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Na koupališti se
ještě nezačalo –
volné pokračování

Dne 4. 10. 2008 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Poukázky na odběr
zboží místo peněz

OSV realizoval dne 25.9.2008 první
výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí) formou poukázek sloužících na odběr zboží. Výplata
probíhala přímo na pracovišti OSV
v nově zřízené pokladně, která bude
sloužit výhradně k výplatě sociálních
dávek. Příspěvek na živobytí se vyplácí
rodinám a jednotlivcům jako „doplatek“
do životního minima rodin a osob. Dávka
se vyplácí nejčastěji v poměru 70% v poukázkách a 30% v hotovosti. Pokud mají
příjemci dávek závazky plateb, na které
potřebují hotovost, může být tento poměr upraven s tím, že plnění závazků
je pracovnicemi odboru pravidelně
kontrolováno.
Žatec se výplatou dávek v poukázkách
zařadil mezi první čtyři desítky průkopníků této metody v ČR.
Novela zákona o pomoci v hmotné
nouzi, která má nabýt účinnosti od
ledna 2009 požaduje plošnou výplatu
příspěvku na živobytí formou poukázek
všem příjemcům dávky minimálně ve
výši 35%.
V současné době se formou poukázek
vyplácí zejména příjemcům, kteří pobírají dávky dlouhodobě, aktivně si nehledají
zaměstnání, neumí s penězi hospodařit,
nevyužívají dávku na zákonem stanovený
účel, nebo mají problémy s alkoholem, či
jinými návykovými látkami apod.
Poukázky slouží k úhradě za potraviny,
hygienické prostředky a pomůcky, oděvy
a obuv. Nakupovat za ně lze ve vybrané
síti prodejen, prodejna je označena
příslušným logem. Na poukázky nelze
koupit alkohol a nikotinové výrobky,
nelze na ně vracet peníze. OSV vyplácí
poukázky v hodnotě 30,- Kč.
Pokud by se z řad prodejců našel
další zájemce o zařazení do této sítě,
může se obrátit na vedoucího OSV
Mgr. Petra Antoniho, tel. 416 736 400,
antoni@mesto-zatec.cz
Mgr. Petr Antoni

Sauna na
koupališti je opět
v provozu

Od 1. října 2008 je opět v provozu
sauna na koupališti v Žatci. Rozpis
otevíracích hodin:
Sauna:
út-čt
15.00-21.00
pá
14.00-22.00
so
11.00-19.00
Masérna:
út-čt
17.00-21.00
pá
16.00-22.00
so
14.00-19.00

Hotel Zlatý lev opět otevřen
Ve čtvrtek 25. 9. 2008 byl po dlouhé odmlce opět otevřen hotel Zlatý lev
Jeho tradice pochází z 19.století,
kdy patřil k nejnavštěvovanějším restauracím.Byla zde vyhlášená kuchyně, milovníci piv zde mohli ochutnat
žatecké měšťanské pivo a plzeňské
pivo a také plzeňské exportní pivo,
dále vína, sherry, wermuth atd.K dispozice byly sály pro setkání různých

spolků a společností a také salonky
a pokoje pro vyšší společenské třídy.
V hotelové stáji bylo možno umístit
až 30 koní.
Od 90. let byl však uzavřen, nějakou dobu byla v provozu jen restaurace. Nyní je vlastníkem nizozemská
společnost, která zajistila jeho rekon-

strukci. Každý pátek a sobotu zde probíhají večery s živou hudbou.
Na snímku při slavnostním přestřihnutím stuhy starosta Žatce
Erich Knoblauch, hejtman Ústeckého kraje ing. Jiří Šulc a majitel hotelu
Boermans Luc.
Stej

Vize za 236 milionů

V minulých dnech proběhla místními periodiky velmi potěšující zpráva o tom,
že město Žatec bylo úspěšné v podání žádosti o dotaci na městský projekt „Revitalizace Pražského předměstí“. Tento historický úspěch v podobě získání 211
milionů na realizaci jediného projektu ovšem nepřišel sám od sebe. Skrývá se
za ním historie úsilí mnoha lidí, kteří ho tvořili a podporovali více než deset let
a je tak pro ně samé, ale i pro samotné město určitou satisfakcí za trpělivost
a překonání nezdarů v minulých letech.
Město žádalo o finanční prostřed- hodnocených projektů, tuto evropskou
ky z fondů Regionálního operačního podporu ještě zvýšit o 7,5% z prostředků
programu, konkrétně z výzvy 4.1 pro kraje. Celkem tedy město Žatec na svůj
podporu rozvoje turistického ruchu projekt získalo 92,5% z celkové částky
v regionu. Ústecký kraj se ovšem musel a může tak své potřeby realizovat za
o prostředky z fondu částečně rozdělit více než uspokojivých 7,5% vlastních
s polovinou Karlovarského kraje, protože prostředků. Tyto vlastní prostředky
tato část země spadá pod jeden společný nepochybně má, neboť v průběhu poevropský celek tzv. NUTS II. Do veřejné sledních dvou let se podařilo na zvláštní
soutěže mezi projekty se přihlásilo přes účet vyčlenit přes 80 milionů korun, který
30 projektů, z nichž pouze 9 překonalo bude sloužit výhradně na spolufinancosíto vyřazování z přísných hledisek for- vání takových městských projektů. Pro
málního posuzování. Šlo o kontrolu ne- jiné účely by se tak po realizaci tohoto
zbytných požadavků na zpracování a for- projektu mohlo do rozpočtu města vrátit
mu podané žádosti. Těchto 9 zbývajících kolem 50 milionů korun.
projektů bylo dále obodováno odbornou
Nadpis článku hovoří o vizi. Chtěl
komisí z hlediska kvality projektu, jeho bych zde vyzdvihnout a snad i poděkopřínosnosti, schopnosti dalšího rozvoje vat za úsilí a trpělivou snahu několika
a dalších hledisek. Bylo určeno pořadí jedinců a organizací, kteří soustavně
a v konečné třetí fázi se těm projektům předkládali městu podklady, nápady
na prvních místech mohla udělit až 85% a návrhy, jak této vize dosáhnout.
podpora a těm ostatním poměrná pod- V prvé řadě zde musím jmenovat osobu
pora podle zbývajících prostředků. Měli ing. arch. Jiřího Vaníčka, který s neutujsme štěstí v tom, že vedení Ústeckého chající vírou už od konce devadesátých
kraje se rozhodlo, jako u jiných dobře let, kdy se začala myšlenka na Chrám

