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Na prahu
školního roku
přichází změny

Z technických důvodů budou dne
05.09.2008 ukončeny úřední hodiny na
pracovištích Městského úřadu v Žatci
v budově radnice, nám. Svobody 1
v 11,00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Odstranili sršní hnízdo

V letních měsících velmi často zasahují
hasiči u likvidace vosích, včelích nebo sršních hnízd. Minulý týden i v Žatci ohrožovalo jedno z takovýchto hnízd obyvatele
rodinného domku. Manželé Novákovi ve
středu 20. srpna, proto požádali o pomoc
při likvidaci sršního hnízda Sbor dobrovolných hasičů v Žatci. Ti ochotně ještě
ten den přijeli a nebezpečí zlikvidovali.
Za rychlou, odbornou a nezištnou pomoc
všem manželé Novákovi děkují. (red)

Upozornění
o omezení provozu

Z důvodu technologické odstávky
systému správních evidencí nebude
dne 5. září 2008 v provozu služba vydávání cestovních pasů a občanských
průkazů. To znamená, že se nebudou
moci přijímat žádosti o občanský průkazy a cestovní doklady ani vydávat již
vyhotovené doklady.
Žádáme tímto občany, aby přizpůsobili
svou návštěvu úseku občanských průkazů a cestovních dokladů této skutečnosti
a svou žádost o nový osobní doklad nebo
vyzvednutí občanského průkazu či cestovního pasu vyřídili v předchozí nebo
následující úřední den.
Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné potíže, které toto omezení může
části veřejnosti způsobit.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Informace pro občany
- Ztráty a nálezy

Evidenci ztrát a nálezů v Žatci provádí Městský úřad. Informace občanům
poskytne pracoviště informací, které je
umístněno v přízemí budovy radnice,
nám. Svobody 1.
Kontakt: sl. Monika Dušková, tel.:
415 736 311, e-mail: duskova@mesto-zatec.cz
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Na hřbitově vyroste
nový prostor pro
ukládání uren

Žatec – Za bezmála jeden milion korun
vyroste letos na městském hřbitově v Žatci kolumbárium, tedy stavba s výklenky
pro ukládání uren. Většinu prostředků
získalo město Žatec z programu ministerstva financí.

MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ…..

Nalezenou hotovost odevzdala
Poctivá nálezkyně - dne 2.8.2008 při
výběru hotovosti z bankomatu ČS v obchodním domě TESCO Žatec nalezla paní Markéta Kopecká ze Žatce neodebranou částku z tohoto bankomatu ve výši
2000,-Kč. Prostřednictvím pracovníka
bezpečnostní služby byla částka předána
přivolané hlídce MP. Následně byla tato
hotovost v první pracovní den předána na
MěÚ – ztráty a nálezy. Do současné doby
si peníze nikdo nevyzvedl. Paní Markétě
Kopecké, která souhlasila s uveřejněním
svého jména, patří upřímný dík

Děti si užívaly tábor v Českém Jiřetíně
Letní tábor pro děti – ve dnech 13.8.
- 17.8.08 pořádala Městská policie
Žatec v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni ve spolupráci
s odborem sociálních věcí MěÚ tzv. „Prodloužený víkendový pobyt pro děti z rodin
ohrožených sociálním vyloučením“. Bylo
vybráno 25 dětí ve věku od osmi do pat-

nácti let ze Žatce a přilehlých obcí. Místostarosta města p. Aleš Kassal požádal
při své návštěvě tábora děti o namalování
obrázků na téma „Město ve kterém žiji
a práce Městské policie“. Obrázky jsou
vystaveny ve vestibulu Radnice, kde je
možno i hlasovat o nejhezčí dětský výtvor,
který pak otiskneme v našich novinách.

Přijďte se podívat do digitálního kina na
1.díl nové řady Nemocnice na kraji města!

Žatec – Několik dní před premiérou na televizních obrazovkách se objeví
1. díl nové řady seriálu Nemocnice na kraji města v Žatci. Česká televize ve
spolupráci s městem Žatec promítne úvodní díl seriálu 16. září v digitálním
kině v městském divadle.
Podle producenta Přemysla Pražského určen na nákup infúzní pumpy pro
se na žatecké premiéře jistě objeví někdo dětské oddělení Nemocnice Žatec, konz hlavních protagonistů a ze členů štábu. krétně pro tamní úsek dětské jednotky
Promítání začne v 19 hodin
intenzivní péče. Počet lístků je vzhledem
Prodej vstupenek začne 1. Září v in- k technickým možnostem digitálního
focentru na žatecké radnici. Cena lístku kina omezen.
(kas)
činí 50 korun a výtěžek vstupného bude

Na hřbitově vznikne nové místo
s výklenky pro urny

Žatec – Na zhruba jeden milion korun přijde nové kolumbárium, tedy stavba
s výklenky pro ukládání uren. Většinu peněz získá město Žatec z programu
ministerstva financí, o němž rozhoduje parlament a vláda.
Konkrétně se jedná o částku 720 tisíc lizovat v příštích dnech, je zpevnění
korun, již ministerstvo přislíbilo. Zbýva- první části cestní sítě, která po deštích
jících 266 tisíc korun půjde z rozpočtu zůstává rozbahněná.
města. V pondělí o jejich vyčlenění
Nové kolumbárium bude obsahovat
rozhodla rada města.
128 výklenků, čili by mělo bohatě
Je to další investice, která letos pokrýt nynější poptávku po urnových
směřuje právě na místo posledního výklencích, již evidují technické služby
odpočinku. Tou, která se začne rea- jakožto správce hřbitova.
(kas)

