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vážení čtenáři, paní Stanislava Žitníková se rozloučila s naším Žateckým
týdeníkem. Sluší se, abychom jí jménem
vedení města poděkovali za vše, co pro
zrod a fungování týdeníku učinila. Odpracovala na něm tisíce hodin, do noci,
o víkendech. Je to dříč a poctivý člověk;
vždy, když se stala nějaká chyba, nesla to
těžce, protože byla, je a bude zodpovědná
v tom, co dělá.
Loučíme se jako přátelé a přáteli zůstáváme. Víme, že odchází, aby mohla
pomáhat v rámci občanského sdružení
a v aktivitách Svazu postižených civilizačními chorobami.
Vážená paní Žitníková – děkujeme
Vám!
Aleš Kassal, místostarosta

1.října 2008 v 15 hodin proběhne slavnostní
otevření Mateřského centra.

VLADIMÍRA STEJSKALOVÁ

Děkujeme, paní
Žitníková!

Každoročně proběhla soutěž v ručním česání chmele,vítězkou se stala
slečna z Mostu.

Přijďte se podívat do
digitálního kina na

V pátek večer zaplnil náměstí Michal Pavlíček se svými hosty, na snímku
s Bárou Basikovou.

Vyjádření k letošní 51. Dočesné.

Žatec, Louny – Zastupitelstvo města
Žatce zvolilo dva přísedící pro Okresní
soud v Lounech. Volební období na další
čtyři roky prodloužilo Petru Sedlmajerovi, nováčkem je paní Libuše Novotná.
Podmínkou pro výkon této funkce je
přihlášení k trvalému pobytu v místě
obvodu zastupitelstva, které o navrženém kandidátovi rozhoduje a v obvodu
soudu, pro který je volen. K navrženým
kandidátům se vyjadřuje také předseda
okresního soudu. Zároveň kandidáti
musí splnit podmínky tzv. lustračního
zákona.
(kas)

Dočesnou letos poznamenala velice nepříjemná situace s výpadkem el. energie.
Rád bych podal Vám Všem podrobnou
zprávu o tom se vlastně stalo. Vím, že
dvouhodinové čekání bylo dlouhé, věřte
že já a všichni pořadatelé i všech cca 100
účinkujících jsme celou dobu prožívali
opravdové psychická muka. Co se vlastně
stalo. S el. energií na nám. Svobody byly
vždy problémy jako v každém jiném historickém centru, proto se před pár lety
celé centrum posílilo a zrenovovalo.
Radnice a Hošťálkovo nám. je napojeno
na trafostanici umístěnou ve dvoře za
městskou policií. Výkon této stanice je
pro všechny atrakce pódium, stánky, veřejné osvětlení a domácnosti dostačující,
dokonce se značnou rezervou. Na výstupu se nacházel 800 A deon, který byl na
jaře z důvodu revize stranice a požadavků
na zvýšený odběr vyměněn za nový 1000
A deon. Kolem 18:30 došlo k prvnímu výpadku energie, kdy spadla jedna fáze, tj.
cca třetina stánků, pivovarů a část zvuku
a obrazu na pódiu nefungovala. Při výpadcích námi najatá firma na zajištění
připojení stánků zjistila, že tento deon
vypíná jednu fázi již při proudu 400 A,
pravděpodobně se jedná o konstrukční

závadu. Sehnat náhradní 1000 A deon
je možno pouze druhý den v Praze,
tak se firma rozhodla, že jsou schopni
okamžitě namontovat jiný deon, i když
s nižží hodnotou 630 A. Předpokládaná
doba byla cca35 minut. Nikdo ale nedokáže odhadnout skutečný čas instalace,
neboť jsou jiné přívody, rozteče děr atd.
Proto jsme několikrát museli oznámit
změnu přestávky. V podstatě hrozilo,
že se celý zbytek koncertu neuskuteční.
My pro jistotu pro všechny dosavadní
Dočesné objednáváme agregát na který
jsou napojeny světla na pódiu. Proto při
výpadku bylo ovětlení funkční, posléze
jsme k tomu přidali ještě obrazovku.
Díky firmě p. Hanzala a jeho kluků se
podařilo toto vše zvládnout a koncert
mohl i se zpožděním pokračovat.
Za hlavního pořadatele se Vám všem
omlouváme a doufáme, že výkon všech
účinkujících na jevišti Vám čekání dostatečně vynahradil. Poděkování si zaslouží
také celý tým lidí kteří se podíleli na organizaci a vlastním koncertním provedení
této ojedinělé akce.
I přes tuto nepříjemnou situaci navštívilo Dočesnou cca 40000 lidí a své pivo
nabízelo 24 pivovarů. Martin Víťa Veselý.