Dne 15.4.2008 podalo Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města žádost
o vydání územního rozhodnutí na plánovanou akci „Novostavba areálu koupaliště, Libočanská ul., Bílý Vrch – sportovní
areál“.
Tento areál by měl být tvořen několika
objekty z nichž nejpodstatnější jsou vnitřní
plavecký bazén a zážitkový bazén, venkovní
bazén, zimní stadión, nafukovací hala, parkoviště, příjezdová komunikace.
Vzhledem k velkému rozsahu plánované
investice, nebyly v den místního šetření,
a to i přes veškerou snahu projekční firmy
i pracovníků města Žatec, k dispozici všechna stanoviska dotčených orgánů a účastníků
řízení. Z tohoto důvodu bylo řízení o vydání
územního rozhodnutí přerušeno s tím, že
nové řízení bylo doplnění chybějících stanovisek obnoveno a proběhlo 28.8.2008.
Na základě nového místního šetření bylo
dne 22.9.2008 vydáno územní rozhodnutí, toto bylo dne 24.9.2008 umístěno na
úřední desce Města Žatec a bude sejmuto
10.10.2008.
V případě, že se žádný z účastníků řízení
proti tomuto rozhodnutí neodvolá, rozhodnutí dne 11.10.2008 nabude právní moci.
Poté bude moci býti požádáno o vydání
stavebního povolení. Oznámení o zahájení
řízení bude opět řešeno veřejnou vyhláškou.
Tento způsob oznámení je časově poměrně
náročný, neboť toto oznámení musí být na
úřední desce umístěno min. 15 dní a dále je
nutno počítat s časovou 10-ti denní prodlevou na tzv. „doručení“. A stejným způsobem
se oznamuje i vydání stavebního povolení.
Žádost o poskytnutí dotace bude podána
v co nejkratší době po nabytí právní moci
územního rozhodnutí popř. po vydání stavebního povolení. Záměrem je dotaci čerpat
z několika dotačních titulů zároveň formou
tzv. integrované žádosti, v současné době se
jedná o její podobě.
Jiří Kotek, vedoucí ORM MěÚ Žatec

chmele a piva v jeho hlavě rodit, začal
přesvědčovat své okolí o smysluplnosti
své myšlenky a v počátku tohoto desetiletí také o životaschopnosti rodícího se
projektu. Na toto konto proběhlo několik
porad s vedením města, došlo k nákupu
nemovitosti do městského majetku, byla
založena občanská iniciativa k prosazení a lepší propagaci myšlenek projektu
– občanské sdružení „Chrám chmele
a piva“, které existuje dodnes a probudilo k životu další občanská sdružení
s podobným zaměřením. V zájmu tlaku
na realizaci projektu jeho příznivci dokonce vstoupili a začali se angažovat
i v politické sféře a tak se dostal rozvoj
turistického ruchu jako priorita nejen
do Střednědobého plánu rozvoje města Žatce, ale i do programů politických
stran. Jsem opravdu rád, že čtyři roky
jako krajský zastupitel a nyní dva roky
jako starosta města jsem mohl být
u toho a připravovat podmínky pro toto
naše „společné dítě“ a přeji mu k jeho
budoucímu narození, aby vyspělo v turistickou dominantu nejen Žatce, ale celého
regionu. Věřím zároveň i v nepochybně
pozitivní doprovodné efekty, které s sebou projekt přinese. Mám na mysli různé
podnikatelské aktivity v podobě služeb,
již přislíbené výstavby hotelů a ubytoven,
nových restauračních zařízení.

Ne vždy doba projektu přála, ale podařilo se jej zachovat a dokonce rozšířit
o 100% (z původních cca 120 milionů
na současných 245 milionů). Výsledkem bude oprava a revitalizace mnoha
objektů ve středu města a vytvoření
toho kýženého jedinečného „důvodu“ ,
pro který do města zavítá větší množství turistů, kteří budou moci potom
zároveň „zkonzumovat“ všechno to,
co historická jedinečnost našeho města
nabízí. Jestli se potom všem ještě podaří
přesvědčit návštěvníka města, aby večer
ochutnal naše skvělé pivo a dokonce ve
městě přespal a další program do okolí
již v příštích dnech organizoval od nás
a ne například z Prahy, potom bude
zhmotnění takové vize to nejlepší, čeho
bychom mohli dosáhnout.
Vize jsou v lidském životě důležité. Jsou
vždy hnacím motorem dalšího vývoje.
Já sám věřím, že město Žatec se tímto
projektem stane nejen atraktivnější, ale
že se skutečně posune ve své pomyslné
evoluční spirále zase o kousek výš a započne svou další éru prosperity jako nové
centrum turisticky zajímavé destinace,
jako centrum rozvíjejícího se turistického obchodu, nebo dokonce jako centrum
a „Mekka“ všech pravověrných a možná
nejen českých příznivců dobrého piva.
Mgr. E. Knoblauch - starosta
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
Projednáno RM dne 12.03.2007
ověřenou fotokopii platného výpisu
Pozemky k budoucí výstavbě bytového z obchodního rejstříku.
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21
m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP občanská
vybavenost – obchody, služby apod.,
2. až 5. NP bydlení) s upozorněním,
že realizaci stavby lze odsouhlasit až
po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné zařazeny plochy občanského vybavení
předložit:
charakteru veřejného vybavení (veřejná
- zastavovací studii
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
- harmonogram výstavby
sociální péče, zdravotnictví, kultura)
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2 a dále významné objekty církevní, admi- u právnických osob nutno doložit nistrativní a finanční (banky, spořitelny
ověřenou fotokopii platného výpisu a pojišťovny, pošta), ubytování a obz obchodního rejstříku.
chodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno: od 15.09.2008 do
12.11.2008

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

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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.

