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V 18 okrscích volilo v prvním.kole
voleb do Krajského zastupitelstva a Senátu ČR téměř 16000 voličů .Tak jako ve
většině místech republiky i zde zvítězila
Česká strana sociálně demokratická, druhá Komunistická strana Čech a Moravy
a třetí patřilo Občanské demokratické
straně. Po prvním kole postoupil do Senátu ČR Phdr. Marcel Chládek (ČSSD),
Václav Beneš ‚KSČM) a Ing.Jan Kerner
(ODS). V nejvyšším krajském orgánu
zasednou ze Žatce místostarosta Aleš
Kasal (ČSSD), Karel Krčmárik (KSČM),
z Podbořan asistent poslance Petr Mojžíš (ČSSD) a z Loun zastupitel Stanislav
Rybák (ČSSD).
K volbám do druhého kola senátních
voleb přišlo z 15614 registrovaných
voličů volit 4026 lidí. O post senátorského křesla se utkali PhDr. Marcel
Chládek a Ing.Jan Kerner . Nadpoloviční převahou zvítězil před Ing.Janem
Kernerem (1294 hlasů), za stranu ČSSD
Phdr. Marcel Chládek, který získal 2722
hlasů.

Mimořádný
úřední den

Dne 01.11.2008 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.

Platnost
občanských
průkazů bez
strojově čitelných
údajů

Vyhněte se frontám či pokutě až do
výše 10.000 Kč a zažádejte si o nový
občanský průkaz co nejdříve. Platnost
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003
končí k 31.12.2008. Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili pře 01. lednem 1936. Na úřadě předložte: originál
formuláře žádosti o vydání nového OP,
1 fotografii, dosavadní občanský průkaz,
popřípadě další doklady (např. vysokoškolský diplom). Na Městském úřadu
v Žatci tuto činnost zabezpečuje odbor
vnitřních věcí, úsek OP a cestovních
dokladů, který sídlí v přízemí budovy
radnice, nám. Svobody 1, Žatec.
Za výměnu občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů (starý typ za
nový) se nevybírá správní poplatek.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Pietní akt.
Komise Nadace Proměny při jednání v žateckém parku „Macerka“. Foto
Kateřina Podaná.

Komise Nadace Proměny v Žatci
Odbor životního prostředí letos vypracoval projektový záměr s názvem
Dětský dobrodružný park Macerka
PROMĚNY. Což obnáší přebudování
parku Macerka (pod autoservisem)
na dětský zábavný prostor. Jsou zde
navrženy moderní hrací systémy
evokující v dětech a mládeži zdravé
adrenalinové vyžití, které mají navodit pocit dobrodružství, potřebné
rozvíjení logiky při překonávání překážek, ale i podvědomé získávání znalostí, kdy děti budou nenásilně nuceny
přemýšlet a kombinovat (pozn. red.
podrobnosti projektového záměru
budou představeny v některém z dalších vydání). Tento záměr byl zaslán
nadačnímu fondu Nadace Proměny,
který podporuje projekty na obnovu

Památka
zesnulých

městských parků, které ctí původní
ráz krajiny i přání jejích obyvatel.
Jelikož výběrová komise zařadila náš
projekt mezi deset nejzajímavějších,
navštívila počátkem září naše město
a parky skupina významných zahradních architektů. Tato expertní komise na
místě ověřovala kvalitu záměru a míru
odhodlání tento záměr realizovat. Nelehké břemeno prezentace bylo úspěšně
zvládnuto a záměr postupuje dále.
Na závěr sportovní hantýrkou: z padesáti přihlášených jsme mezi nejlepšími
deseti, po dalším kole se tlačíme na
přední místa a v současné době se hraje finále o první dvě místa odměněná
penězi fondu. Nemusí to ale také vyjít,
soupeři jsou ve hře o dvacet pět miliónů
korun rovněž silní. Proto držte palce!

Dne 27.10.2008 se od 11.00 hod. konal na Kruhové náměstí v Žatci pietní akt u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného
československého státu. Slavnostní projev pronesl starosta města Mgr.
Erich Knoblauch, který připomenul historický vznik státu. Dále následoval projev plk. J. Vodičky, předsedy oblastního výboru Českého svazu
bojovníků za svobodu. Pietní akt byl ukončen státní hymnou. Po ukončení
pietního aktu přešli účastníci k pomníku Dr. Edvarda Beneše, kde byly položeny květinové dary. Ing. Bc. Petr Vajda, Vedoucí odboru vnitřních věcí