Jako starosta města se musím důrazně ohradit proti článku Žateckých
novin z úterý 9. září 2008 pod názvem
„Starosta nechtěl miliony pro nemocnici“. Celý článek absurdně vyznívá tak,
jako bych o dotaci neměl zájem a zdržel
se hlasování jen z důvodu stranické disciplíny. Že je taková interpretace scestná dokládá mimo jiné především fakt,
že tak hlasovalo i několik krajských
zastupitelů z ČSSD (Pozn. autora:

Výsledek hlasování byl 17 pro/13 proti/
19 se zdrželo). Skutečným důvodem
proč se ze zhruba padesáti podaných
žádostí z celého kraje vyhovělo pouze
asi pětatřiceti je skutečnost, že prostě
některé žádosti nevyhovovaly zásadám
pro poskytování účelových prostředků
v rámci Fondu hejtmana ÚK a Komise pro vnější vztahy je nedoporučila.
Důvody pro hlasování, nehlasování,
či zdržení měli jednotliví zastupitelé

dost a dost a záleželo jen na nich
samotných, jak si důvody přeberou
a jakou jim dají váhu. Osobně si myslím, že dotace pro nemocnici nebyla
dobře podána a k ilustraci za jakých
podmínek měla či neměla šanci na
úspěch dodávám několik faktů, která
je nutno brát v potaz:
Poskytování finančních prostředků
fyzickým či právnickým osobám (dále
FO či PO) z rozpočtu Ústeckého

U soudu v Lounech
budou dva žatečtí
přísedící

Jak je to s dotací pro nemocnici

ANTONÍN SVOBODA

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. Promítání
začne v 19 hodin.
Prodej vstupenek je v infocentru na žatecké radnici. Cena lístku činí 50 korun
a výtěžek vstupného bude určen na nákup infúzní pumpy pro dětské oddělení
Nemocnice Žatec, konkrétně pro tamní
úsek dětské jednotky intenzivní péče.
Počet lístků je vzhledem k technickým
možnostem digitálního kina omezen.
Předběžně přislíbili účast: autorka
Lucie Konášová s manželem, herečky,
herci: Eliška Balzerová, Helga
Čočková, Jitka Jěžková, Josef Abrhám,
Ondřej Brousek, koproducent. Přemysl
Pražský tým výkonné produkce:
Markéta Hájková, Jiří Vlach (kas)

VLADIMÍRA STEJSKALOVÁ

1.díl nové řady Nemocnice na
kraji města!

MISS ZLATÉHO MOKU ČR 2008
Miss zlatého moku ČR pro období 2008 - 2009 se stala Marcela Vovsová
z Mělníka - 23let (uprostřed), zastupující ústecký pivovar Zlatopramen

V rámci 51. žatecké Dočesné vyvrcholila v pátek 5. 9. 2008 v Městském divadle
v Žatci jedinečná soutěž krásných dívek zastupujících české pivovary a konaná
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce.
Zábavná soutěž, propagující dívčí krá- stupující ústecký pivovar Zlatopramen.
su, pivo a chmel a je jediná svého druhu Na druhém místě skončila Kamila Vona světě, tradičně doprovází oblíbenou strá z Postoloprt (20 let) reprezentující
Dočesnou v Žatci. Dívky v divadle sou- pivovar Březňák a na třetím místě Iveta
těžily v ručním česání chmele, v umění Bylíková z Chomutova (22let) soutěžící
natočit lákavě vypadající půllitr piva za pivovar Louny.
a nabídnout ho hostovi, ve volných
Vítězkám poblahopřáli ředitel soutědisciplínách tančily, šermovaly, před- že Petr Šimáček a hejtman Ústeckého
váděly divadelní scénky nebo i vystou- kraje Jiří Šulc, který dívky dekoroval
pení s živým hadem. Nechyběla tradiční a zástupci sponzorů předali ceny, mj.
promenáda v plavkách. O výbornou at- i zájezdy cestovní kanceláře FIRO tour
mosféru finálového večera se postaral a vítězka dostala do užívání na určitou
žatecký rodák zpěvák Petr Kotvald.
dobu automobil Fábia od AUTO Kopta
Dvacetičlenná odborná porota roz- Žatec.
hodla, že Miss zlatého moku ČR pro obV závěrečném slovu hejtman Jiří Šulc
dobí 2008 - 2009 se stala blonďatá dívka zdůraznil, že si váží této soutěže, jenž je
Marcela Vovsová z Mělníka (23let) za- jediná na světě a je oslavou výrobků českých pivovarů, které vaří pivo z českého
sladu a Žateckého chmele. Ústecký kraj
bude jistě Miss zlatého moku ČR podpokraje (dále ÚK) na pořízení zdravot- rovat i nadále, určitě stejně tomu bude
nické techniky je při částce vyšší než i v samotném městě Žatec.
Nová Miss zlatého moku ČR 2008 200 000 Kč plně v kompetenci Zastupitelstva ÚK (§ 36 zákona č. 129/ 2009 a dívky na druhém a třetím místě
2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)). se představily široké veřejnosti spolu
Takovéto poskytnutí financí může se zástupci pivovarů v sobotu 6. září
být uskutečněno pouze v souladu: také na hlavním pódiu Dočesné před
- se stanovenými prioritami kraje, žateckou radnicí. Dívky dekorovali
- s ustanoveními Smlouvy o založení a blahopřáli jim hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc a Starosta města Erich
Evropského Společenství,
pokračování na straně 2 Knoblauch.
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Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