Zveřejněno: od 18. 6. 2008 do 31. 10.
2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města

Žatecký
týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volné bytové jednotky:
n 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 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n 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.
n 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.
n 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.
n 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,
n 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,
n 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,
n 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,
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných

Žatecký týdeník

částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.
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 19.9.2008 do
20.10.2008

28.9. Den české státnosti – svátek sv. Václava
Začíná hodina literatury v 7. B a třídou
se line slavnostní chorál Svatý Václave,
vévodo země České.
Žáci si přečetli ukázku legendy o sv.
Václavu Ze starých letopisů od Ivana
Olbrachta a příběh převyprávěli, připomněli si, proč právě 28. září slavíme svátek sv. Václava. Poté si přečetli legendu
o svaté Lidmile.
V závěru hodiny se žáci rozdělili do

skupin a vyráběli výukové plakáty o sv.
Václavu o sv. Lidmile. Materiály k práci
měli někteří z nich již připravené, ostatní pracovali s encyklopediemi, čítankou
atd. během práce poslouchali slavnostní
chorál.
Doufám, že odpověď na otázku: „Proč
slavíme 28. září státní svátek?“, pro ně
nebude obtížná.
Silvie Svobodová

v kompetenci farnost pravoslavné církve
v Šumperku.
Nemám nic proti tomu, aby pravoslavné obřady byly součástí vzpomínky.
Vždyť konec konců, naprostá většina
povražděných byli pravoslavného
vyznání. Jak se však obec, která nese
název Malín a žijí v ní lidé s přímým
vztahem k malínskému masakru, může
vzdát nejen povinnosti, ale i práva být
organizátorem vzpomínkové akce, to
pochopit neumím.
Po uklidnění pak začne v mozku hlodat
červ pochybností. Je to skutečně projev
nezájmu a lhostejnosti? Nebo je to záměr postupně potlačit vzpomínku na
tragické události II. světové války, spojené s bestialitou hitlerovské soldatesky na
Ukrajině? A pokračovalo to dál. Nepřijde
v dohledné době iniciativa vrátit obci pů-

vodní název Frankštát? Vztahy na bývalé
obyvatele německé národnosti nabývají
na intenzitě, co když je v tom začátek nezájmu obce o historické události, jejich
příčiny a důsledky?
Snažím se přesvědčit sám sebe, že
maluji čerta na zeď a příčina je jen
v rostoucí lhostejnosti a zásadní změně
struktury obyvatelstva obce, kde většině
už je II.světová válka hodně vzdálená.
Stejně ale představitele obce nechápu?
Každé místo se snaží udržet vytvářet si
své tradice, zejména pak ty, které byly
vykoupeny a vytvořeny krví občanů.
Novodobá tradice obce Nový Malín je
mimo jiné vytvořena nesmyslnou vraždou 374 Čechů, občanů pokojné obce
Český Malín.
Být lhostejný k tomu faktu prostě
nemohu.

Olšák Ladislav 11.07.2008

Každý rok se účastním vzpomínkového shromáždění k výročí vyhlazení
obce Český Malín německými fašisty
na Ukrajině v bývalém Sovětském
svazu. Po všechna léta to byla akce,
kterou organizovala obec Nový Malín,
Svaz protifašistických bojovníků a další
společenské organizace. Po roce 1989 se
Svaz protifašistických bojovníků změnil
na Svaz bojovníků za svobodu a do oslav
se zapojila pravoslavná církev. Hlavním
organizátorem byly však stále obec, v níž
dodnes představují potomci volyňských
Čechů nezanedbatelnou komunitu.
Pokud jste v životě zažili záchvat zimnice, tak to jsem se cítil já, když jsem
se přišel letos na Obecní úřad v Novém
Malíně zeptat na průběh vzpomínkové
akce k 65.výročí malínské tragedie.
Bylo mi sděleno, že celou záležitost má

Záměr Města Žatec pronajmout ze svého majetku
Projednáno RM dne 29.9.2008

Pronajmout 17 ks plakátovacích ploch
v Žatci v lokalitách : 1.ul. Stroupečská
u Železného mostu, 2. ul. Plzeňská
u křižovatky s ulicí Lounskou a Osvoboditelů, 3. ul. Purkyňova u Šroubárny,
4. ul. Rooseveltova u hlavního vlakového
nádraží, 5. ul. Rooseveltova u mostu, 6.
ul. Svatováclavská u nám. 28. října, 7.
ul. Nákladní pod Libočanskou brankou, 8. ul. Nákladní u ul. Příkré, 9. ul.
Nákladní u zastávky městské hromadné
dopravy, 10. ul. Tyršova, 11. ul. Pražská
u hřbitova, 12. ul. B.V. Kunětické naproti
Chmelařství, 13. ul. Studentská, 14. ul.
Sv. Čecha, 15. ul. Husova u Normy, 16.
nám. Poperinge, 17. nám. Poperinge,
v souladu s usnesením Rady Města
Žatec č. 883/08 ze dne 29.9.2008 za
těchto podmínek:
n nájemce bude zajišťovat výlepovou
službu pro třetí právnické či fyzické
osoby
n za jím stanovenou úplatu; zároveň je
povinen odstraňovat nelegální výlep
n nájemce bude udržovat na vlastní
náklady výlepové plochy v řádném
technickém
n a estetickém stavu, bude průběžně
odstraňovat či přelepovat potrhané
nebo poničené
plakáty, nejméně jednou ročně provede nátěr kovových konstrukcí, opravy
výplně
n bude provádět průběžně podle potřeby
n nájemce nesmí použít plakátovací
plochu pro velkoplošnou reklamu
n nájemce bude mít možnost umístit na
pronajatých plakátovacích plochách
své logo
n a způsob kontaktu na nájemce
n doba plnění zakázky bude od uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou

s tříměsíční
n výpovědní lhůtou bez udání důvodu
n nájemce navrhne výši nájmu, který
bude odvádět pronajimateli za každou
plakátovací plochu měsíčně, splatnost
bude dvakrát ročně
Nabídka bude obsahovat
n návrh obnovy stávajících plakátovacích ploch v provedení deska, válec
nebo jiném (vzhled, konstrukční,
materiálové a barevné řešení) v měřítku, které umožňuje jednoznačné
posouzení způsobu provedení vč.
fotodokumentace nebo vizualizace.
n návrh případného umístění nových
plakátovacích ploch v území města
(zákres v katastrální mapě, uvedení
čísel pozemků, identifikace vlastnických vztahů, zákres nebo vizualizace
umístění v území); v takovém případě
nájemce může navrhnout jiný způsob placení nájmu či jinou úhradu
(investování části zisku do oprav
a vylepšování technického či estetického stavu plakátovacích ploch
nebo jejich rozšiřování):
n návrh způsobu eliminace výskytu „černého“ výlepu na území města Žatec.
n návrh technického, časového a organizačního způsobu správy a provozování výletových ploch (způsob příjmu
plakátů pro výlep, úklid v těsném okolí
plakátovacích ploch, kontrola, opravy,
údržba).
n návrh podmínek výlepu plakátů včetně
cenových pro příspěvkové organizace
města Žatec a pro potřeby úředních
oznámení města Žatec
n návrh nájemní smlouvy včetně ceny,
kterou nabízí za pronájem
záruky a reference
Uchazeč předloží nabídku v uzavřené obálce s označením: ,,Plakátovací
plochy v Žatci – neotvírat“ a opatřené
na uzavření razítky uchazeče.