ČTENÁŘI SE PTAJÍ…
Jak je to s autem pro letošní Miss
zlatého moku ČR? Opravdu dostane
od sponzora auto a odjede s ním ze
Žatce?
Ano, ze Žatce královna chmele a piva
novým autem od firmy AUTO KOPTA
odjede, ale za čas zase přijede a auto
vrátí… Jak je u nás zvykem, dostávají finalistky nejrůznějších soutěží Miss k dispozici auta od sponzorů vždy na určitou
dobu, převážně na rok. Pořadatelé Miss
zlatého moku ČR oslovili žateckou firmu
AUTO KOPTA. Její majitel pan Zdeněk

Kopta vyšel vstříc a připravil pro vítězku
této žatecké soutěže „missek“ Škodu
Fabii, kterou bude mít k dispozici na
určitou dohodnutou dobu. Není to tedy
tak, že jí bude auto věnováno, jak jsme
nepozorností při přepisu textu rozhovoru
uvedli v minulém vydání Žateckého týdeníku, za což se omlouváme. I tak to
bude jistě hodnotná cena pro vítězku
soutěže Miss zlatého moku, která
město Žatec zdárně zviditelňuje v celé
ČR, a proto za toto gesto patří Zdeňku
Koptovi a jeho firmě velký dík. (red)

Akce byla financována z účelové dotace
MV ČR odboru prevence kriminality
a z prostředků Města Žatec určených na
prevenci kriminality.
Akce se zdařila i přes deštivé počasí
a děti si odnesly spousty hezkých zážitků.
Jiří Štorek
Ředitel MP

Čas prázdnin, čas dovolených
končí. Pro většinu z nás přináší
toto období určité změny. Ti
nejmenší vymění teplo máminy
sukně za mateřinkové radovánky. Ti větší naopak školce
zamávali a čekají na ně školní
lavice. Deváťáci se smutkem
na tváři opustili základku
a rozprchli se do světa. Když
neuspějí po maturitě, otvírá se
pro ně svět jiný, svět ve kterém
rozšíří řady pracujících. Od
batolete až k dospělosti, pro
každého změna, která přichází
i v pozdějším věku. Někteří se
změnami přímo kochají, jiní
zase – usadí-li se, zůstávají.
Změna je život. Vážení čtenáři,
i já se rozhodla pro změnu. Děkuji touto cestou všem, kteří se
společně podíleli se svými příspěvky na obsahu zpravodaje,
všem dopisovatelům, ze škol
a institucí, všem inzerentům,
ale také pracovníkům radnice
za skvělou spolupráci. Přeji
všem hodně zdraví a mnoho
dalších úspěchů ve Vaší práci.
Ta ať Vám přináší uspokojení
a naplnění cílů ku prospěchu
nás všech.
Stanislava Žitníková

Možné dopravní komplikace
při Dočesné v Žatci
Z důvodu pořádání letošního již 51.
ročníku akce Dočesná, bude od neděle
31. 8. omezen vjezd a parkování v centru města Žatec. Postupně sem začnou
najíždět zábavné atrakce. Dne 4. 9. bude
centrum pro veřejnost uzavřeno úplně.
Od pátku 5.9. bude uzavřen prostor
Autobusového nádraží a ulice Nákladní.
Vjezd do tohoto prostoru bude umožněn
pouze na povolení. Autobusová doprava
bude v období od pátku 5. 9. do neděle 7.

9. Odkloněna do prostorů ulic Nákladní
a Obránců Míru. Uzavřena z tohoto důvodu bude také ulice Karla IV. Všem návštěvníkům akce doporučujeme ve dnech
5. a 6. září parkovat v odlehlých ulicích
města Žatec. K parkování doporučujeme zejména parkoviště místních super
a hypermarketů. Omlouváme se všem
za případné dopravní komplikace.
Karel Fiala
Městské divadlo Žatec

A CO NA TO OBČAN ?
(otevřený dopis představitelům města
Žatec)
Vážení představitelé města Žatce,
přistoupila jsem k napsání tohoto dopisu po letech mlčenlivého doufání, že
k obratu v rychlosti rozvoje města přece
jen dojde.
Bohužel je 18 po sametové revoluci,
a ani současní oficielní představitelé
města nejsou zatím schopni svým občanům jasně a stručně sdělit jaká koncepce
rozvoje čeká místní komunitu a co jsou
priority města.
Namísto jasné strategie rozvoje města
občané v tisku sledují průběh politických
šarvátek . Žabo-myší války těchto skupin
posunuly do ústraní podstatné problémy každého obyvatele tohoto města.
Negativní vliv těchto jevů vede mnoho
obyvatelů k apatii. Prosím uvědomte si,
že v orgánech města zastupujete zájmy
občanů.Ne zájmy svoje nebo Vašich
známých.
Kvalitu života velmi silně ovlivňuje
komunální politika. Občané potřebují
dobré podmínky k bydlení, kvalitní
pitnou vodu, přijatelné a stabilní ceny
za teplo, moderní dopravní obslužnost