Výplata sociálních dávek
v poukázkách pokračuje
Odbor sociálních věcí Městského
úřadu v Žatci pokračuje v realizaci
kombinované výplaty příspěvku na
živobytí. Po individuálním vyhodnocení je část dávky vyplacena formou
poukázek. Nejčastější je varianta, kdy
se vyplácí 70% dávky v poukázkách
a 30% v hotovosti.
V měsíci říjnu byl stanoven výplatní
termín na středu 22. až pátek 24 října.
Během těchto dní si pro poukázky přišlo celkem 120 příjemců příspěvku na

Zavzpomínat na zemřelé, zapálit svíčku na jejich hrobě a pomodlit se za jejich duše. Tak dnes si lidé připomínají
Památku všech věrných zemřelých,
nazývaných jako Dušičky.
Dušičky se slaví druhého listopadu.
Svátek zavedl v jedenáctém století clunyjský opat Odilo. Nejprve se týkal pouze zemřelých řeholních bratří, později zahrnul
všechny ostatní křesťany. Lidé na tento
svátek chodí na hroby svých blízkých
a zdobí je květy, věnci a svícemi, které
jsou symbolem života. Také se za své
mrtvé modlí a mohou pro jejich duše
v očistci získat plnomocné odpustky.
S blížícícím se svátkem Dušiček ožilo
i podloubí v Žatci. Prodejci zde nabízejí
různé květinové koše, věnce a věnečky,
I v květinových krámcích mají pestrý
výběr svícínků, svícnů a svíček různých
tvarů a barev. Nejen prodejci mají napilno, také městská policie vyslala do okolí
hřbitova několik hlídek strážníků, kteří
několikrát denně kontrolují upravené
hroby. „Počet kontrol se teď před tímto
svátkem znásobil zejména v odpoledních
hodinách”, uvedl ředitel městské policie
Jiří Štorek. Také správa hřbitova prodloužila otevírací hodiny pro veřejnost od minulého týdne od 8 hod do 18 hodin. Na
hřbitově by měly být už hotové stavební
práce na I.etapě opravy cestní sítě. A také
park by měl být připraven na návštěvy
pozůstalých.
(stej) V žateckém podloubí při prodeji dušičkového zboží Jarmila Tulachová

živobytí. Poukázek „ticket service“ bylo
vydáno v hodnotě téměř 250 tis. Kč.
Zbylá část dávky je vyplácená v hotovosti společně s poukázkami. Úřad
tak ušetří na poplatcích za složenky,
kterými Česká pošta dávky doručuje.
Náklady vynaložené na sociální
dávky hradí v plném rozsahu stát prostřednictvím Krajského úřadu, zatímco
poštovné hradí Město Žatec z vlastních
prostředků.
Mgr. Petr Antoni
vedoucí odboru sociálních věcí
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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.
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 čes-