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 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Nabídku je možné podat pouze v podatelně v pracovní dny na Město Žatec,
Městský úřad, podatelna, nám. Svobody
1, 438 24 Žatec
Nabídka musí dále obsahovat:
n ověřenou kopii ŽL – max. stáří kopie
3 měsíce
n čestné prohlášení uchazeče, že není
dlužníkem Města Žatec se závazkem
po době splatnosti
n výše měsíčního nájmu za jednu plakátovací plochu
n návrh nájemní smlouvy
Další požadavky na zpracování nabídky
- Nabídku podá uchazeč v jednom
originále. Nabídka včetně veškerých
požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka včetně případných
dokumentů a příloh, prospekty apod.
bude zpracována v českém jazyce.
- Uchazeč vyčíslí cenu investic do obnovy stávajících a případného umístění
nových plakátovacích ploch a uvede
způsob zajištění výlepu plakátů,
údržby plakátů, údržby plakátovacích
ploch a případné další související služby.
- Uchazeč předloží závazný časový harmonogram realizace nabídky s případným určením jednotlivých etap.
- Uchazeč předloží v nabídce návrh
smlouvy v paragrafovém znění (v členění na články, odstavce a písmena).
Návrh smlouvy musí být podepsán
statutárním orgánem uchazeče.
- Uchazeč jasným a prokazatelným způsobem doloží navržený způsob plnění
nabídky včetně referencí z dosavadního působení v této oblasti podnikání
a stanoví zřejmé garance, záruky
a záruční lhůty pro realizaci nabídky.
Zveřejněno: od 2.10.2008 do
31.10.2008

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

2. října 2008

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ŘÍJEN 2008
15.10. Středa

SENIORSKÉ DOSTAVENÍČKO ANEB KDYŽ JE VÁM ….. SÁT

10:00

Akce Svazu postižených civilizačními chorobami.

16.10. Čtvrtek KRÁSA Z MOULIN ROUGE

19:30

19.10. Neděle JŮ A HELE ANEB NEBOJTE SE STRAŠIDEL

15.00

21.10. Úterý

19:00

Paříž, město umění, umělců, kabaretů. Město krásných příběhů. Pojďte a staňte se svědky jednoho takového příběhu francouzkého malíře Henri Toulouse
Lautreca. Hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková, František
Kreuzmann. Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 140,II.místa 130,- III.místa 120,Zábavný pořad pro děti i jejich rodiče se známými televizními kamarády.
Tentokrát se setkáme se strašidly z pohádkové půdy, v představení plném
loutkových výstupů, soutěží, písniček a her.
Mimo předplatné. Vstupné : 70,-

NEZMAŘI

Folková klasika s vícehlasným vokálem. V Žatci oslaví skupina 30 let své
existence a zahrají zde zejména všechny své největší hity.
Nejen na akustické nástroje zahrají a zazpívají: Pavel Zajíc, Šárka Benetková,
Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Vstupné: 150,-

22.10. Středa AUTOŠKOLKA

10:00, 14:00

Červená, žlutá, zelená, co to asi znamená. V pořadu ve kterém se zpívá, vypráví,
hraje a čaruje se můžete stát skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty.
Ve spolupráci s Besipem uvádí Umělecká agentura SUSA, kterou zde zastoupí
František Prošek a Jan Susa.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné. Vstupné : 35,- Kč.

22.10. Středa HELLO DOLLY ANEB VZPOMÍNÁNÍ NA LAĎKU KOZDERKOVOU

19:30

23.10. Čtvrtek AUGUST, AUGUST, AUGUST

19:30

29.10. Středa PAVEL JAKUB RYBA TOUR AND THE FISH MEN

19:30

Jitka Dolejšová si společně s Janem Přeučilem zazpívá písně jako Hello Dolly,
Vždyť já už jsem vdaná, Loudá se půlměsíc, Kde najdu ideál, Jarní víra, Paagle
a mnoho dalších. Vše v doprovodu kapely ve složení: Zdeněk Honců, Dušan
Barva, Petr Ernst, Zdeněk Wolf, Jan Mišejka
Mimo předplatné. Vstupné: 150,Hořká komedie ze šedesátých let minulého století o manipulování a ohlupování lidí. Uvede divadelní soubor DK Krupka Olympie ve složení Rudolf Rýsl,
Jaroslav Kejzlar, Václav Vašák, Alena Jechová, František Rýsl a další.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,V rámci turné po vlasti české i slovenské přijedou zahrát společně s P. J. Rybou také zajímavý hosté. Poprvé v Žatci tak představí například Dean Brown (
USA), Petr Valášek, Mikoláš Nop, Dr. Boss. Poslechnout si tento večer můžete
hudební mix Funky, Rocku, Fusion a popu.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150,-

30.10. Čtvrtek BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

19:30

Jedna z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika
a herce druhé poloviny 19.století F.F.Šamberka. Příběh se odehrává v prostředí divadelní společnosti, která je však po finanční i mezilidské stránce
na pokraji krachu. Hrají: Jaroslava Obermajerová, Oldřich Navrátil, Martina
Hudečková, Kamila Špráchalová, Julie Jurištová, Kateřina Fixová a další Režie:
Milan Schejbal
Předplatné sk A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 180,II.místa 170,- III.místa 160,-

31.10. Pátek

O DOBRU A ZLU

8:30, 10:00

Autorská pohádka s písničkami na motivy pohádky Boženy Němcové. Jak
všichni víme, není zlo bez dobra a naopak dobro bez zla. Přesvědčit se o tom
můžete v příběhu o chlapci, který pomocí obyvatel kouzelného lesa zachrání
dívku zakletou na hradě zlé čarodejnice.
Hrají: Julie Jurištová, Johana Moštíková, Radovan Snítil, Libor Jeník a další.
Uvede Divadelní společnost J. Jurištové.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 45,- Kč.