– aby mohli cestovat do zaměstnání,
optimální základní lékařskou péči
v místní nemocnici.
Toto jsou základní nezbytné podmínky bytí každého obyvatele tohoto města.
A toto jsou také priority Vaší práce na
radnici !
Vaše zodpovědnost vůči občanům - voličům spočívá v rychlém zajištění těchto
základních potřeb.
Po úspěšné stabilizaci výše jmenovaných základních potřeb přijde řada na
realizaci sekundárních potřeb občanů.
( např. koupaliště či zimní stadion)
Zároveň Vás prosím o sdělení občanské veřejnosti o prioritách aktivit radnice v současné době a také o informace
o dlouhodobých záměrech města.
Otevřená diskuse k těmto tématům
prospěje kvalitě připravovaných projektů. Také politika na komunální úrovni je
věc veřejná.
Věřím, že i ostatní obyvatele města
zajímá trend vývoje naší komunity
a doufám, že radnice nabere dobrý vítr
do plachet.
S úctou. Alena Svobodová
občan Žatce
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Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku
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

Zaplacení finanční spoluúčasti: před
předáním bytu – říjen 2008
Zveřejněno: od 21. 8. do 19. 9. 2008
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.

Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské Zveřejněno: od 07. 07.2008 do 05. 08.
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to 2008
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se
zákonem o obcích.
Projednáno RM dne 04.08.2008
n Pozemky v lokalitě Starý vrch
případně další informace a soupisy pop.p.č. 1681/8 (chmelnice) o výměře
zemků poskytne majetkový odbor MÚ
11650 m2 k využití v souladu s územním
Žatec tel. 415736220, email: eisertoplánem města (smíšená výrobní plocha)
va@mesto-zatec.cz
za kupní cenu 500,- Kč/m2 a
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
p.p.č. 1681/6 (chmelnice) o výměře
k nahlédnutí na odboru životního pro31609 m2 a
stření MÚ Žatec tel.415736450, email:
p.p.č. 1681/7 (orná) o výměře 3041
janda@mesto-zatec.cz
m2 vše v k.ú. Žatec k využití v souladu
s územním plánem města (zemědělské
plochy – chmelnice, orná půda) za kupní
cenu 20,- Kč/m2
vše jako jeden celek
Zveřejněno: od 05. 08. do 03. 09. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 14.07.2008
n Pozemek
Ostatní plochu p.p.č. 375/4 Záhoří
o výměře 2842 m2 v k.ú. Velichov u Žatce dle geometrického plánu č. 17874/2008 část p.p.č. 375/1 za účelem
výstavby dle územního plánu - vesnické
bydlení s upozorněním, že pozemek není
napojen na inženýrské sítě za minimální
kupní cenu 100,- Kč za m2
Zveřejněno: od 05. 08. do 03. 09. 2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

n Byt č. 8 o vel. 1+2 v dostavěném
panelovém domě JIH III Žatec v čp.
2835 Dr. V. Kůrky v Žatci s finanční
spoluúčastí žadatele ve výši 46.766,Kč a s předkupním právem budoucího
nájemce.
V současné době je byt obsazen - výpovědní lhůta uplyne 30.09.2008.

Žatecký
týdeník

č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy

Zveřejněno od 11.03.2008 do
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti
č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1
o výměře 612m2 a č.p. 584 ul. Úzká se
st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty v
městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy využívanými
jako kulturní zařízení „Posádkový dům
armády“,