ním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
ně podsklepený dům s volnými nebytou každého pozemku) přerušovaný
vými prostory naposledy využívanými
zatravněním a ozeleněním keři a strojako kulturní zařízení „Posádkový dům
my.
armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový čás- Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
schválen Zastupitelstvem Města Žatec tečně podsklepený dům s pěti bytovými
vody PE 32 zakončená ve vodoměrjednotkami
z
toho
jsou
dvě
obydleny
dne 06.03.2008
né plastové šachtě nepojezdné – pro
nájemníky.
pozemky včetně porostů
pojezd je nutné provést úpravu vybeKupní cena : 10.000.000,- Kč
zapsané na LV č. 101 pro
tonováním přechodové desky.
obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- Přivedena je splašková kanalizační
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
přípojka DN 150. S ohledem na
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
mělké uložení stávající kanalizace
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
jsou i hloubky přípojek u některých
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování při
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
podsklepení RD čerpáním).
obec a k.ú. Holedeč a pozemky za- Přivedena je samostatná dešťová
psané ve zjednodušené evidenci na
kanalizační přípojka DN 100 – dešLV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
ťové vody bude možné napojit pouze
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře Zveřejněno: od 16.07.2008 do
přes bezpečnostní přepadovou jímku
15.09.2008
85 m2,
– nelze napojit přímo (bude součástí
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
projektové dokumentace (dále jen
2
111 m v k.ú. Bezděkov a
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
jen „SP“) na RD).
v k.ú. Trnovany
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
včetně Lesního hospodářského plánu
na pozemcích cca 2 m od hranice popro zařizovací obvod Žatec s platností nlokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
zemku.
schválen Radou Města Žatec dne
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplá14.07.2008
celková výměra
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha Území pro výstavbu rodinných domů je
ukončena uzávěrem ve sdruženém
určeno schválenou zastavovací studií,
celková výměra ostatních
zděném pilířku na hranici pozemku.
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha kde bylo navrženo základní členění
Odtud bude na pozemek vyvedena
Jedná se o honební pozemky v souladu parcel do bloků navazujících na souzaslepená přípojka teplovodu DN 40.
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy časné ulice Vrchlického, Politických
Připojení a předávací stanice bude
právem vykonávat myslivost pro honeb- vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
součástí projektu jednotlivých RD
a U Flóry v Žatci :
ní společenstva
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2 - území není vybaveno plynovodem.
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2 - dále budou v pilířcích na pozemcích
• Nabídku kupní ceny
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
umístěny elektrické rozvodné skříně
• Způsob úhrady kupní ceny
s vynechaným prostorem pro připoje4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
• Návrh podmínek kupní smlouvy
ní RD a elektroměr (cena za připojení
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
2
ke každé parcele 3 x 25A je již uhraMěsto Žatec si vyhrazuje v kupní 6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m
2
zena).
7.p.p.č.
4614/70
o
výměře
1043
m
smlouvě stanovit podmínky:
2
Regulační
podmínky výstavby:
8.p.p.č.
4614/71
o
výměře
805
m
• převzetí a zachování pracovního místa
2
- Stavební čára bude u všech RD shod9.p.p.č.
4614/30
o
výměře
1150
m
stávajícího zaměstnance PO Městské
2
ná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to 10.p.p.č. 4614/73 o výměře 830 m2
U rohových parcel bude stavební čára
11.p.p.č.
4614/82
o
výměře
865
m
po dobu jednoho roku pod smluvní
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
12.p.p.č. 4614/85 o výměře 1185 m2
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Vzdálenost od hranice sousedního
2
13.p.p.č. 4614/86 o výměře 880 m
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
pozemku bude min. 3 m.
právo případně odmítnout všechny Způsob a postup prodeje pozemku
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
předložené nabídky v souladu se - v termínu zveřejnění podání žádosti
5,5 m od hranice pozemku – platí
o koupi pozemku na řádně vyplněném
stavební čára.
zákonem o obcích.
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za - Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
případně další informace a soupisy pokaždý jednotlivý pozemek)
54 a 4614/85 budou RD minimálně
zemků poskytne majetkový odbor MÚ - kupní cena pozemků k výstavbě RD je
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
Žatec tel. 415736220, email: eisertostanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
řešeno jako podkroví).
va@mesto-zatec.cz
- kupující uhradí poplatky spojené - Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
s provedením smlouvy
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního pro- - kupní smlouva musí být podepsána do - Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstření MÚ Žatec tel.415736450, email:
ke SP či ohlášení stavby.
stvem města
janda@mesto-zatec.cz
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za - Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdív1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
kou, výška oplocení 1,8m, materiál
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
a barva nejsou stanoveny.
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od - Stavebník si případně může zvolit jiný
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
způsob ekologického vytápění – např.
bude zajištěna prostřednictvím přímé
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
vykonatelnosti
sluneční energie a to na vlastní náklaPodmínky kupní smlouvy
dy.
- v případě dokončení stavby RD - Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
(dokončení stavby se rozumí vydání
stavby se bude vyjadřovat architekt
pravomocného rozhodnutí stavebníměsta individuálně.
ho úřadu o povolení užívání stavby) do vysvětlivky:
4 let od podpisu kupní smlouvy bude * PD – projektová dokumentace, SP
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
– stavební povolení,
převáděného pozemku prominuta
Další případné informace
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
- ve věci technických podmínek výode dne vkladu do katastru nemovistavby podá odbor rozvoje města
tostí (KN) za zaplacenou část kupní
tel. 415736264, harajdova@mestoceny
-zatec.cz
- Technické a regulační podmínky pro
ve věci podmínek kupní smlouvy,
výstavbu
způsobu a postupu prodeje podá
Stav pozemku:
Zveřejněno od 18.06.08 - 31.10.08
majetkový odbor tel. 415736225,
nezpevněný terén bez sejmuté ornice
za Město Žatec
eisertova@mesto-zatec.cz
– případné doplnění ornice na pozemek
Jana Eisertová je možné po schválené žádosti na OŽP zveřejněno od 16.7.2008 do 15.9.2008
vedoucí majetkového odboru z deponie ornice v zadní části lokality tiskopis žádosti je k dispozici v informaKamenný vršek na vlastní náklady ma- cích v přízemí radnice a na www.mestojitele pozemku.
-zatec.cz
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vyZáměr projednán RM dne 14.07.2008
tvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
n Nemovitosti
skladebné dlažby. Změna umístění
č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1
vjezdu je možná po schválení ORM
o výměře 612m2 a č.p. 584 ul. Úzká se
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní Projednáno RM dne 17.03.2008
st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v Žatci
náklady majitele pozemku.
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
Jedná se stavebně propojené objekty v
- podél pozemku je vytvořen chodník, 264 Branka v Žatci o celkové ploše
městské památkové rezervaci.
od silnice oddělený parkovacím stá- 101,52 m2 za minimální nájemné ve
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částeč-