n Čištění koberců. Tel.774 919 166.
n Prodám byt 1+ 3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info:
RK
n Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává
slepičky snáškových materialu Hisex
a Dominant. Stáří slepiček 14-17 týdnů: začátek snášky – listopad: cena
118,- až 148,- Kč/ks. Plná snáška
v zimních měsících. Prodeje se uskuteční
v pondělí 6. října 2008. Prodejní místo:
Žatec u západního nádraží v 14.30h.
Případné bližší informace na tel.728
690 584, 728 165 166, 415 740 719,
415 710 575.
n Provádím rekonstrukce koupelen, zednické práce, bourací práce,
sádrokartony, malování, úklidy. Tel.
722 151 286.
n Prodám regály do prodejny a kupeckou váhu se závažím. Cena dohodou.
Pište prosím sms na tel.722 656 191.
n Pronajmu garáž s elektřinou Žatci na sídlišti Šafaříkova. Nájemné
1500,-Kč/měsíc. Tel.602 814 478.
n Pronajmu byt 1+2+balkon. Hájkova ulice. Tel: 775 638 666
n Půjčky, úvěry, hypotéky. Chodíte
od banky k bance a všude říkají NE.
Mi půjčíme každému bez registru a příjmu.Tel. 723 572 425.
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1, Husova ul., nájemné 4000,- +
služby, vratná kauce a pěkný udržovaný
byt 3+1 Písečná, nájemné 4000,- Kč +
služby, vratná kauce. Tel.: 721 181 431
n Hotel Alpin Royal, Südtirol,
Itálie hledá kvalifikované číšníky-servírky se znalostí NJ pro zimu 2008-9.
Tel.: 737 320 580 nebo www.alpinroyal.com.
n Koupím dům, chalupu i před opravou, platím hotově. Tel.722 064 950.
n Až 5.000,- kč měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta, domu či plotu
reklamní plochu! Tel.: 411 411 455.

Akce

Salon Paris
Nákladní 781, 43801 Žatec,
pedikúra Kateřina

Základní pedikúra
200,- Kč

Při třetí návštěvě parafín
zdarma.
Stálým zákazníkům sleva.
kontakt: tel. 723 469 628
platí do 31. 12. 2008

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

5.10. NEDĚLE

ZLOVĚSTNÉ TICHO

19:30

Bonton Film. Horor / Thriller / Mysteriózní / USA, 2007, 90 min
Thriller z dílny Jamese Wana a jeho týmu, kteří vytvořili mezinárodní hit
„SAW“. Novomanželé Jamie (Ryan Kwanten) a Lisa Ashenovi si založili nový
život daleko od svého domova v Ravens Fair - ospalé, skoro zapomenuté tečky
na mapě, kde je pozdě v noci slyšet podivné šeptání a vyprávějí se strašidelné
historky z minulosti. Když je ale Lisa brutálně zavražděna, Jamie se váhavě
vrací do Ravens Fair na pohřeb a odhodlává se rozluštit záhadu její smrti.
Režie: James Wan. Hrají: Donnie Wahlberg, Amber Valletta, Laura Regan,
Bob Gunton, Ryan Kwanten. Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50,-

LOVCI DRAKŮ

15:00

HCE. Animovaný / Francie / Německo / Lucembursko, 2008, 80 min
Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na
seznámení s nejstatečnějšími hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten budete
nutně potřebovat, až se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní zdi)!
Tito draci mohou být větší než ostrov nebo malinkatí jako květák, chrlí nebo
prskají oheň, lítají nebo se plazí, jsou všude a každý je jiný. Co mají společného,
ptáte se? Neskutečnou chuť na vás! Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak.
Hrají: Vincent Lindon, Patrick Timsit, Rob Paulsen, Mary Matilyn Mouser,
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,-

6.10. PONDÉLÍ POKÁNÍ

strana 3

19:30

Válečný / Drama / Romantický / Velká Británie / Francie, 2007, 130 min
Pokud se vám líbilo filmové zpracování Pýchy a předsudku, nepochybně stejně intenzivně prožijete i Pokání. Pod oba snímky se totiž podepsal prakticky
stejný tým, a to jak na straně realizační (režisér Joe Wright, skladatel Dario
Marianelli, střihač nebo návrhářka kostýmů), tak částečně i mezi herci (Keira
Knightley a Brenda Blethyn). Jen poklidnou atmosféru gregoriánské Anglie
vystřídala pochmurnější éra téže země na prahu a uprostřed druhé světové
války. Režie: Joe Wright. Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai,
Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave,
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50 ,- Bonton Film
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

NÁBOR

Hledáte pro svou dceru kroužek ve kterém by vynikala?
Sháníte něco, v čem by byla úspěšná? Pokud si myslíte, že má taneční
nadání, nebo ji baví tancování, pak jsme tu právě pro Vás.

Soukromý kroužek roztleskávaček hledá další šikovné
mladé slečny ve věk 7 - 10 let
Nábor dívek pořádáme ve dnech 8. 10. od 16-17 hod. a 10. 10.
2008 od 15-16 hod. ZŠ 28. října (tělocvična - vchod za budovu
školy). Kontakt: 776 792 225

TRW Volant a.s. ve své provozovně
v Podbořanech nabízí zajímavou práci
manuálně zručným ženám i mužům

- ruční pošívání volantů kůží.

Jednosměnný provoz. Po zapracování
13. a 14. plat, stravenky, příspěvek na
penzijní připojištění i životní pojištění.
Kontakt: TRW Volant a.s., Hlubany 707, 441 01 Podbořany, tel:
415 214 083, fax: 415 211 692,
e-mail: jana.holiencinova@trw.com

Svatební salon
Valentine

Pomůžeme Vám
kompletně zařídit váš svatební den
Nabízíme: svatební a společenské šaty, šaty
pro družičky ¬ snubní prsteny ¬ svatební
oznámení ¬ květinový servis ¬ svatební
dorty, svatební koláčky, minizákusky ¬
doplňky, bižuterie
Při závazné objednávce do 30.11.2008 sleva
10% na vše.
Těšíme se na Vás.
Dvořákova 18 • Žatec
Eva Schmiedhamerová • Mobil: 721 424 735
www.valentine-salon.cz
valentine-salon@seznam.cz

ROZLOUČENÍ
16.9.
27.9.
29.9.
30.9.

Zdeněk Eichelman 83 let
Marie Nosková 84 let
Miloslav Zbořil 79 let
Lubomír Kaňa 51 let
Petr Havel 60 let

Dům dětí a mládeže opět v akci!