Žatecký
týdeník

kém jazyce.
žení stávající kanalizace jsou i hloubky
- Uchazeč vyčíslí cenu investic do obpřípojek u některých parcel minimální
novy stávajících a případného umístění
– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
nových plakátovacích ploch a uvede
odkanalizování při podsklepení RD
způsob zajištění výlepu plakátů, údržby
čerpáním).
plakátů, údržby plakátovacích ploch - Přivedena je samostatná dešťová kanaa případné další související služby.
lizační přípojka DN 100 – dešťové vody
- Uchazeč předloží závazný časový harbude možné napojit pouze přes bezpečmonogram realizace nabídky s případnostní přepadovou jímku – nelze napojit
ným určením jednotlivých etap.
přímo (bude součástí projektové doku- Uchazeč předloží v nabídce návrh
mentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
smlouvy v paragrafovém znění (v člepovolení (dále jen „SP“) na RD).
nění na články, odstavce a písmena). - kanalizační přípojky budou zaslepeny na
Návrh smlouvy musí být podepsán
pozemcích cca 2 m od hranice pozemstatutárním orgánem uchazeče.
ku.
- Uchazeč jasným a prokazatelným způ- - CZT bude dodáváno Žateckou teplásobem doloží navržený způsob plnění
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
nabídky včetně referencí z dosavadního
ukončena uzávěrem ve sdruženém
působení v této oblasti podnikání a stazděném pilířku na hranici pozemku.
noví zřejmé garance, záruky a záruční
Odtud bude na pozemek vyvedena zalhůty pro realizaci nabídky.
slepená přípojka teplovodu DN 40. PřiZveřejněno: od 2.10.2008 do
pojení a předávací stanice bude součástí
31.10.2008
projektu jednotlivých RD (ke SP nutné
vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení
n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
RD a elektroměr (cena za připojení ke
schválen Radou Města Žatec dne
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
14.07.2008
Regulační podmínky výstavby:
Území pro výstavbu rodinných domů je - Stavební čára bude u všech RD shodná
určeno schválenou zastavovací studií, kde
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohobylo navrženo základní členění parcel do
vých parcel bude stavební čára 5,5 m
bloků navazujících na současné ulice Vrchdodržena z obou stran od ulice. Vzdálického, Politických vězňů, Elišky Krásnolenost od hranice sousedního pozemku
horské, Dukelská a U Flóry v Žatci :
bude min. 3 m.
1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2 - Garáž nesmí být umístěna blíže než
2.p.p.č. 4614/54 o výměře
1268 m2
5,5 m od hranice pozemku – platí sta3.p.p.č. 4614/61 o výměře
1108 m2
vební čára.
4.p.p.č. 4614/64 o výměře
1148 m2 - Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
5.p.p.č. 4614/65 o výměře
1142 m2
a 4614/85 budou RD minimálně dvou6.p.p.č. 4614/69 o výměře
1060 m2
podlažní (druhé podlaží nebude řešeno
7.p.p.č. 4614/70 o výměře
1043 m2
jako podkroví).
2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m - Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
9.p.p.č. 4614/30 o výměře
1150 m2
nejsou stanoveny.
10.p.p.č. 4614/73 o výměře
830 m2 - Barevnost RD není stanovena a bude
11.p.p.č. 4614/82 o výměře
865 m2
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
12.p.p.č. 4614/85 o výměře
1185 m2
SP či ohlášení stavby.
13.p.p.č. 4614/86 o výměře
880 m2 - Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
Způsob a postup prodeje pozemku
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
- v termínu zveřejnění podání žádosti
nejsou stanoveny.
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za - Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
každý jednotlivý pozemek)
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
sluneční energie a to na vlastní náklastanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
dy.
- kupující uhradí poplatky spojené s pro- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
vedením smlouvy
se bude vyjadřovat architekt města indi- kupní smlouva musí být podepsána do
viduálně.
2 měsíců ode dne schválení zastupitelvysvětlivky:
stvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2 * PD – projektová dokumentace, SP – stabude zaplacena před podpisem kupní vební povolení,
Další případné informace
smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2 - ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
bude zaplacena do 4 let od podpisu kup415736264, harajdova@mesto-zaní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
tec.cz
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
- ve věci podmínek kupní smlouvy, způPodmínky kupní smlouvy
sobu a postupu prodeje podá majetkový
- v případě dokončení stavby RD (doodbor tel. 415736225, eisertova@meskončení stavby se rozumí vydání pravoto-zatec.cz
mocného rozhodnutí stavebního úřadu
o povolení užívání stavby) do 4 let od zveřejněno od 6.10.2008 do 4.11.2008
podpisu kupní smlouvy bude část kupní tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
ceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz
pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí
(KN) za zaplacenou část kupní ceny
- Technické a regulační podmínky pro
Projednáno RM dne 12.03.2007
výstavbu
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
Stav pozemku:
nezpevněný terén bez sejmuté ornice – pří- domu
(ostatní plocha) o výpadné doplnění ornice na pozemek je mož- n p.p.č. 5628/45
2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21
né po schválené žádosti na OŽP z deponie měře
2
ornice v zadní části lokality Kamenný vršek m ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového
domu
za podmínek stanovených odborem
na vlastní náklady majitele pozemku.
rozvoje
města (1.NP občanská vybavenost
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové – obchody, služby apod., 2. až 5. NP bydkomunikaci a následně po nově vytvo- lení) s upozorněním, že realizaci stavby
řeném nájezdu š. 4 m ze zámkové skla- lze odsouhlasit až po schválení nového
debné dlažby. Změna umístění vjezdu územního plánu, s upozorněním na vedení
je možná po schválení ORM a zhotovi- inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
tele stavby tech. infrastruktury (Silnice je nutné předložit:
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele - zastavovací studii
- harmonogram výstavby
pozemku.
2
- podél pozemku je vytvořen chodník, od - návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m
u
právnických
osob
nutno
doložit
ověřesilnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého nou fotokopii platného výpisu z obchodnípozemku) přerušovaný zatravněním ho rejstříku.
Zveřejněno: od 27.10.do 25.11.2008
a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
provést úpravu vybetonováním přechoProjednáno RM dne 8.9.2008
dové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační pří- Pozemek k výstavbě občanského vybapojka DN 150. S ohledem na mělké ulo- vení

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
5. díl „CO se s odpady dále děje?“

