinace nakládek / vykládek • kontrola dodržování zákonných předpisů a postupů • vyřizování skladové
agendy • komunikace s ostatními provozovnami
Požadujeme: SŠ vzdělání • praxi na obdobné pozici výhodou • zkušenosti s vedením a motivací zaměstnanců • znalost práce na PC – MS Office, Outlook • řidičský
průkaz sk. B • průkaz na VZV výhodou • časová flexibilita • nástup 08/2008
Nabízíme: zajímavou práci v moderním logistickém centru • spolupráci se
zahraničními zákazníky • motivující finanční ohodnocení • bonusy, stravenky
Bližší informace: web: www.loguran.com
email: jana.zemlickova@loguran.com • tel.: 602 580 359, 373 735 020

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec, přijme

„Údržbáře - jeřábníka“

Požadujeme: vyučení v oboru elektro, dobrý zdravotní stav
Kontakt: 415 728 666, e-mail: recepce@izoszatec.cz, nebo osobně na adrese firmy.