mělké uložení stávající kanalizace
tosti (volného bytu) v termínu zveřejnění
jsou i hloubky přípojek u některých
záměru prodat.
parcel minimální – cca 1,2 m pod
Zásady pro prodej nemovitostí z majetterénem (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).
kanalizační přípojky budou zaslepeny
nlokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
na pozemcích cca 2 m od hranice poschválen Radou Města Žatec dne
zemku.
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je - CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
určeno schválenou zastavovací studií,
ukončena uzávěrem ve sdruženém
kde bylo navrženo základní členění
zděném pilířku na hranici pozemku.
parcel do bloků navazujících na souOdtud bude na pozemek vyvedena
časné ulice Vrchlického, Politických
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
Připojení a předávací stanice bude
a U Flóry v Žatci :
součástí projektu jednotlivých RD
1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
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
umístěny elektrické rozvodné skříně
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
s vynechaným prostorem pro připoje6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
ní RD a elektroměr (cena za připojení
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1043 m2
2
ke každé parcele 3 x 25A je již uhra8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m
2
zena).
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1150 m
10.p.p.č. 4614/73 o výměře 830 m2 Regulační podmínky výstavby:
11.p.p.č. 4614/82 o výměře 865 m2 - Stavební čára bude u všech RD shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
12.p.p.č. 4614/85 o výměře 1185 m2
2
U rohových parcel bude stavební čára
13.p.p.č. 4614/86 o výměře 880 m
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Způsob a postup prodeje pozemku
Vzdálenost od hranice sousedního
- v termínu zveřejnění podání žádosti
pozemku bude min. 3 m.
o koupi pozemku na řádně vyplněném
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
5,5 m od hranice pozemku – platí
každý jednotlivý pozemek)
stavební čára.
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
2
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m
54 a 4614/85 budou RD minimálně
- kupující uhradí poplatky spojené
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
s provedením smlouvy
řešeno jako podkroví).
- kupní smlouva musí být podepsána do
- Tvar střechy, typ a barva střešní kryti2 měsíců ode dne schválení zastupitelny nejsou stanoveny.
stvem města
- Barevnost RD není stanovena a bude
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
předmětem vyjádření k dokumentaci
1m2 bude zaplacena před podpisem
ke SP či ohlášení stavby.
kupní smlouvy
- Případné oplocení bude průhledné
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
nebo částečně průhledné s podezdívza 1m2 bude zaplacena do 4 let od
kou, výška oplocení 1,8m, materiál
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
a barva nejsou stanoveny.
bude zajištěna prostřednictvím přímé
- Stavebník si případně může zvolit jiný
vykonatelnosti
způsob ekologického vytápění – např.
Podmínky kupní smlouvy
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
- v případě dokončení stavby RD
sluneční energie a to na vlastní nákla(dokončení stavby se rozumí vydání
dy.
pravomocného rozhodnutí stavební- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
ho úřadu o povolení užívání stavby) do
stavby se bude vyjadřovat architekt
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
města individuálně.
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
vysvětlivky:
převáděného pozemku prominuta
* PD – projektová dokumentace, SP
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
– stavební povolení,
ode dne vkladu do katastru nemoviDalší případné informace
tostí (KN) za zaplacenou část kupní
- ve věci technických podmínek výceny
stavby podá odbor rozvoje města
- Technické a regulační podmínky pro
tel. 415736264, harajdova@mestovýstavbu
-zatec.cz
Stav pozemku:
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
nezpevněný terén bez sejmuté ornice
způsobu a postupu prodeje podá
– případné doplnění ornice na pozemek
majetkový odbor tel. 415736225,
je možné po schválené žádosti na OŽP
eisertova@mesto-zatec.cz
z deponie ornice v zadní části lokality
zveřejněno od 16.7.2008 do 15.9.2008
Kamenný vršek na vlastní náklady matiskopis žádosti je k dispozici v informajitele pozemku.
cích v přízemí radnice a na www.mestoPřístup na pozemek:
-zatec.cz
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruk- Volná bytová jednotka:
tury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podínáklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, lem společných částí budovy č.p.2825,
od silnice oddělený parkovacím stá- 2826 v Žatci a podílem2 pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m v k.ú. Žatec
ním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
u každého pozemku) přerušovaný za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatzatravněním a ozeleněním keři a stro- ky spojené s provedením smlouvy.
my.
Žádost o koupi je nutno podat na přePřipojení na inženýrské sítě:
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
- na pozemek je přivedena přípojka nemovitosti (volného bytu) v termínu
vody PE 32 zakončená ve vodoměr- zveřejnění záměru prodat.
né plastové šachtě nepojezdné – pro Zásady pro prodej nemovitostí z majetpojezd je nutné provést úpravu vybe- ku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
tonováním přechodové desky.
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
- Přivedena je splašková kanalizační na informacích MěÚ Žatec.
přípojka DN 150. S ohledem na Zveřejněno: od 26.8.2008 do 24.9.2008

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

Zveřejněno:
15.09.2008

od

16.07.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

do

Projednáno Radou Města Žatec dne
4.8.2008.
n Volné bytové jednotky:
č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti
1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
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
1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
č.2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 500.650,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
č.2816/6 ul. Písečná v Žatci o velikosti
0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 502.030,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 944.140,-Kč a poplatky spojené
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
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 942.680,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2823, 2824
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5051
o výměře 690 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
761/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu 941.150,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
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.
Žatec o velikosti 710/28844 vzhledem
k celku za kupní cenu 945.720,-Kč a poplatky 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.
Žatec o velikosti 402/28844 vzhledem
k celku za kupní cenu 507.030,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovi-

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.

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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 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

LETNÍ KINO ŽATEC
Srpen - hrajeme od 21.00
ČTVRTEK 28.8. NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ

70,-

PÁTEK 29.8.

60,-

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

BOBULE

Bioscop. Komedie / Česko, 2008, 90 min
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka je
podvodníček, který moc rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí
geniálně oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech. Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším,s co se právě namane. Jednoho dne se Honza
dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný.
Režie: Tomáš Bařina. Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha

SOBOTA 30.8. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

75,-

Bonton. Akční / Dobrodružný /USA, 2008, 123 min
Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se
vrací na stříbrné plátno. Indiana Jones v charakteristickém klobouku a s bičem
coby nepostradatelnou zbraní. V novém dobrodružství bude pátrat po další
slavné relikvii – záhadné Křišťálové lebce.
Režie: Steven Spielberg. Hrají: Harrison Ford, Karen Allen, Shia LaBeouf, Cate
Blanchett, John Hurt, Ray Winstone,
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Opeřená krása v Křížově vile