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv.
dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování
(recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
kov, keramika, porcelán atd. Skleněné
Dotřídění papíru
Papírové odpady, které odložíte do odpady ze zelených kontejnerů se nejspeciálního modrého kontejneru, jsou prve předtřiďují ručně a jsou odstraněny
z mnoha různých druhů papírů. Z jiné- největší kusy nečistot. Poté střepy putují
ho papíru jsou noviny, z úplně jiného je na speciální automatickou linku, kde vše
krabice od televize. Každý druh papíru se řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného
také jinak zpracovává. Proto je potřeba skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke
sběrový papír dotřídit na jednotlivé zpracování do skláren (např. do Teplic).
Dotřídění plastů
druhy. To se děje na dotřiďovací lince
I plasty, které jste odhodili do žlutých
odpadů. Na dotřiďovací lince je pás,
po kterém se směs papíru pohybuje, kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací
a pracovníci podél pásu z něj vybírají lince odpadů. Ze směsi plastů putující
jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie
vybírat i odpadky, které tam naházejí ne- a pěnový polystyren, které mají speciální
samostatné zpracování. Pracovníci z pásu
zodpovědní občané.
Dotříděný papír se lisuje do balíků vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé
a odváží ke zpracování do papírny.
směsi plastových odpadů se lisují do baDotřídění skla
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí líků a odváží ke zpracování na recyklační
dostat do pece sklo barevné. Navíc se linky, např. do Silonu Planá nad Lužnicí
tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, nebo Transformuj Bohdaneč.
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle
územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
významné objekty církevní, administrativní
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).
Zveřejněno: od 15.09.2008 do
12.11.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 307 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 373,-Kč
měsíčně.
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 6.10.2008 do 4.11.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
n za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.
Zveřejněno: od 06. 10. do 04. 11. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2 a p.p.č.
4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod
Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě

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.

stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby již
v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 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 16. 10. 2008 do 14. 11.
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.
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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.

ŘÍJEN/LISTOPAD 2008
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

5.11. Středa

POVÍDEJME SI DĚTI

6.11. Čtvrtek

RUDY LINKA TRIO

7.11. Pátek

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.

10:00, 14:00

Hudební divadlo dětem uvede 3 minimuzikály na motivy pohádek J. Čapka.
Spousta písniček v podání Michaely Novozámské (Růženka a Kopřivěnka,
Hvězdička Betlémská)
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné: 35,- Kč.

19:30

V rámci hudebních večerů vystoupí v žateckém divadle Rudy Linka, švédský
občan českého původu s americkým pasem. Ale především je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů! V různých anketách bývá řazen do první desítky
kytaristů na světě. Zahraje spolu s kontrabasistou Joe Michaelsem a bubeníkem
Dougem Hirlingerem.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné 150,-

19:30

Nastudováno v anglickém jazyce, Anglické + České titulky
Současný americký skladatel John Adams zpracoval ve své opeře závažnou
událost moderní historie - sestrojení atomové bomby. Opera měla světovou
premiéru před třemi lety v San Francisku. Pro Penny Woolcockovou je režijní
uchopení tohoto příběhu, který zásadně ovlivnil běh dějin, jejím debutem v
MET. V titulní roli “otce atomové bomby” J.Roberta Oppenheimera slaví mimořádné úspěchy kanadský barytonista Gerald Finley, jehož výkon na letošním
Pražském jaru označila kritika za senzaci festivalu.
Hrají: Sasha Cooke (Kitty Oppenheimer), Meredith Arwady (Pasqualita), Gerald
Finley (J.Robert Oppenheimer), Richard Paul Fink (Edward Teller), Eric Owens
(General Lislie Groves) Alan Gilbert (dirigent), Penny Woolcock (režie)
Mimo předplatné
SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 250,- ( v předprodeji)
METROPOLITNÍ OPERA
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Koncert ve Velké Černoci

V sobotu 18.10.2008 jsem se zúčastnil koncertu klarinetového kvarteta
KLARTEP v kostele Svatého Václava ve Velké Černoci za pěkné účasti posluchačů.
Byl to velmi hezký umělecký zážitek. a přesto si najdou čas, aby vytvořili klaZazněly zde skladby klasických autorů rinetový kvartet nebo kvintet a zahráli
např. Čajkovski, Brahms, smetana, ale pro dobročinné účely.
také novodobých autorů např.Gershwin,
Na jarním koncertu ve Velké Černoci
Ježek, Mancini. Hudební spektrum bylo 10. 5. 2008 vystoupil Kvintet a hrál od
opravdu široké.
barokní hudby až po Beatles. Koncert
Vystoupili zde mladí umělci, všichni byl zpestřen výstavou obrazů a fotografií
jsou absolventy Konzervatoře v Tepli- mladého umělce Petra Novosada, celkocích. Dnes působí v různých symfonic- vě také skvělý umělecký zážitek. Mohu
kých orchestrech, studují na akademii jen doporučit.
Jarry Paul Kroupa
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Podzimní dílny v ZŠ Komenského