V sobotu 27.9. se v DDM ŽATEC uskutečnilo už tolik očekávané SPINKÁNÍ pro
děti od 3 - 11 let. Pro děti byly připraveny různé soutěže, při kterých se dosyta
vydováděly. Pak následovala diskotéka, největším hitem se stala píseň VÍTR, která
zazněla snad dvacet krát. Spát se šlo hodně dlouho po půlnoci. Dětem se v neděli
vůbec nechtělo domů, což nás pedagogy velmi těší a inspiruje nás k další tvůrčí
práci. I rodiče jsou s touto akcí velmi spokojeni, protože je o jejich děti dobře
a profesionálně postaráno. Už nyní se všichni moc těšíme na další SPINKÁNÍ
V DOMEČKU.
Pedagogové DDM - M. Kačenáková, L. Mašková

Civilizační choroby opět v divadle

Organizace, která sdružuje lidi s civilizačními chorobami, připravila nejen pro
své členy, ale také pro širokou veřejnost v nadcházejících podzimních dnech
„DEN SPCCH“ v rámci celorepublikové akce „Týden SPCCH“.
Organizace, která se může pochlubit seniorů, bylinky a bubnová cesta do
už bezmála třemi stovkami členů, nabí- jiného světa všechny přítomné zavede
zí vyžití lidem, kteří nechtějí ještě složit do odvětví šamanizmu. Cestovatel, foruce v klín a mají zájem prožít podzim ži- tograf a nezávislý publicista J. Kaman
vota formou kulturních a společenských svým vyprávěním a dokumenty přiblíží
aktivit. Nejsme daleko od pravdy tvrze- národní parky Spojených států. Skvosty
ním, že pasivita seniorů vede k černým těchto parků vystřídá taneční skupina,
myšlenkám, které ve většině případů která latinskoamerickými tanci ponoří
ovlivní zdravotní stav. Proto aktivní diváky např. do okouzlující oblasti mnostárnutí seniorů je právě cesta vedoucí ha ostrovů Karibiku, nebo sambou do
k dobré fyzické a psychické kondici.
nitra Brazilie, největší země Latinské
A právě organizace SPCCH má jeden Ameriky. Latinsko-americkými tanci,
z cílů nabídnout lidem kulturní a spole- které v poslední době zaznamenaly
čenské aktivity, na které byli v mnoha obrovský boom, ale program nekončí.
případech zvyklí ve svých zaměstná- Na své si přijdou i příznivci country,
ních. Největší akcí organizace je právě a to v podobě kapely „Parťáci“, která
zmiňovaný „DEN SPCCH“, který se zavítá do Žatce z blízkého okolí Louni v letošním roce uskuteční v městském ska. Country kapela je také tím posleddivadle 15. 10. od 10 hodin, pod ná- ním co tento den nabídne programové
zvem „Dostaveníčko seniorů, aneb když spektrum
je Vám … sát.“
A protože kulturní a společenské záNa základě zkušeností se organizátoři bavy bude dostatek, budou mít diváci
opět zaměřili na zajímavé přednášky, ty ještě navíc možnost přispět na dobré
budou průběžně prokládány kulturním účely. V prostorách haly divadla budou
programem a ten potrvá až do odpoled- vystavovat a prodávat svoje výrobky něních hodin.
které mateřské a základní školy, ústavy,
Program „Dostaveníčka“ je bohatý domovy a další organizace zdravotně
a umožní všem příjemně strávit den a tělesně postižených. Doufejme, že ti,
v divadle se svými známými, kamará- kteří usednou v tento den do hlediště
dy a přáteli. A na co se mohou diváci městského divadla, budou nadmíru spov programové nabídce těšit? Například kojeni. Spokojenost všech bude největší
na vystoupení žáků ze škol, přednášku odměnou organizátorům.
Policie ČR – zaměřenou na prevenci
Stanislava Žitníková
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...

Zápas plný zvratů

Dramatické utkání plné zvratu předvedli hráči Slavoje ve velice důležitém
utkání v Litoměřicích. Kdo nebyl na
stadionu těžko by uvěřil, jak někdy
bývá fotbal zajímavý a co dokáží i hráči
Slavoje na hřišti soupeře, zejména po
porážce na domácím trávníků, který
zatím moc radosti svým fanouškům
nepřipravil.
n FK Litoměřice - FK Slavoj Žatec
A 3 - 5 / pol. 1 - 1 /

Sestava: Voigt - Heinc - Dykas - Jindra
- Zlatohlávek - Bešík Vrábík - Macháček
- Havelka - Wiesinger - Poborský
Střídali: Holan, Bodnár
Běžela druhá minuta zápasu, když hosté předvedli první vážný útok, roh zahrál
Poborský a Heinc hlavou, a hosté vedli 0
- 1. Takový byl úvod utkání v Litoměřicích.
Trenér Brynda, kterému se točila hlava
dokola z marodů a omluvenek si příšel na
své. V sestavě se objevil Poborský, který
přišel na podzimní hostování z Blšan a do
zadních řad nastoupil Bešík. Pro trest byl
mimo hru Fryš, a zraněný Beránek, Majoros a hlavně chyběl kapitán Baierle, který
se zotavuje po operaci. Kdyby v 10.minutě
tato sestava vedla 0 - 3 nikdo by se nemohl divit. Zejména šance Bešíka volala po
gólu. Záhy byl vyloučen domácí brankář
Ekert, který si příliš dovolil na mladého
Wiesingra a na hřiště přišla i nervozita.
Hosté schytávali za nedisciplinovanou
hru / řečnění / zbytečné karty. Chvilkový
výpadek přišel na Jindru, který vzápětí po
ŽK vypnul a domácí vyrovnali z penalty.
Druhý poločas byl fotbalovou parádou.
Nejprve šli domácí po shrumáži do vedení
a netrvalo dlouho a do kabin se poroučel
Zlatohlávek po 2 ŽK za ruku. Svoji partii
rozehrávali zejména Heinc a Macháček,
které velice dobře doplňovali Wiesinger
s Holanem. Macháček promarnil své
sólo střelou vedle branky. Po druhé se
ale nemýlil, obešel i brankáře a viděl
jako všichni míč ve své šibenici a bylo
srovnáno. Neúnavný Heinc vyvážel míče
a Macháček parádou získal vedení hostů
2 - 3. Zanedlouho po faulu na rychlého
a vtipně hrajícího Bešíka, Heinc střelou
z trestného kopu z 20.metrů do šibenice
zvyšuje na 2 - 4. Domácí hráči se snažili
o dosažení branky, ale spoluprací Wiesinger - Holan se stav mění a posledně
jmenovaný parádně zvyšuje na 2 - 5.
V samotném závěru rozhodčí Holakovský
nařizuje další penaltu a domácí snižují na
3 - 5, a hráči Slavoje mají v zápětí velkou
radost z konce utkání, který znamená
plný bodový zisk. Od poloviny prvního
poločasu sledoval utkání mimo střídačku navíc trenér Brynda, který příliš dával
najevo nesouhlas s verdikty pomezního
Materny.