Poslední srpnovou neděli bude v Křížově vile zahájena výstava obrazů výtvarníka a ilustrátora Miloslava Muškáta nazvaná „PUTOVÁNÍ ZA PAPOUŠKY“.
Jak již název napovídá, jedná se naplno. Hlavním rysem jeho výtvarné
o malbu s nevšední tématikou. Zálibou tvorby je pečlivost ztvárnění reálných
tohoto výtvarníka je zoologie, paleon- vyobrazení skutečnostmi. Exoticku
tologie a malování. A právě malování tvorbu čerpá jak z osobních poznatků
soustřeďuje hlavně na exotické ptactvo přirozeného chování papoušků, tak
a divoká zvířata.
i z literatury.
Malovat začal už na základní škoJeho tvorba byla publikována v odle, od svého dědečka dostával knihy borných časopisech a v loňském roce
s tématikou zvířat a společně objížděli byla otevřena stálá a prodejní expozice
zoologické zahrady.
jeho obrazů v galerii v Brně.
Svoji první výstavu měl v žateckém
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli
muzeu již v 17 letech. Ještě v roce 31. 8. ve 14.00 hodin. Jeho obrazy, které
2002 bylo malování oblíbeným koníč- jsou malovány srdcem i hlavou, si můžekem, později se této práci začal věnovat te prohlédnout až do 26. října.
(žit)

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 26.8.2008 výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka:

„Vedoucí stavebního
a vyvlastňovacího úřadu“
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění.): platová třída 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území
ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (stavební
zaměření výhodou) nebo středoškolské vzdělání stavebního zaměření a praxe
ve stavebním oboru
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 10. 2008
Přihlášku s uvedením osobních 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,
• ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. (negativní
osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
• životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 12.9.2008 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí stavebního a vyvlastňovacího
úřadu“.
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.

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 BYT 3+1 V OV, 2.PATRO, BALKON, 66m2, PO CELKOVÉ
REKONSTRUKCI, PODMĚSTÍ ŽATEC, CENA 950 000kč, tel 607240174
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, ul. Husova
– Žatec. Cena 1.080 tis. Kč., RK nevolat.
Tel.: 774 219 288
n Prodám míchačku na 3 až 4 kolečka. Tel. 723 137 633, volat po 17.00
hod.
n Hledáme spolehlivou seriózní paní
na hlídání 10ti měsíčního chlapečka na
3-4 hodiny 2x týdně (dlouhodobě) Tel.
606 671 266.
n HYPOTÉKY, PŮJČKY – nový
produkt, též nebankovní sektor. Tel.
776 103 399.
n Zajistěte se TEĎ, POTOM může
být pozdě. VŠECHNY DRUHY POJIŠTĚNÍ. Tel. 776 103 399.

Alfa Therm a.s.

přijme
pro prodejnu v Žatci Podměstí

PRODAVAČKY
Nástup možný ihned.
Kontakt: 415727442

ROZLOUČENÍ
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
20. 8.

Marie Poleščuková
Miloslava Tetlantská
Maria Zbyňová
Marie Šperková
Hana Bašusová
Vladimír Mašek
Růžena Kvardová
Ladislav Kubata
Štefan Červenec
Bohuslava Pokorná

76 let
81 let
81 let
86 let
77 let
80 let
80 let
53 let
54 let
69 let

Klub českých
turistů Žatec
Zve všechny příznivce turistiky
na pochod

Z PLAS DO PLAS

V sobotu 30.srpna 2008

Doprava vlakem:
Odjezd: Žatec hl.
7:53 hod.
Žatec záp. 7:57 hod.
Příjezd: Plasy
9:17 hod.
Start:
Plasy žst. 9.25 hod.
Trasa:
12 km
Z nádraží se vydáme do města.Před
mostem přes řeku Střelu začíná Ž
TZ. Po té pokračujeme okolo památníku z r.1945, studánky (Prelátky),
dětského tábora a po lávce přes řeku
k rozcestníku TZ. Dále jdeme po M
TZ romantickou roklí nazývanou
„Peklo“ do vsi Žebnice. Zde pokračujeme po Ž TZ kolem božích muk
až k Č TZ. Po té uhneme vpravo do
osady Sokolka a odtud značným
klesáním do Plas.Zde je možná
prohlídka hrobky Metternichů,
kláštera (cena 50 kč) cca. 1 hod.
a sýpek (cena 30 kč ) cca 30 min.
Návrat vlakem:
Plasy odjezd: 14:41
16:41
Žatec příjezd: 15:59
17:59
Pištělák O. tel: 723 122 928

Dočesná za dveřmi...

Slovenští recesisté Horkýže Slíže

Kdo: Horkýže slíže n Kdy: 19:00 n Kde: Rocková scéna (autobus. nádraží)

Povede-li vaše cesta v 19:00 hodin kolem rockové scény na autobusovém nádraží, zaslechnete nějaký rachot a zpěv v povědomé řeči.
Budou to slovenští punkeři a recesisté na tři alba a proniknout do Čech. Dnes
Horkýže Slíže. S jistou nadsázkou by se už si těžko dokážete představit české
dalo říct, že jsou to takové „bratrské“ hudební léto bez této slovenské kapeTři sestry. Zaposlouchejte se chvíli ly. V Čechách už mají za sebou turné
a nakonec udělejte pár kroků směrem s Kabátem a Divokým Billem a humor
k pódiu.
a recese je jako u Kabátů základ jejich
Pokud ještě rozumíte slovensky, oslo- tvorby. Paradoxně se však jejich největvuje vás hutný rock a máte rádi nevázaný ší peckou stala recese ve stylu hip hop
ale chytrý humor určitě zůstanete až do- R´n´ B Soul. Slovenští rockeři ovšem
konce. Zažijete pekelný „nářez“.
nešetří nikoho a jejich další klip natočeHorkýže slíže (se slízáváním nemají ný v Čechách poněkud rozrušil fanoušky
nic společného, jsou to obyčejné nudle) Rammsteinu.
je docela crazy partička momentálně čtyř
Takže pokud nezůstanete na hlavní
slovenských muzikantů, která vznikla scéně nerozcházejte se a přesuňte se
počátkem devadesátých let a docela čas- na rockovou scénu. Bude to „odto měnila složení. Po letech amatérského vaz“, bude to „nářez“. Horkýže slíže
hraní a rozdávání kazet fanouškům se nejsou totiž jen tak nějaké nudle.
jim podařilo podepsat smlouvu s BMG
Jiří Navrátil