V úterý 21.10. uspořádaly vychovatelky školní družiny ZŠ Komenského
alej PODZIMNÍ DÍLNY. Děti si zde
mohly vyrobit, i se svými rodiči, různé
podzimní dekorace v podobě obrázků
nebo podzimníčků. Vyrábělo se z listů,
brambor, mrkve, přírodnin, apod. Tyto

dílny se konají již tradičně každý rok,
mezi dětmi je o ně velký zájem a vždy
se na ně všichni těšíme. O fotografie ze
všech našich akcí se stará vychovatelka
Koutníková a můžete si je prohlédnout
na www.zskom.zatec.cz
Štěpánka Chovanová, vychovatelka ŠD

ROZLOUČENÍ

18.10.
21.10.
Další z cyklu představení ochotnických divadel uvádí oblíbený divadelní spolek 22.10.
23.10.
Klouzák z Postoloprt.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,25.10.
John Adams / DOCTOR ATOMIC
18:45
SEVEROČESKÝ BUCHAŘI

8.11. SOBOTA

n Prodám byt 1+3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Pronajmu byt 1+1, Husova ul.
– pod nemocnicí. Jen pracujícím lidem,
pro max. 2 osoby. Vratná kauce 10.000,Kč. Celkový nájem včetně energií a služeb 7.200,- Kč měsíčně. První smlouva
na 6 měsíců s možností prodloužení,
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 777 634 051.
n Až 5.000,- kč měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta, domu či plotu
reklamní plochu! Tel.: 411 411 455.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici. Garáž, terasa,balkon, zahrada 450 m 2, všechny sítě.
Nová střecha. Kolaudace 1993, cena
2 900 000 Kč. Tel. 728 151 997.
n Prodám byt 2+1 v OV na Jihu ul.
Družstevní, cena 900 000,- Kč, tel. 607
971 566.
n Pronajmu byt 2+kk v Žatci na Jihu
(Písečná). Pěkný, cena 4000,- + služby.
Tel. 721 181 431
n Hledáme KUCHAŘE do nové
luxusní hotelové restaurace v Žatci.
Požadujeme min. 2 roky praxe a flexibilitu. Nabízíme nadprůměrné platové podmínky. Tel. 602 22 35 22.

Jan Mikšík
Josef Vrba
Alžběta Majtánová
Evženie Kaufmanová
Libuše Jůnová

63 let
56 let
84 let
81 let
76 let

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ŽATEC
Přečtěte si...

n Kellerman, Jonathan
Svědkyně
Thriller, v němž vraždu lékaře řeší psycholog prostřednictvím sedmileté dívky,
která osudnou událost možná viděla.
n Knister
Čarodějnice Lilli slaví narozeniny
Lillin bratr Leon má oslavu narozenin.
Rodiče nebudou doma, a tak má na děti
dohlédnout úzkostlivá teta. Ale naštěstí
si Lilli dokáže díky kouzlům poradit…

Základní škola v Měcholupech
opět létala v oblacích
Ve středu 15. října jsme už od rána
napjatě čekali, jaké bude počasí. Počasí
nakonec nezklamalo - jen ten vítr si s
námi trochu hrál, ale draci létali, i když
to někdy vyžadovalo spoustu běhání. Za
školou se vzneslo velké množství draků,
jak domácí výroby, tak draci kupované
ve tvaru rybek, chobotnic, či hvězdice.
Bylo se skutečně na co dívat. Zpočátku
byla vidět spíše přízemní akrobacie s
rychlým během. Po čase došlo k vysoké
pilotáži draků v oblacích. Pokud někomu
pořádný drak chyběl, pomáhal kamará-

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 15.10.2008 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent 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 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 1. 12. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l 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 následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 10.11. 2008 do 16.30
hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent 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.

dovi. Nejvýše létali dva draci placáci,
kteří měli šňůrku hodně dlouhou. Skoro se ztratili na obloze. V této soutěži
však nejde o vítězství, chceme, aby děti
pochopily, že volný čas jde trávit trochu
jinak, než vysedáváním u televize nebo
bezcílném bloumání po ulicích. Sportovní odpoledne se vydařilo- spousta dobré
nálady, podzimního sluníčka, prima děti,
co se přišly pořádně vyřádit - no prostě
právě taková, jaká má správná drakiáda
být.
Bc. Helena Gondeková,
učitelka ZŠ Měcholupy