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Žatecký týdeník
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 1.9.2008 do 30.9.2008

st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 08.09.2008
n nebytový prostor – prodejna v čp.
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody v Žatci
o celkové ploše 79,50 m2 za minimální
nájemné ve výši 6.071,- Kč/měsíc bez
služeb, s podmínkou umožnění přístupu
na společné sociální zařízení pro nájemce a zaměstnance prodejny knih.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 9.9.2008 do 8.10.2008

Volná bytová jednotka:
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 26.8.2008 do 24.9.2008

Celkem deset malých dětí z Dětského
domova v Žatci mělo možnost díky Občanskému sdružení Zuzany Paroubkové
„Pomoc pro budoucnost našim dětem“,
strávit předposlední srpnový týden
v Tunisku.
Byl to pro ně obrovský zážitek. Let vysoko nad mraky, zasněžené Alpy, horská
plesa velká jak dlaň a pak nekonečné
moře a na něm jak tečky lodě.Hammamet – cíl cesty, je skutečně exotické
město. Děti si připadaly jak v pohádce
v obrovském hotelu s bazény, občas
byly vyděšené z velkého ruchu a množství lidí…..Určitě se jim hluboko do
vzpomínek vryje cesta horkým pískem

k moři. „ Je slané, je slané….,“neustále
vykřikovaly a pak ochutnaly kouzlo vln,
proskakovaly je, houpaly se na nich
a mhouřily blaženě oči do sluníčka. Při
budování obrovských hradů z písku
určitě zapomněly na vše zlé, co v životě
zažily.
Týden utekl jako voda. Vracely se zpět
domů jakoby moudřejší. Viděly Afriku
a ochutnaly moře…..
Možná si teď mnozí z vás řeknou. „ No
jo, tohle naše děti nemají!“ Máte pravdu,
třeba nemají. Ale vaše děti mají mnohem
víc! Mají VÁS !
Věra Uhlíková, Kateřina Jandová
vychovatelky

