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ČEZ daroval Žatci
jeden milion korun

Žatec – Právě takový dar přijali oficiálním usnesením zastupitelé na svém
posledním zasedání. Elektrárenská
společnost přispěla městu na základě
žádosti. Peníze jsou účelově určené na
první etapu zpevnění komunikací v parkové úpravě na hřbitově.
(kas)

Zastupitelé řekli NE
dalšímu zveřejňování
záměru prodat lesy

Žatec – Od jednoho do 49 milionů
korun se pohybovaly nabídky firem či
fyzických osob na odkoupení Městských lesů Žatec. Zastupitelé na svém
čtvrtečním zasedání po diskuzi všechny
nabídky odmítli. Po diskuzi nakonec větší část městských poslanců prohlasovala,
že další zveřejňování záměru prodat lesy
už neproběhne. Současně zastupitelé
uložili radním, aby se zabývali tím, jak
s městskými lesy dál.
Rada se už jednou možností začala
zabývat. Uložila řediteli městských
lesů, aby propočítal výtěžnost dřevní
štěpky v souvislosti s nastartovaným
projektem modernizace Žatecké teplárenské. Projekt spočívá ve výrobě tepla
z uhlí a nově právě dřevní štěpky s tím,
že dojde i k výrobě elektřiny. Ta má uhradit značné výdaje spojené s rekonstrukcí
teplárenské technologie.
Městské lesy by se tak mohly stát
kupříkladu zásobárnou štěpky pro jiný
městský podnik. Štěpku lze přitom zpeněžit na trhu podstatně výhodněji než
samotné dřevo, které pochází z lesů na
Žatecku. Na vhodném cenovém kompromisu by tak oba městské podniky mohly
vydělat.
(kas)

Nemocnice Žatec
o.p.s. sděluje,

že ode dne 19.11.08 nově otevírá gynekologickou ambulanci na poliklinice
nemocnice Žatec, Ordinační hodiny
jsou středa 12.00-15.00 hod, čtvrtek
8.00-13.00 hod. V pátek je zprovozněna SONOgrafická ambulance 10.00
- 14.00 hodin.
Pacientky v těchto hodinách mohou
navštívit gyneokologickou ambulanci
a budou vyšetřeny a ošetřeny.
Toto oznámení je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro kolegy specialisty
a praktické lékaře.
MUDr.Zdeněk Bergl, ředitel
nemocnice Žatec o.p.s

V základní umělecké škole
vznikne nová učebna

Žatec – S nedostatkem vhodných
prostor pro výuku se potýká Základní
umělecká škola Žatec. Částečným
řešením je přeměna někdejšího bytu
školníka na učebnu. Z projektové dokumentace vyplynulo, že na přestavbu
bude nutné vyčlenit více než tři čtvrtě
milionu korun. Po započítání rezervy
na vícenáklady bude na novou učebnu
přichystáno celkem 850 tisíc korun.
Nová učebna vznikne v podkroví budovy umělecké školy, kam se přesune
výuka ze suterénních prostor. Ty jsou ale
vzhledem k vysoké vlhkosti nevyhovující
z hygienických důvodů.
Ze zmíněné celkové částky pochází 590
tisíc korun z rezervního a investičního
fondu samotné školy. Zbylých 260 tisíc korun jde z rezervního fondu města. (kas)

Projekt Chrámu Chmele a Piva startuje 21. listopadu
Listopadové dny s číslem 14 a 21 mají šanci zapsat se do novodobé historie a povědomí občanů minimálně našeho města. Minulý
pátek dne 14.11.2008 byla totiž v Ústí nad Labem završena více
než osmiletá snaha mnoha aktivistů a funkcionářů našeho města
o přípravu k naplnění ambiciózního projektu pro podporu rozvoje
turistického ruchu v městě Žatci.
Podpisem Smlouvy o přijetí plánovaných (do poloviny roku
dotace na 211 milionů korun 2011), a to výstavbou Pivního
starostou města Mgr. E. Knob- majáku – novostavbou čtyřicetilauchem město Žatec definitiv- metrové rozhledny s multifunkční
ně dosáhlo na dosud historicky zdviží. Slavnostního otevíracího
největší finanční prostředky, aktu se zúčastní řada významkteré z dotací kdy do města ných osobností z řad pozvaných
přišly. V konkrétních číslech ministrů, vedení Ústeckého
to znamená, že za 36 milionů kraje, okolních starostů měst,
z prostředků města si Žatec zainteresovaných představitelů
opraví, zregeneruje a vybuduje organizací v oborech památkové
nové objekty, komunikace, za- péče a UNESCA, významných
hrady a inženýrské sítě v celkové organizací a podnikatelských
hodnotě bezmála za čtvrt miliardy subjektů. K zachycení slavnostkorun (plánovaný rozpočet je za- ních okamžiků byla přizvána
tím na 247 milionů).
všechna významná média, která
Takovému ojedinělému projektu budou mít prostor ke svým otázsamozřejmě patří i náležitá a do- kám také při plánované tiskové
konce povinná publicita. Z tohoto konferenci na téma projektu,
důvodu je proto na 21. listopad ale i obecně budoucího rozvoje
2008 naplánováno slavnostní ote- města a jeho dalších ambicí. Že
vření stavebních prací na místě je o projekt nebývalý zájem svědčí
prvního stavebního objektu na i skutečnost, že den předem, bude
náměstí Prokopa Velikého. Zde v Ústí nad Labem projekt veřejně
prostřednictvím prvotního výko- představen, jako jeden z význampu k archeologickému průzku- ných počinů rozvojové politiky
mu započne první etapa ze šesti Ústeckého kraje.
(st) Na snímku starosta Erich Knoblauch při podpisu smlouvy.