Milé děti,
dospívající
a dospělí,

Občanské sdružení Učitelé pro Žatec
ve spolupráci s občanským sdružením
Záchranáři Žatec a žateckým sborem
dobrovolných hasičů Vás zvou na již 6.
ročník Halloweenského řádění strašidelných masek.
Zveme malé, velké děti i dospělé,
prostě všechna žatecká strašidla všeho
druhu. Po roce se všichni sejdeme na
náměstí Svobody v pátek 31. října 2008
za setmění kolem 17 hodiny večerní.
V 17:30 se průvod strašidel, monster
a duchů odsune do prostor žateckého
letního kina (u ZŠ Komenského alej)
a to pod vedením hlavní čarodějnice
a čarokrásných mažoretek pod krycím
jménem Karamelky ze ZUŠ Žatec.
Strašidelnou atmosféru večera dokreslí
mihotavá světýlka lampiónů a svíček,
která si příšery a jiná strašidla ponesou
s sebou. Hlavní program tohoto tajemného večera proběhne na scéně letního
kina, kde atmosféru dokreslí ohnivá
show Ohňostrůjců a diskotéka všech
přítomných strašidel a monster. Zde
také bude vyhlášen autor nejkrásnější
i nejpříšernější dýně v Žatci. O teplé
občerstvení, sladkosti a jiné příšernosti
k jídlu a pití je postaráno u letního kina.
Proto nezapomeňte a přijďte v pátek
31. října 2OO8 nejpozději v 17:3O na
náměstí Svobody. Vaši příšerní Učitelé,
krvaví Záchranáři a ohnivě ohnivzdorní
Hasiči ze Žatce.
Ing. L. Hronková,
Učitelé pro Žatec
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
Uplynulý víkend byl ve znamení bodového zisku fotbalových týmů žateckého Slavoje. Mezi překvapivé výsledky
bezesporu patří další plný bodový
zisk mužů v krajském přeboru, neboť
v dramatickém utkání získali tři velmi
cenné body.
Rezerva si poradila doma ve vyrovnaném utkání s rezervou Loun. Dorostenci
v Meziboří rozjeli brankostroj natolik, že
domácí tým ve 24.minutě, pro údajně
větším počtu zraněných hráčů utkání
za stavu 0 - 7 ve prospěch Žatce utkání
skrečovali. Mladší žáci si vítězstvím nad
Vilémovem u Kadaně, upevnili vedoucí
postavení v soutěži. Starší žáci neuspěli
v Chomutově a ostudou je určitě nenastoupení rezervy žateckého dorostu
který pro malý počet hráčů a nezájem
neodcestoval k utkání do Kovářské.
n AFK Chomutov - FK Slavoj Žatec
A 2 - 3 / pol. 0 - 2 /

Sestava: Voigt - Jindra - Zlatohlávek
- Heinz - Dykas - Havelka - Beránek Macháček Poborský - Wiesinger - Bešík
Střídali: Holan, Klíma, Vrábík
Vydařené utkání s dramatickým vývojem a šťastnou koncovkou mělo poněkud
nečekaný úvod v Chomutově. Hosté se
dostali do vedení 0 - 2. Nejprve po levé
straně unikl Dykas a ač mířil či přihrával
tak domácí hráč dostal hosty do vedení.
Netrvalo příliš dlouho a Poborský na
podruhé proměnil svoji šanci 0 -2. To
určitě nikdo nečekal. Do druhého poločasu nenastoupil Macháček kvůli poraněnému kolenu a bylo to znát na hře.
Krušno nastalo v momentě, kdy Beránek
přihrál domácím na jejich první gól a vzápětí další proměněná šance a srovnané
skóre. Naštěstí to byl Beránek, který si
velice dobře poradil se třemi hráči domácího celku a nechytatelnou střelou dostal
žatecké opět do vedení. V útoku bojovali
oba mladíci Wiesinger a Holan, a utkání
gradovalo šancemi domácího týmu který
naštěstí už pozorného Voigta v brance nepřekonal. Vydřené body tak putovali do
Žatce k radosti celého týmu i fandů.
n FK Slavoj Žatec B - FK Louny B
2 - 1 / pol. 0 - 0 /

Sestava: Haštaba - Bešík - Fryš - Bodnár
-Vořechovský - Havelka - Klíč - Kouba - Andrt Němec - Laibl. Střídali: Bezstarosti,
Holan, Smékal
Slušně hrané utkání, ze šancemi na
obou stranách bylo k vidění na žateckém
trávníku. Do vedení se dostali domácí nechytatelnou hlavičkou Bešíka. Po hrubé
chybě v obraně umožnili domácí hostům
vyrovnat. Rozhodnutí padlo v samotném
závěru, kdy se lépe orientoval mladík Holan a zajistit přesnou střelou domácím
další tři body.
n FK Meziboří - FK Slavoj Žatec
A dorost 0 - 7 skreč.