pokračování ze strany 1
- s Nařízením komise ES č.
1998/2006 (ze dne 15. 12. 2006)
o použití článků 87 a 88 Smlouvy,
- s dalšími závaznými předpisy ES
upravujícími poskytování podpory
pro všestranný rozvoj území a uspokojování potřeb občanů kraje na
činnosti vyjmenované zákonem.
Vhodnou
formou
pro
poskytnutí
podpory
je:
- podpora de minimis (v průběhu
3 let nesmí překročit výši 200 000
EUR pro stanovený případ),
- dotace přidělená v rámci vyhlašovaných krajských dotačních programů
nebo dotace přidělená na základě
předložené žádosti - za předpokladu,
že tyto finanční prostředky nepředstavují veřejnou podporu (tj. nezvýhodňují
určitý podnik na trhu nebo nenarušují
soutěž na trhu nebo pokud nepříznivě
ovlivňují obchod mezi členskými státy).
- úhrada závazků veřejné služby, která
nepředstavuje veřejnou podporu pro
soukromé subjekty ve smyslu ustanovení článku 87 Smlouvy o založení ES.
V současné době není vyhlášen krajský
dotační titul z kterého by bylo možné
financovat nákup zdravotnických
zařízení pro FO či PO a žádost nesplňuje ani podmínky úhrady závazku
veřejné služby.Z toho důvodu jsem
sám inicioval již před časem v klubu
ODS přípravu nového programu pro

podporu nekrajských zdravotnických
zařízení a tento uvažovaný dotační
titul by v příštím období mohl sloužit
právě na vybavení takových ostatních
zdravotnických zařízení. Je to dle
mého systémovější nástroj na pravidelné dotace ze strany kraje, než
současné příležitostné pokusy čerpat
z fondů, které svým určením takovému
účelu nevyhovují.Když pominu účelové
fabulace pana Urmy o tom proč se tak
hlasovalo, musím na závěr okomentovat také názor, že Ústecký kraj naopak
Krajské zdravotní a.s. poskytl 300 milionovou dotaci. Kraj v tomto případě
uvedené finanční prostředky vložil do
základního kapitálu společnosti. Nejednalo se tedy o dotaci, ale o zvýšení
základního kapitálu (podílu kraje na
majetku společnosti). Již jsem si zvykl
na snahu Žateckých novin vykreslovat
činnost vedení města v těch nejhorších
barvách a snažím se nereagovat na
alespoň osobní výpady. Tato záležitost
se však týká věcí obecných a není podávána veřejnosti ve všech souvislostech.
Doporučuji panu šéfredaktorovi, než se
zase pustí do úvah „proč“ a „komu“,
aby si zjistil platné zákony, mínění zastupitelů, kteří hlasovali, tak jak hlasovali a vzal v úvahu také odlišnou rovinu
v rozhodování krajského a komunálního zastupitele.Děkuji za trpělivost při
čtení této trochu delší reakce
Mgr. Erich Knoblauch

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Za mořem a velbloudy

Jak je to s dotací pro nemocnici

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: Vladimíra Stejskalová. 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.

Žatecký týdeník

A tradice žije dál !!

Již 6. ročník mezinárodního setkání obcí začínajících na Žab… se tentokrát
přestěhovalo na Slovensko do Obce Žabokreky nad Nitrou. Ve dnech 29.
– 30.8.2008 se zde utkala ve tradičně netradičních soutěžích dvě družstva ze
Slovenska a čtyři družstva z Čech.
Při překážkovém běhu v ploutvích či váním skoro již talisman setkání Radek
při zasouvání pera do hrdla láhve se „Kajman“ Komoráš.
neztratilo ani naše družstvo ze ŽaboTato pohodová setkání lidí, kteří neklik – Nového Sedla, které již tradičně chtějí všechny volné chvilky trávit pouze
nebylo první ale ani poslední. Vítězů před televizí, kteří svým způsobem zůstaani poražených totiž nebylo, protože li Čechoslováky a kterým nevadí si udějako vždy zvítězili úplně všichni ti, lat trochu legrace i ze sebe jistě budou
které dlouhá cesta neodradila. Což se pokračovat. Budou pokračovat přesně
potvrdilo i při večerně-noční country tak, jak si představoval i duchovní otec
zábavě, kdy slovensko česky již mluvil celé myšlenky setkávání obcí se žábou
snad každý ! A při raním kuropění se též ve svém názvu, pan Roman Daniš. Ten
všichni shodli, že se již těší na příští rok bohužel v minulém týdnu navždy opustil
, kdy se jak medvědi setkáme u Kolína turistické značky našich cest. Proto mu
v Obci Žabonosy. K celkově fantastické patří i závěrečné DÍKY !
náladě nemálo přispěl svým vtipným,
Milan Hořejší
pohotovým a vůbec brilantním moderomístostarosta Obce Nové Sedlo