Uhlířův laskavý humor nejen pro děti
Kdo: Jaroslav Uhlíř n Kde: Dětská scéna (Autobusové nádraží) n Kdy: sobota 6.9. 11:00
Milí rodičové!
Budete-li chtít udělat svým dětem
o Dočesné radost, povozíte je třeba
na všelijakých pouťových atrakcích od
houpaček až po twister. Kdyby se přesto
Vaše děti dost nepobavily, vezměte je na
dětskou scénu v čase, kdy tam za piánem
bude sedět nenápadný, obrýlený, starší
pán, jménem Jaroslav Uhlíř. I v této
„zkažené a přetechnizované době“ (od
vynálezu práce stejně zkažené jako
každé jiné) na dětskou duši zapůsobí
laskavý humor Uhlířových písní. Děti

je určitě znají z dětských filmů Ať žijí
duchové, Lotrando a Zubejda, Tři veteráni a dalších, či televizního pořadu
Hodina zpěvu, který tvoří se Zdeňkem
Svěrákem. Stejně se jmenuje i pořad,
s nímž vystoupí na Dětské scéně. Je plný
písniček, legrace a děti mohou soutěžit
v poznávání různých zvířat podle zvuků
a mohou si o nich i povídat.
Jelikož jsou Uhlíř se Svěrákem autoři pilní, uslyšíte i písničky, které jste
ani vy ani vaše děti ještě neslyšeli.
Jiří Navrátil

Rockující Škwoři na autobusáku

Kdo: Škwor n Kdy: 6.9. 21:30 n Kde: Rocková scéna (Autobus. nádraží)

Skupina Škwor je dalším z produktů tuzemských soutěží pro rockové kapely.
Vznikla samozřejmě nezávisle na soutěži, ale až úspěch v soutěži „Rock made
in Gambrinus“ ještě pod názvem Skwar, je nakopnul výše.
Tehdy skupina hrávala jasný metal.
Určitě se budou chtít ukázat v co nejPostupně jak muzikanti o sobě tvrdí, lepším světle. Takže metaloví fanoušci:
stárli a jejich hudba „změkla“ a texty, Od půl desáté jsou Škwoři jen vaši.
jak říkají sami, dospěly. Metalovou miJiří Navrátil
nulost ale v sobě ani v hudbě nezapírají.
Jejich tvorba je zajímavý mix času a vlivů. Např. jeden člen kapely poslouchá
jak Rammstein tak překvapivě Robbie
Williamse nebo dokonce Madonnu.
Do rámusu kytar a bicích zní různé
počítačem vytvořené zvuky. Prý pouze
pro dokreslení atmosféry.
V rozhlasech je moc nehrají ale bylo je
Základní umělecká škola v Žatci
vidět a slyšet v TV pořadech pro mladé
zahajuje ve školním roce 2008/
ESO, Medúza či na Primě v pořadu Mo2009 výuku orientálních (břištocykl roku. Že by inspirace společným
ních) tanců pod vedením Ivany
koncertováním se skupinou Harley?
Fábryové, učitelky tanečního
Od roku 2001, kdy vyhráli zmíněnou
oboru. Přihlásit se mohou všichni
soutěž, už stihli vydat celých pět alb.
od šesti do 60ti i více let.
Momentálně hrají ve složení Petr Hrdlička - zpěv, zjev, kytara, Leo Holan
Informace v ZUŠ Žatec, nebo na
- kytara, zpěv,samply, Martin Pelc - bicí
tel. č. 415 740 368.
(ex Debustrol), Tomáš Kmec - basa.

Kurzy
orientálního
tance
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Historie nás dovedla až
k 51. Dočesné

28. srpna 2008

Žatecký týdeník

Staletá tradice chmelařství, za kterou stojí velká
pracovitost, schopnost a odborná znalost žateckých
pěstitelů rozšířila Žatecký kraj do celého světa. Vyvrcholením každoroční sklizně chmele jsou tradiční
Žatecké slavnosti, které by měly být věnovány zvláště
pěstitelům a brigádníkům, aby zde oslavili ukončení
těchto sezónních prací formou kulturních programů. Skutečnost je v dnešní době zcela jiná, brigádníků i pěstitelů ubývá. Zda-li se slavnosti jmenovaly
Chmelová oslava, Dočesná nebo Žatecké slavnosti
chmele, jedno je jisté, prošly určitým vývojem až
k té letošní 51.
n Co nám říká historie…?