Sestava: Vítek - Hynek - Fedoriško
- Franc - Klepáček - Hoferica - Liška
- Smékal Holan - Wiesinger - Majoros
Střídal: Schmied
Branky: Wiesinger 3, Liška, Schmied,
Holan, Hoferica
n FK Vilémov u Kadaně - FK Slavoj
Žatec ml.žáci 1 - 7
n AFK Chomutov - FK Slavoj Žatec
st.žáci 8 - 2
n FK Kovářská - FK Slavoj Žatec B
dorost 3 - 0 kont.

Příští program:

FK Slavoj Žatec A - SK Roudnice
2.11.08 neděle od 14.00 hod. FK
Slavoj Žatec A dorost - FK Proboštov
1.11.08 sobota od 10.00 hod. / hosté
v čele soutěže /
Zveme fanoušky na důležitá utkání
k Ohři.

CENÍK INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Firemní:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč

Soukromá:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč

Litvínovský pohár

Žatecký týdeník

V sobotu 18. 10. 2008 proběhl v litvínovském bazénu závod pod názvem Litvínovský pohár. Z našeho oddílu se ho zúčastnilo celkem 8 plavců. Všichni museli
absolvovat 100 metrovou trať ve všech stylech a ti nejlepší pak ještě finále na
200m polohový závod.
David Iška (1993) a Honza Polončík 100m motýlkem a volným způsobem.
(1992) plavali na hranici svých možnos- Ve finále pak zůstala těsně pod stupni
tí a všechna svá umístění vměstnali do vítězů a získala 4.místo v čase 2:51.83.
první dvacítky. Kristýna Štrancová (1996) David Urban (1995) si na 100 metrose již 3x probojovala mezi 10 nejlepších, vých tratích vedl obdobně. Stříbrnou
ale na finále to ještě nestačilo. Nejlépe se medaili získal na 100m volným způsoumístila na 100m volným způsobem, kde bem v čase 1:00.20. Ve finále na 200m
skončila na 7.místě. Před branami finále polohový závod sice po 3 disciplínách
skončila i Hana Eichelmanová (1994) obracel až na 5.místě, ale fantastický
a to i přesto, že na 100m znak obsadila finišem se dokázal probojovat až na
skvělé 3.místo.
bednu a získal vynikající bronzovou
Katka Iblová (1994) získala bronzo- medaili. Posledním naším zástupcem
vou medaili na 100m volným způsobem v Litvínově byl Tomáš Plevko (1991).
a vzhledem k dalším umístěním se pro- Ten dokázal zvítězit na 100 motýlkem ,
bojovala do finále na 200m polohový druhý skončila na 100m znak a nakonec
závod. Tam obsadila 5.místo v čase přidal opět 1.místo na 100m volným způ2:55.95. Lucie Urbanová (1996) se ve sobem v čase 0:51.06 což je třetí nejlepší
Úspěšná zlatá obhajoba
všech svých startech umístila v první čas v celé ČR v letošním roce!
Úspěšnou obhajobou skončil 22. 10. 2008 basketbalový turnaj středních škol šestce a hned 2x se dostala na stupně
Naši plavci celkem přivezli z Litvínova 9
pro Obchodní akademii Žatec. Týmu chlapců se podařilo v bouřlivé atmosféře vítězů. Získala dvě stříbrné medaile na medailí - 2 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
domácí tělocvičny stejně jako v loňském roce zvítězit a postoupit do krajského
kola, které se uskuteční v listopadu v Litoměřicích
V základní skupině tým OA Žatec neo- žákyně Gymnázia Louny, které vyhrály
kusil ani jedinkrát hořkost porážky a po- nad domácím týmem OA Žatec.
stoupil do finále, v němž se utkal s vítězem
Výsledky – chlapci:
druhé skupiny - družstvem SOŠT Louny.
1. OA ŽAtec (Pavel Sýkora, František
Ve finále, hraném 2 x 10 minut, zvítězil 26: Mocek, Jan Hudec, Lukáš Imríšek, Aleš
21 a odnesl si vítězný pohár.
Linka, Josef Bečvář, Tomáš Halíř, Michal
Stejný turnaj dívek poněkud znehodno- Florián)
tila velmi slabá účast týmů. Pouze dva
2. SOŠT Louny
přihlášené kolektivy se utkaly v jediném
3. Gymnázium Louny
„finálovém“ utkání. Vítězně z něj odešly
4. SZEŠ Žatec
Petr Čejka