V ŽATECKÉ KNIHOVNĚ NEZAHÁLÍ…

PRÁZDNINOVÁ NOC pro děti v knihovně

Prázdninová noc v knihovně byla poslední, devátou, akcí knihovny v rámci
prázdninového programu „Léto pro děti v knihovně“.
Konala se v noci z pondělí 25.8. na a stezku odvahy s hledáním pokladu, čteúterý 26.8.2008, začala v pondělí v 19,45 ní pověstí a pohádek, dopolední výstup
hodin a skončila v úterý ve 12,15 hodin. na radniční věž a prohlídku historických
V Městské knihovně Žatec nocovalo 21 památek na centrálním náměstí, posezedětí ve věku od 7 do 12 let a 3 knihov- ní v cukrárně.
nice.
Sladké a vitamínové odměny pro děti
Program akce byl rozmanitý a zahr- nám poskytly formou sponzorského
noval zejména soutěž skupin v řešení daru firmy Cukrárna Květa a Rekl, ktevšeobecných kvízových otázek, turnaj ve rým i touto cestou patří poděkování.
hře Člověče nezlob se, noční procházku
(fr)

11. září 2008

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Prodám byt 4+1 v Žatci v os. vlastnictví. Plastová okna, zateplení, nové
stoupačky. 3 p., škola, školka, poliklinika
a MHD v blízkosti. Tel. 721 670 191
n Zajistěte se TEĎ, POTOM může
být pozdě. VŠECHNY DRUHY POJIŠTĚNÍ. Tel. 776 103 399.

EEG - BIOFEEDBACK EDUCO
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

ve čtvrtek 18.9. od 13 – 18 hod.
l vyzkoušení terapie ZDARMA
l DÁREK pro každé dítě
l výhodná SLEVA 10%
l informace o SLUŽBÁCH
KONTAKT: Masarykova 745, Žatec
604 556236, www.educozatec.cz

Švejk restaurant
v areálu Jatek Žatec
vás srdečně zve na dny

SLOVENSKÉ
KUCHYNĚ

S knihovnou do železničního muzea

Sedmá prázdninová akce v rámci letního programu knihovny pro děti se konala
v úterý 12. 8. 2008 pod názvem Výlet do Lužné (u Rakovníka).
Výletu s cílem cesty v Železničním mu- tech muzea jsme si vystavené exponáty
zeu Českých drah Lužná u Rakovníka se důkladně prohlédli a prošli a děti dostazúčastnilo 15 dětí a 1 dospělá osoba za ly odpovědi na zvídavé otázky. Nejvíce
doprovodu 2 knihovnic. Po společné všechny zaujala ukázka železničního
prezenci v 10 hodin v knihovně jsme se modelářství s funkčním modelem kolepěšky vydali na vlakové nádraží a odtud jiště velikosti H0 a vyhlídková jízda na
v 11,13 hodin vlakem vyjeli do zastáv- úzkorozchodné dráze.
ky Lužná u Rakovníka, kde se v jejím
Po zakoupení upomínkových předtěsném sousedství nachází největší mětů jsme se vydali na zpáteční cestu.
expozice se železniční tematikou v ČR. Vlakem jsme dojeli stejnou cestou zpět
Navštívili jsme vnitřní i venkovní expozi- do Žatce v 15,22 hodin a výlet zakončili
ce a výstavní areál, po odborném výkladu v knihovně plní zážitků a nových poznatpracovníka muzea o historii a exponá- ků.
(fr)

Knihovna opět na koních

Pro velký zájem dětí se konala v úterý 19.8.2008 letos již podruhé akce pod
názvem Koně – chov a výcvik, v pořadí již osmá prázdninová akce v rámci
letního programu knihovny pro děti.
Počasí nám tentokrát velmi přálo a na koních, dále koně vodily, hřebelvýlet do Perče se s námi vydalo 18 dětí covaly, krmily a vyzkoušely si také
a 2 dospělí. Vybaveni batůžky se sva- úklid výběhů. Paní Talaváňová nám
činou a „dobrotami“ pro koně jsme se poskytla obsáhlý výklad a předvedla
vydali po deváté hodině na pěší výlet do výcvik koní, včetně parkuru. Kromě
stájí paní Talaváňové v Perči.
jezdeckých koňů jsme viděli také
Zde si děti prohlédly stáje a výbě- hříbě, poníka, psi, kočky.
hy pro koně, seznámily se s tím, jak
Po svačině jsme se vydali na zpátečo koně v Perči pečují, jak probíhá ní cestu do knihovny a vydanou energii
jejich výcvik a jak se o koně správně doplnili sladkým studeným občerstvestarat. Samy si vyzkoušely jízdu na ním.
(fr)