Z rytiny, která se zachovala z roku 1883, víme, že
se konala chmelová oslava na dnešním Hošťálkově
náměstí. Byla uskutečněna na počest císaře Františka
a císařovny Karoliny při krátké návštěvě Žatce. V těchto
letech to byla oslava měšťanů a šlechty. Od roku 1839
a v dalších letech byla už Dočesná pojata jako masopustní průvod, kdy nesměl chybět žebřiňák s posledním štokem chmele. Okolo roku 1860 byly již oslavy
spojeny s hudbou a své místo zde měl už harmonikář,
a slavnosti začínaly mít pomalu lidový charakter. Spolek
odborných dělníků chmelařských, který byl pořadatelem
v roce 1910, pojal Dočesnou formou lidových slavností spojených s veselicí a alegorickými vozy. Poté přišla
odmlka – první světová válka a období první republiky,
slavnosti se v Žatci nekonaly. Stadion Flóra hostil v roce
1946 mládežnické delegace z festivalu mládeže v Praze,
a při té příležitosti se píše první Dočesná v Žatci. Rok
1949 dal prostor alegorickému průvodu s historickým
zaměřením a Dočesná, tak trochu „jiná“ měla charakter
pouťový. První Dočesná v novém provedení se uskutečnila v roce 1957, kdy byla pořádána ve spolupráci
s ministerstvem zemědělství a státním filmem. Státní
film zde natočil některé scény z Dočesné pro film, který
nás reprezentoval na světové výstavě v Bruselu. V dalších letech bylo již město vyzdobeno ve chmelovém
charakteru s atraktivními prvky, mezi něž náleží např.
obří sudy. Později už Dočesná dostává jméno „Žatecké
slavnosti“ a začíná získávat čím dál víc na popularitě.
Pořadatelé věnují pozornost propagaci a v roce 1963
jsou slavnosti vidět v Československé televizi. Rok od
roku přináší Dočesná změny a prochází přirozeným
vývojem. Objevují se známé osobnosti uměleckého
nebe a je vidět větší zastoupení zahraničních hostů.
V těchto letech vedl prim účinkování orchestr Karla
Vlacha. V roce 1970 se poprvé konala soutěž v tanci
s korbelem na hlavě. Další prvek změny přinesl rok
1983, kdy se při této příležitosti uskutečnil fotbalový
zápas „století“ mezi souborem Fešáků a Velkopopovickou Kozlovkou. V roce 1984 byla Dočesná pořádána na dvou podiích, kdy jedno bylo kryté. Rok 1988
zaznamenal mezeru – žatecká Dočesná se nekonala.
Porevoluční 35. Žatecké slavnosti v roce 1992 byly
programově svěřeny ústecké agentuře FOR. Bohužel,
tato Dočesná si odnesla „škraloup“ nepříznivého počasí a velmi malého počtu návštěvnosti. Kde se stala
chyba? Byla malá propagace, chyběla výzdoba města,
programové panely, i organizačně a v pořadatelích
zaskřípala. Poprvé se objevil název „Slavnosti piva“,
což v žádném případě nekorespondovalo s tradicí. Přišel
rok 1997 - 40. Dočesná byla ve znamení slavnostního
otevření Chmelařského muzea, které se stalo zdrojem
poznání pro mladou generaci i zahraniční návštěvníky. Program na hlavní scéně ozdobil Jan Vyčítal a YoYo
Band, na Dětskou scénu kromě jiných pořadu zavítali Jů
a Hele. Jubilejní 40. Dočesnou navštívilo zhruba 25tis.
návštěvníků a vyvrcholením oslav byl ohňostroj.
Další jubilejní ročník v pořadí 50. byl v loňském roce
ověnčen programově věhlasnými jmény. Několikanásobným Zlatým slavíkem Karlem Gottem, podium dunělo pod bubenickou skupinou Tam Tam Orchestra, která
sklízela obrovský úspěch i při vystoupení v městském
divadle. Z dalších účinkujících se představil Vladimír
Mišík, Radim Hladík, kytarový mág Michal Pavlíček,
Filip Benešovský s přáteli, nechyběly skupiny Rangers,
Greenhorns, a v neposlední řadě německá legenda
Alphaville. To byli jen někteří z programu největších
slavností chmele v Evropské unii při loňské 50. Dočesné. A jsme v roce 2008 - letošní 51. ročník přinese
divákům několik změn. Country scéna za divadlem je
minulostí, letos zprovozněna nebude, naopak novinkou
bude historická scéna, která bude umístěna u městského
divadla ve Dvořákově ulici. Páteční program chmelových slavností bude zahájen v 18 hodin a sobotní zábava pak odstartuje v 11 hodin a bude pokračovat až do
pozdních večerních hodin. Hosty letošního programu
budou Lenka Filipová, Věra Martinová, Ondřej Havelka, Roman Dragoun, Jaroslav Uhlíř, Bára Basiková, ale
také skupiny Maduar, Horkýže slíže, Škwor, Nightwish
revival a mnoho dalších. Diváci se mohou těšit na zajímavý projekt Michala Pavlíčka, který se představí
s tímto projektem ve třech podobách. Do programové
historie se zapíše i 65členný dechový orchestr Koletova
hornická hudba a na své si přijdou i příznivci Pražského
výběru a BSP. Letitou „cestu“ dočesné ozdobí i skvělý
taneční mix v podání Romana Holého, Matěje Rupperta
a Terezy Černochové. Umělci, moderátoři, ale i diváci,
ti všichni jsou součástí historie Dočesné, která došla
až do dnešní podoby. Ano, až sem vedla cesta historie
Dočesné, nejen díky obecenstvu, účinkujícím, ale také
díky „chmelovým hlávkám“, které poprvé použily jako
přísady do piva pravděpodobně finské a čudské kmeny.
Nejstarší národy sice znaly nápoje ze sladu, ale chmel
k jejich výrobě nepoužívaly. A tak až letos pozvednete
pohár zlatavého moku, připijte nejen na sklizeň zeleného
zlata – našeho chmele, ale i na zdraví těch, kteří se o jeho
úrodu zasluhují – na zdraví všem pěstitelům, na zdraví pořadatelům, brigádníkům, účinkujících, na zdraví
NÁS VŠECH! Žatecké slavnosti půjdou další cestou,
doufejme že stále tou nejlepší a jednou se stanou i tyto
řádky historií.
Stanislava Žitníková