Dobrovolní záchranáři hledali
zraněného, který spadl z koně

V pátek 26. září večer ve 20:46 přijali žatečtí dobrovolní záchranáři výzvu od
chlapce, který při projížďce nedaleko stájí v Perči spadl z koně. Hledat se ho do
popsaného prostoru vydalo osm záchranářů. Hoch byl nalezen prokřehlý, po
úderu do hlavy si přesně nepamatoval, jak se mu nehoda stala. Zdravotníci mu
nasadili krční límec, ošetřili několik tržných ran a zafixovali cizí těleso, které si
zraněný nešťastně zabodl do pravého ramene. Při tomto naštěstí jen cvičném
zásahu byl chlapec transportován na vakuové matraci a svinovacích nosítkách
k sanitnímu vozu a i cvičně odvezen k definitivnímu ošetření na žateckou chirurgii.
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

Regionální
muzeum K. A. Polánka
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
Hlavní budova – Husova ul. 678 • Křížova vila – Zeyerova ul. 344

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

(říjen - březen) pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin • sobota: 10.00 - 16.00 hodin
neděle: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz

n FK Slavoj Žatec B - FK Meziboří
5 - 1 / pol. 1 - 1 /

Hopfenfest v Poperinge

Od 19. do 21. září proběhly v partnerském městě Poperinge slavnosti
chmele, které stejně jako Dočesná v Žatci završují chmelařskou sezónu
v regionu. Slavnosti se konají pravidelně jednou za tři roky.
Poperinge leží ve vlámské časti Belgie
Program Hopfenfestu v Poperinge
a je již od roku 1964 partnerským městem se v pátek a sobotu soustřeďuje do
Žatce. Jedná se o nejdéle trvající partner- stanu s kapacitou 2000 lidí, kde hrají
ství mezi belgickým a českým městem, při- dechové orchestry a návštěvníci můžou
čemž obě města spojuje nejen chmelařská ochutnat pivo z klasických skleněných
tradice, ale i kontakty mnoha lidí, kteří půllitrů. Vrcholem zábavy ve stanu je pak
měli možnost se zúčastnit výměnných volba „královny chmele“, ve které soutěpoznávacích zájezdů teenegerů. V letech ží o titul čtyři týmy po třech dívkách.
2003 až 2006 navštívily Žatec a ČR dele- Obecenstvo ve stanu sleduje dívky při
gace mládeže z Poperinge, v roce 2001 jednotlivých disciplínách a volí vítězný
a 2004 navštívila skupina mládeže ze tým, jehož zástupkyně reprezentují PoŽatce Poperinge a další atraktivní místa peringe v průběhu dalších tří let. V neděli
v Belgii. Na pozvání starosty Poperinge pak prochází městem početný alegorický
slavnosti navštívili i reprezentanti města průvod, ve kterém je možno sledovat výŽatce starosta Erich Knoblauch, zastu- jevy ze života chmelařů, středověké rypitelka Zdeňka Hamousová, zastupitel tíře a rozličné povozy. Večerní program
Jan Novotný a ředitel divadla Martin Ve- na hlavním podiu před radnicí obstaraly
selý, kteří jednali s místním výborem pro rockové kapely. Slavnosti byly zakončeny
partnerská města o realizaci a financování velkolepým ohňostrojem.
dalších výměnných pobytů mezi městy.
Jan Novotný
Český svaz chovatelů ZO Žatec1, ZO Podbořany a Houbařský spolek
Žatec zvou na

Okresní výstavu exotů a okrasného ptactva a na
expozici drobných hlodavců a plazů, která bude
spojena s Výstavou hub.
Výstavy se uskuteční ve dnech 3. - 4. 10. 2008 v Chovatelském areálu ČSCH,
Volyňských Čechů 2444 (pod Lidlem). Otevřeno v pátek od 8.00 - 18.00 hod.,
v sobotu 8.00 - 18.00 hod. Překvapení pro děti - pohádkové figurky. Srdečně zvou
pořadatelé. Jursík Pavel - předseda ZO ČSCH Žatec

Dětská televize hledá mladé
redaktory a…
Začal nám nový školní rok. Třídy škol
všech stupňů se opět na deset dlouhých
měsíců zaplnily.
Avšak ne jen školou jsou živi kluci a holky dnešních dní. Je spoustu způsobů jak
smysluplně si užít čas mezi otravným
učením a děsně nesmyslnými domácími
úkoly. A tomu kdo ještě neví jak, nabízí
seberealizaci žatecká redakce dětské
televize. Budete mít možnost naučit se
zacházet s kamerou, volit správné záběry a ty pomocí střihového programu na
PC seřadit tak, aby dávaly smysl. Pak si

klidně můžete troufnout třeba na televizní
reportáž, která bude vysílána v kabelových
televizích po celé republice. Téma ale musí
někdo vymyslet a s mikrofonem v ruce
před kamerou realizovat. Takovýmto
odvážlivcům se říká redaktoři a zrovna
ti jsou u nás nejžádanější.
Takže je-li vám mezi 12 a 26 roky a máte
zájem o výše uvedené činnosti neváhejte
a spěchejte do Domu dětí a mládeže, kde
je sídlo žatecké redakce a kde se dozvíte
mnohem více zajímavých informací.
Redakce DTV Žatec

Týden knihovny v Žatci

Víkend byl pro Slavoj úspěšný

Uplynulý víkend byl tentokrát více příznivý pro fotbalisty žateckého Slavoje.
Kromě vítězství A mužů získali plný
bodový zisk i muži B, dorost A zvítězil
v Modlanech, mladší dorost ve Spořicích, mladší žáci zvítězili v Postoloprtech a pouze starší žáci nestačili na svého soupeře a inkasovali další příděl.

Žatecký týdeník

Na letním „táboře“ pro děti v Českém Jiřetíně,

který
se konal 13.-17.8.2008 byla vyhlášena místostarostou města Žatec Alešem
Kasalem soutěž v malování. Děti si mohly vybrat z témat: město, ve kterém žiji
a práce Městské policie. Všechny obrázky byly po skončení tábora vystaveny
ve vestibulu radnice a o vítězi rozhodli svými hlasy obyvatelé města Žatec.
Vítězný obrázek nakreslil Marek Oravec, 13 let. Letní tábor pořádala Městská
policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí žatecké radnice. Všechny soutěžní obrázky a fotografie z průběhu tábora jsou pro zájemce k vidění na radnici.