Nejlepší basket se hraje na
Obchodní akademii v Žatci
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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 LISTOPAD 2008
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Nová výstava:
n Neděle 30. listopadu 2008 od 14.00 hodin vernisáž výstavy „VYŠLA HVĚZDA
BETLÉMSKÁ“ , kterou uvedou pěvecké sbory Klíčenka, Klíček a Camerata ZUŠ
Žatec. Tradiční výstava betlémů doplněná soutěžními betlémy, které byly vytvořeny
z řad široké veřejnosti. Výstava skončí 11. ledna 2009.
n „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 trvá do 16. listopadu 2008.
Ostatní akce:
n „1968 – Socialismus a demokracie?“ – 6. listopadu od 18.00 hodin proběhne
diskusní večer s pamětníky o událostech roku 1968 nejen v Žatci. Součástí večera
bude komentovaná prohlídka výstavy Srpen 1968 v Žatci. Vstupné dobrovolné.

Plavec Tomáš Plevko začíná
sezonu ve velkém stylu

Dne 25. a 26. 10 se uskutečnili mezinárodní plavecké závody v Plzni. Na tyto závody vyjeli také naši nejlepší plavci David Urban, Katka Iblová a Tomáš Plevko.
Závody byli velmi prestižní, protože přijeli reprezentanti v čele s Květoslavem
Svobodou. David Urban s Katkou Iblovou se přiblížili v závodech na hranici svých
osobních rekordů, Katko dokonce jedno osobní maximum překonala, a to na 100
VZ. David atakoval na stejné trati čas jedné minuty, ale chybělo 40 setin. David
s Katkou na medaile nakonec nedosáhli.
Tomáš startoval první den ve svých oblí- plaval Tomáš 100 volný způsob a závod
bených tatích 50 motýl a 50 volný způsob sliboval opravdové drama, neboť Tomáš
v obou postoupil třetím časem do finále, plaval v nejrychlejší rozplavbě vedle držikde plaval proti účastníkům olympiády, tele národního rekordu Martina Vernera
českým reprezentatům: Rubáčkovi, z Komety Brno a Květoslava Svobody ze
Lédlovi, Šeflovi. Tomáš skvělým způ- Znojma.Výsledkem byl nejhezčí závod
sobem vyhrál obě finále a stal se králem dne, ve kterém Tomáš celý závod vedl,
odpoledních závodů, navíc překonal na ale ve finiši již nestačil na útok těchto
trati 50 motýl český juniorský rekord dvou reprezentantů a obsadil vynikající 3.
a o 11 setin mu unikla nominace na místo. Přesto si zlepši svůj osobní rekord
Mistrovství Evropy dospělých! Tomáš na 50, 24 vteřin, a to je třetí nejlepší čas
prokazuje skvělý začátek sezony a má v ČR v tomto roce!. Tomášovi tento skvělý
velkou chuť překonat stávající rekord úspěch přejeme a těšíme se na jeho další
dospělých a na ME postoupit. Druhý den představení.

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀȀఀༀကༀᄀԀࠀ܀ሀጀ
ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ఀഀༀ
ကᄀ̀̀܀ሀጀ᐀ᔀᘀ܀ᜀԀ܀ᔀ

ĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀĀĀԀĀĀĀĀЀĀĀĀ܀ĀࠀĀĀĀऀĀĀĀĀĀĀఀĀĀ

ഀĀༀကᄀሀጀ᐀ᔀᘀĀᜀĀ᠀ᤀᨀᬀᜀഀሀᰀᴀḀĀἀᜀᔀ᠀Ā !"#Āጀᰀ$ᰀጀĀ%Ā&ༀሀᴀ'

᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀᨀᬀᰀᴀကḀᴀᨀἀ ᨀ
က!"ἀᬀĀကᰀᴀ"#$

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

Nová výstava:
n 12. listopadu 2008 od 17.00 hodin vernisáž výstavy „DVĚ PALETY“ – průřezová výstava malířských prací pana Vladimíra Halamáska a Jana Wagnera. Úvodní
slovo pronese Mgr. Petr Šimáček. Potrvá do 3. ledna 2009.
Ostatní akce:
n 11. listopadu od 9.00 hodin - „Vzpomínkové dopoledne válečných veteránů
od Dukly“. Beseda s pamětníky u příležitosti Dne válečných veteránů určená pro
školy a veřejnost.
n 10. listopadu 2008 od 15.30 (před synagogou) Vzpomínková akce k výročí
Křišťálové noci
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
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