Skupina Guločar

Kdo: Guločar n Kde: Hlavní scéna n Kdy: Sobota 6.9. 16:30
Dotáhne-li to nějaká kapela až k vystupování na hlavní scéně žatecké
Dočesné, může o sobě říct, že je slavná.
Ze skromnosti to o sobě brněnská zvuk jímž v šedesátých letech zněly
skupina Guločar sice netvrdí, ale jejich nahrávky z vydavatelství
dělá-li někdo předskokana Jamesi Motown.
Brownovi, doprovází Lucku Bílou,
Na You tube je kapela popsána jako
získá Anděla nebo hraje po boku Gulo čar - Czech gypsy funky music.
Monkey Business, stojí za to mu Rodným jazykem svého etnika sice
minimálně nastavit uši.
zpívají ale jejich hudba přesahuje
Takže v sobotu 6.9. na hlavní scéně hranice žánrů, zemí i jazyků. Zaklaod přibližně půl páté budete mít pře- datelé skupiny bratři Dirdové měli
žitost vidět a slyšet je poprvé v Žat- při zakládání kapely dlouholeté zkuci. Osobami a obsazením převážně šenosti s muzikou, mimo jiné i jako
romská a mužská kapela s talentova- členové doprovodné kapely Idy Kelanou zpěvačkou a vynikající dechovou rové. K založení kapely je vedla chuť
sekcí. Hrají styl, jenž by se dal označit zkusit to jinak a po svém. To se jim
za funky, ale problém s jejich řaze- povedlo a navíc to dělají dobře.
ním měla i porota Anděla, která jim
Na internetových stránkách je
přiřkla první cenu v kategorii world k stažení nabízena i jedna písnička
music. Na názvu nezáleží hlavní je v češtině. Nejedná se o nic menšího
jak to zní. Je to divoká nespoutaná než jejich verzi „Pražskovýběrové“
hudba s bohatou aranží a energií. Pražákům těm je tu hej.
V některých okamžicích připomíná
Hej bude jistě i všem kdož omylem
začátky takových hvězd jako byla Di- či cíleně zabloudí v sobotu kolem
ana Ross, Stewie Wonder či Michael 17.hodiny k hlavní scéně Žatecké
Jackson v éře Jackson Five. Hlavně Dočesné.
Jiří Navrátil

Návrat Ondřeje Havelky
a Melody Makers

Kdo: Ondřej Havelka a jeho Melody Makers n Kde: Hlavní
scéna n Kdy: 6. 9. 21:00
Letošní Dočesná přilákala do Žatce samá velká hudební jména. Těžko
hádat, zda bude největší událostí Pavlíčkův páteční večer nebo sobotní
noční šou Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Přitom to bude zábava
z úplně jiných škatulek.
Ta Havelkova směřuje spíše do první
V sobotu večer zazní klasika zámořpoloviny minulého století do dob, kdy ská i hudba českých autorů, včetně
se hrál swing, jazz a boogie-woogie, dvojice W+V.
nosily se buřinky, mnohem později
Ondřej Havelka režíruje, swinguje,
proslavené brýle „lennonky“.
stepuje, tančí, zpívá a baví. S ním jeho
Atmosféra těchto časů inspirovala početný orchestr a tanečníci a tanečherce, zpěváka, hudebníka a tanečníka nice… Je to opravdová pastva pro uši
Ondřeje Havelku už za studentských a oči a dá se čekat, že v sobotu zpočátku
let. Stal se členem Originálního praž- noci přivede žatecké náměstí do varu.
ského synkopického orchestru a nato- Bude to krátký, leč opravdový výlet
čil s ním 6 alb.
proti proudu času. Nakonec kdo ví,
Prvorepubliková image není pro zda se za 50 let třeba nenajde chlapík,
něj samoúčelná, ale slouží k větší který se bude oblékat tak legračně jako
autentičnosti hudby, kterou dělá se oblékáme na začátku tohoto století
a má rád. I nahrávky pořizuje on a bude hrát různé kousky z této doby.
a jeho Melody Makers způsobem S Ondřejem Havelkou si aslepoň můjakým se tehdy nahrávalo včetně žeme představit, jak se u toho budou
původních nástrojů.
bavit naši potomci.
Jiří Navrátil