Žatec - Městská knihovna Žatec připravila pro stálé i nové uživatele knihovny a zájemce z řad veřejnosti řadu zajímavých akcí v týdnu od 6. 10. do 11. 10. 2008.
Veřejnost se může seznámit s knihov- v oddělení pro dospělé čtenáře centrálnou, knihovními fondy a poskytovanými ní knihovny. Seznámení s knihovnou
službami během Dnů otevřených dveří, zábavnou formou spojené s Pasováním
které se konají v pondělí 6.10. v době od prvňáčků na čtenáře knihovny během
8 do 11 a od 12 do 17 hodin na pobočce Týdne knihovny v době od 8 do 12 hodin
Jih a ve středu 8.10. v době od 9 do 18 je určeno pro 1. třídy ZŠ. (Po)nocování
hodin v centrální knihovně. Každý nově v knihovně od pátku 10.10. (od 19,30 horegistrovaný čtenář knihovny během Dnů din) do soboty 11.10. (do 9,00 hodin) je
otevřených dveří získá jednorázovou sle- určeno registrovaným čtenářům tentokrát
vu registračního poplatku ve výši 50%. ve věku od 11 do 15 let.
Zájemci mohou využít lekcí o internetu
Bližší informace k jednotlivým akcím
pod názvem Letem světem internetem, získáte na kterémkoli oddělení knihovny
které budou probíhat v Týdnu knihovny nebo na telefonu 415 710 203. (fr)

Sestava: Haštaba - Bodnár - Vořechovský - Oppel - Dykas - Bešík - Andrt - Němec
R. - Schmied J. - Havelka - Kouba
Střídali: Smékal, Laibl, Schmied P.
Taneční zábava u Horejsů, 3. 10. 2008 od 20. 00 h,
Výsledek zápasu se nerodil tak lehce
k tanci a poslechu hraje skupina Elegance, vstup zdarma.
jak vypadá konečná podoba. Vedení se
ujali hosté, kteří dorazili vyražený míč
domácím brankářem. Ještě do poločasu
vyrovnal Kouba po nahrávce od Andrta.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Ten samý hráč ve druhém poločase proměnil nezištnou přihrávku Laibla a utkání se
ŽATEC
začalo coby do skóre obracet. Oppel zvýšil
pořádají Regionální muzeum K. A. Polánka a Město Žatec
Přečtěte si...
hlavou na 3 - 1, následně Bešík a Dykas
KŘÍŽOVA VILA, ZEYEROVA 344
stanovili konečný výsledek pro domácí na n Greenlaw, Linda
Program
5 - 1, což potěšilo určitě i domácího trenéra
Hladový oceán
Lesniaka, a hlavně věrné fanoušky.
DOPOLEDNE PRO ŠKOLY
15.00 – 15.45
16.00-16.45
17.00-18.00
Příběh kapitánky rybářské lodi na lovu KŘÍŽOVA VILA
n Baník Modlany - FK Slavoj Žatec
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ
mečounů. Vzrušující četba a zároveň óda
A dorost 0 - 7 / pol. 0 - 2 /
Pondělí 6.10.
Fotoklub Žatec, 1. DFK Žatec, DFK Fotosvět
Sestava: Vítek - Klepáček - Pelikán - Hy- na tento způsob života.
Vernisáž výstavy
nek - Schmied - Liška - Smékal - Hoferica
9.00; 10.00; 11.00
- Zavadil - Wiesinger - Holan
n Triadó, Juan - Ramón
Kamarád Lorm
Handicap Žatec
Handicap Žatec a Lorm
Fond Ohrožených Dětí
Dlouho si nemohli dorostenci zastřílet
Úterý 7. 10.
Ukázka aktivit sdružení
Ukázka aktivit sdružení
Dějiny malířství v obrazech
Komentované
ukázky
Přednáška a diskuze
tak, jak by si přáli. Nakonec přeci jenom
(na zahradě)
(na zahradě)
V publikaci najdete vrcholná díla všech
z činnosti
využili nabídnuté šance domácích ke skóPermoníček Most Čmeláček
rování a postupně Wiesinger 2 x , Frencis, epoch a stylů.
9.00; 10.30
Fotokluby
Jitřenka Žatec
Žatec Koncert dět.
Hynek, Holan, Hoferica, Schmied zvýšili
Středa
8.
10.
Zdravá
výživa
Výstava
fotografií
a
diskuze
Loutkové představení
n Zinnerová, Markéta
pěveckého
sboru
až na konečných 0 - 7.
Program pro žáky
o fotografování
(na zahradě)

DNY NEZISKOVÉHO SEKTORU 6. – 11. 10. 2008

Čarovné prstýnky
n SK Spořice - FK Slavoj Žatec B
Prstýnkář
Kuba s vílou Zapomněnkou
dorost 0 - 6
n FK Klášterec - FK Slavoj Žatec zachrání kuchtičku Haničku, aby si nemuA starší žáci 9 - 0
sela vzít sluhu Leopolda. Pomůže Hanička
n FK Postoloprty - FK Slavoj Žatec Zapomněnce?
ml.žáci 2 - 3
Další utkání na, které zveme příznivce n Ludwig, Mario
bude doma v sobotu 27.9.08 od 16.00
Naší přírodou - měsíc po měsíci

(na zahradě)

Čtvrtek 9. 10.

9.30; 10.30; 11.30 Věz.služba
Nové Sedlo Komentované
ukázky výcviku psů

Pátek 10. 10.

9.00; 10.00; 11.00 Regionální
muzeum Žatec Vědomostní
kvíz

Aikido Žatec,
Thajský box Žatec
Ukázka bojových sportů
(na zahradě)

10.00 – 12.00 Hasiči Žatec
hodin, kdy se představí SIAD Souš.
Kalendář výskytu přírodních jevů - Sobota 11. 10.
Ukázka z činnosti žateckých hasičů
Ve stejný den od 10.00 hodin nastoupí
(na zahradě)
o čelo bojující domácí dorost proti Kopis- jednoduchý přehled o tom hlavním, co
Změna programu vyhrazena, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
tům.
Pavel Maňák se v naší přírodě který měsíc děje.

DDM Žatec
Sportovní ukázka střelba,
stol. tenis
(na zahradě)

DDM Žatec ZUŠ Žatec
Ukázka činnosti
Junák Žatec (na zahradě)

Zdravá výživa
Přednáška a diskuze
Strom přání
Na dětská přání odpoví
vedení města Žatce

13.00 – 15.00 Záchranáři Žatec
Komentovaná ukázka z činnosti záchranářů
(na zahradě)