Regionální
muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2008
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Nová výstava:
n Neděle 28. září 2008 od 14.00 hodin vernisáž výstavy „MNICHOVSKÁ
DOHODA 1938“ – Mnichovská dohoda a její vliv nejen na život v tehdejší ČSR,
ale také v pohraničí, konkrétně na Žatecku. Výstava končí 16. listopadu 2008.
n „SRPEN 1968 V ŽATCI“ – jeden den se všemi jeho souvislostmi pohledem
města Žatce. Výstava potrvá do 16. listopadu 2008.
n „ŽATEČTÍ ŽIVNOSTNÍCI“ – Žatec a jeho obchody zachycené na dobových
fotografiích. Výstava trvá do 14. září 2008.
Ostatní akce:
n Sobota 13. září 13.00 – 18.00 „EVROPSKÝ DEN PAMÁTEK“ – téma:
Památky v krajině a krajina jako památka
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Žatecké obrázky (ikonografie města)

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

n „CESTA ZA PAPOUŠKY“ – výstava obrazů s exotickou tematikou malíře
a ilustrátora Miloslava Muškáta. Potrvá do 26. října 2008.
Ostatní akce:
n Sobota 13. září „EVROPSKÝ DEN PAMÁTEK“ – téma: Památky v krajině
a krajina jako památka
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
duben – září/ úterý – pátek: 9.00 – 17.00 hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00
hodin, (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin), pondělí - zavřeno!
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
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které se konají

od 15.9.08 do 20.9.08
Mimořádná otevírací doba v termínu
konání akce
PO – SO 07.30h - 22.00h,
tel.: 415 726 352.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...
n Gardner, Lisa
Dokonalý manžel
Co všechno se může stát, provdáte-li
se za sériového vraha…
n Kořínek, Milan
Velká kniha pro chovatele savců
Kniha je určena chovatelům exotických i běžně chovaných druhů savců.
n Jínová, Šárka
Dívka s ohněm aneb Klub čarodívek je otevřený i pro tebe!
Fantastický příběh Vilmy je určen dívkám od 9 let, které umějí snít, anebo se
to chtějí naučit.
n Deary, Terry
Děsivě pravdivé špionážní příběhy
Sbírka skutečných špionážních příběhů. Skutečnost někdy bývá neuvěřitelnější než smyšlené příběhy...

ROZLOUČENÍ
1.9.
2.9.
5.9.
6.9.
8.9.

Emilie Dobešová
Mikuláš Iskerka
Josef Janeček
Alžběta Mizerová
Josef Roubal
Gerlinda Machová
Evženie Vlková
Mária Tomášová

Minulý týden při sobotním tréninku na motokrosové dráze v Železné
u Měcholup okolo poledne spadl jeden z jezdců ze svého stroje. Na místo vyjela
lékařská posádka ZZS Žatec, která ošetřila muže s podezřením na poranění
páteře, hrudníku a hlavy.
Zdravotníci pacienta zajistili pomocí pro bezpečný transport v členitém
příslušných léků, fixovali jej ve vakuové terénu. K nehodě naštěstí opět došlo
matraci a následně převezli na heliport na přístupném místě, proto nebyla
žatecké nemocnice, odkud byl vrtulní- tato nosítka nakonec využita. Zásahu
kem transportován do Ústí nad Labem. tak byla přítomna jen jedna nedaleko
Stejně jako v březnu, kdy došlo k po- bydlící členka sdružení, která se zúčastdobnému případu, byli požádáni o při- nila transportu zraněného do sanitního
pravenost žatečtí dobrovolní záchranáři, vozu.
Slavomil Jurnečka, DiS.
kteří jsou vybaveni svinovacími nosítky
pracovník ZZS Žatec

Pád z výšky zapříčinil zranění

Lékařská posádka ZZS Žatec zasahovala ve čtvrtek 27. srpna v Drahomyšli. Asi
35-letý muž spadl z pětimetrové výšky během probíhajících prací na rozebírání
střešní konstrukce staré hospodářské budovy.
Při pádu si způsobil závažné poranění vrtulníkem převezen na specializované
horní končetiny, dále vyslovili záchraná- pracoviště v Ústí nad Labem. Případ
ři podezření na poranění břicha. Muž byl byl ohlášen Policii ČR.
utlumen pomocí léků, fixován a následně
Slavomil Jurnečka, DiS., ZZS

Setkání veteránů leteckých útvarů v Žatci

Dne 13. září 2008 se od 12 hod na letišti Žatec – Macerka uskuteční setkání
veteránů leteckých útvarů z bývalého letiště Žatec.
Setkání pořádá místní 24. odbočka letový program pod taktovkou provozoSvazu letců ČR u příležitosti letošních vatele letiště. (Ing. V. Vašek, předseda
oslav 90. výročí čs. vojenského letectva. odbočky)
Součástí setkání je i křest 2 nových
Ing. Josef Hlava,
knih o historii leteckých útvarů a krátký
sekretář odbočky

Milí Chmelobranci a příznivci
Chmelobrany Žatec,
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Transport vrtulníkem

58 let
82 let
85 let
77 let
79 let
84 let
72 let
68 let

jestli chcete, tak si do svých pamětí zapište následující informaci:
13.září 2008 - sobota - 9.50h - program ČT 2 - pořad: Náš Venkov - název
dílu: Putování zemí Homolupulů. Mnozí z Vás se v tomto pořadu možná
uvidíte jako vynikající herci či řečníci. Díl bude trvat okolo 20 minut a bude
pojednávat o chmelu, pivu a Homolupulech na Žatecku. čau tajnej Ruda
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
břevno vyrovnat a svitla naděje na lepší výsledek. Tomu ale zabránil domácí Kouba
který zasunul nepochopitelně míč za
Voigtova záda a hosté šli opět do vedení,
které ještě navýšili do poločasu na 1 - 3, kdy
proměnili přísně nařízenou penaltu za faul
na pronikajícího hráče hostí. Po přestávce
to vypadalo opět nadějně neboť Uhlík se
postaral o snížení na 2 - 3. Marná byla snaha domácích o vyrovnání, zejména když
hosté po jednom z protiútoku vstřelili
čtvrtý gól a rozhodli tak že body putují
opět do Štětí. Nad tímo soupěřem jsme
n FK Slavoj Žatec A - SK MONDI dlouho nevyhráli v domácím prostředí.
A tak nezbývá něž bojoval dál. další
Štětí 2 - 4 / pol.1 - 3 /
Sestava: Voigt - Dykas - Heinc - Jindra možnost bude v Neštěmicích tuto nedě- Fryš - Havelka - Beránek - Uhlík - Majoros li. Příští utkání doma přivítáme Modrou.
- Kouba - Macháček
n FK Slavoj Žatec A dorost - FK
Kozly 5 - 0 / pol. 1 - 0 /
Střídali: Uhliár - Němec
Sestava: Klíč - Hynek - Fedoriško Mnoho fanoušků do ochozů žateckého
slavoje nezavítalo, neboť dali přednost Schmied - Pelikán - Klepáček - Zavadil
Dočesné, a ti co přišli se potřebných bodů - Smékal - Holan - Wiesinger - Hoferica
Dobrý výkon zejména ve druhém ponedočkali. V utkání mimo slibovaných
hráčů z Blšan Zlatohlávka a Lesniaka ločase, zajistil domácím další body a boj
ml., chyběl potrestaný Baierle a zejmé- o čelo tabulky. Branky vstřelili Wiesinger
na v útočné fázy to bylo znát. Domácí 2, Hynek, Fedoriško a Schmied po 1.
nepokrytím zcela volného hráče hostí n FK Slavoj Žatec ml.žáci - FC Jirprohrávali již v 8.minutě 0 - 1. Za deset kov 5 - 0
minut se podařilo Havelkovi z dálky pod
Pavel Maňák
Zklamaní odcházeli skalní fanoušci
Slavoje po sobotním utkání Krajského přeboru, když domácímu týmu se
nepodařilo potvrdit body z minulého
kola ze hřiště soupeře a přenechali
body hostům ze Štětí. Naopak potěšilo
vítězství dorostu nad Kozly, za které
hraje většina hráčů ze sousedního
Mostu. První body získali mladší žáci
vítězstvím nad Jirkovem. Debakl přivezli mladší dorostenci z Podbořan.
B tým mužů zajižděl do Horního Jiřetína.

Nepodařený vstup starší přípravky
Starší přípravka FK Chmel
Blšany vstoupila do své sezóny krajského přeboru
přípravek zápasy se silnými soupeři.
K prvnímu utkání zajížděla
na hřiště FK Louny k „okresnímu“ derby. Bohužel domácí hráči vrátili „blšaňákům“
jarní domácí prohru a naprosto stejným výsledkem
zvítězili 4:1, když čestný
úspěch Blšan zaznamenal
Jakub Zmrhal.
Ve druhém utkání hostila
přípravka na svém hřišti
celek TJ Baník Most. Ani
v tomto utkání nenavázali
kluci na své jarní výkony

Žatecký týdeník

a výsledky a opět prohráli,
tentokrát 1:3. O korigování
výsledku se zasloužil svou
brankou Pavel Jenček.
Jediným kladem pro hráče a snad i motivací pro
zlepšení svých výsledků
bylo předání tréninkových
bund, na jejichž zakoupení
přispěla firma Metal pana
Viléma Jungbauera, za což
mu všichni hráči a realizační tým tímto velmi děkují.
Na fotografii jsou zachyceni
hráči starší přípravky se svými trenéry a panem Vilémem
Jungbauerem.
Jaroslav Jenček,
vedoucí mužstva

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.