„Megastavby“

V poslední době slýchávám posměšky Stačí se podívat, zda existuje 20 000
některých lidí, že vedení města reali- město bez koupaliště, kolik měst stejné
zuje samé megastavby nebo dokonce velikosti má zimní stadion, kolik obexperimenty apod. Jedná se zejména dobných teplárenských jako je naše je
o priority současného zastupitelstva v po- narozdíl od nás v 21. století, kolik měst
době Revitalizace pražského předměstí, má ve středu města „vředy“ jako je Horekonstrukce tepelného hospodářství rova ul. nebo nám. Prokopa Velkého.
a výstavby sportovního a oddechového Ne, to nejsou megastavby, ale projekty,
areálu v lokalitě koupaliště. Je úsměvné které naše město potřebuje a které zde
poslouchat tyto posměšky od lidí, kteří zlepší naše bytí. Jsou to projekty, na ktenic pořádného v našem městě nevybu- rých pracuje spousta lidí, aby je zdárně
dovali a naopak, současné zastupitelstvo dotáhlo do konce a přinesli našemu
musí neustále řešit kostlivce z jejich pů- obyvatelstvu nějaký benefit. Bohužel
sobení ve vedení města. Je potřeba říct, jsou mezi námi tací, kteří nechtějí radši
Být jako ženista je nebezpečné řermes- že se o žádné megastavby nejedná, a že dělat nic velkého, protože to přináší
lo. Jako ženisté, neboli – sapéři jsme šli jde o v jiných městech běžné projekty, spousty práce a odpovědnosti. Je přece
za frontou přes zaminovaná pole, museli které na rozdíl od nás běžně realizují. jednoduší všechno kritizovat.
(ml)
jsme být stále ve střehu a byli nabádáni
k velké opatrnosti.“ „Bohužel jsem se
také zařadil mezi raněné, střepina mě
zasáhla do hlavy a musel jsem podstoupit operaci. Byl jsem ochrnutý na pravou
Žatec – V minulých dnech se na radnici uskutečnila schůzka s cílem objasnit
polovinu těla. Ale někdo nade mnou držel
si stanoviska k dětskému hřišti v Ráji. To před několika lety založil František
ochrannou ruku a přežil jsem.
Trejbal. Majitelem je český stát, respektive ministerstvo obrany. Jeho zástupci
Paní Naďa Brůhová jako spojařka, se v Žatci sdělili, že hřiště je souborem černých staveb a s jeho existencí je třeba
vrátila ve svých vzpomínkách ke chvílím, něco udělat.
kdy se musela plazit ke štábu, musela
Schůzky se zúčastnil právě F. Trejbal, stromů hrozí pád,“ dodali zástupci mibojovat stejně jako ostatní vojáci. Měla Leona Vodňanská zastupující osoby nisterstva obrany. Po medializaci souvištěstí, po celou dobu bojů nebyla zraně- podepsané pod peticí kvůli Ráji a před- sející se správcovstvím a financováním
na. „Na Duklu jsem se dostal z Polska, stavitelé města.
hřiště přistoupili jako vlastník k tomu,
sebrali mě s ruskými vojáky a byl u cheTi pro signatáře petice na základě jejich že kolem pozemku nainstalovali cedule
mického oddílu, s průzkumníky jsme výzvy na financování Ráje upřesnili, že se zákazem vstupu.
zjišťovali, zda ve zbraních není plyn,“ F. Trejbal si mohl požádat o příspěvek na
O pozemek projevila zájem společnost
dodal Václav Hajný.
činnost jako kterákoliv jiná organizace. Ohře Media, která ústy svého jednatele
Někteří z veteránů vzpomínají s ocho- „Desítky různých zájmových uskupení si projevila ochotu jednat s ministerstvem
tou a vracejí se do momentů, jako by byli každoročně žádají o příspěvky na činnost obrany o způsobu jeho nabytí.
přímo na bojišti, některým prožité chvíle či provoz. Totéž jsme nabízeli panu TrejDětská hřiště se musejí budovat v souhrůzy stále vhánějí slzy do očí a nikdy balovi, který ale oné nabídky nikdy ne- ladu se stanovenými českými státními
jim nevymizí vzpomínky na nelítostný využil,“ uvedl místostarosta Aleš Kassal. normami. Ty určují způsob provedení,
boj. Karpatsko – dukelská operace si Právě jemu doručila L. Vodňanská petici, dopadové plochy apod., čili vše, aby se
do dnešních dnů uchovala nezpochyb- v níž byla mimo jiné i výzva, aby našel eliminovaly úrazy. Právě na nedostatky
nitelný vojenský a politický význam.
cestu, jak hřiště financovat.
v této souvislosti poukázal dopis jedné
Cíl této operace se nepovedl a jak je
Zástupci ministerstva obrany při žatecké občanky, který adresovala kroznámo z vojenského hlediska byla tato jednání upozornili, že hřiště leží pod mě rady města i vlastníkovi pozemku
operace naprosto neefektivní a způso- svahem, který potenciálně představuje v Ráji a Oblastnímu inspektorátu bezbila československým i sovětským vo- riziko. Před lety tam podle nich došlo pečnosti práce. Mylně si vyložila, že
jákům těžké ztráty. A nám nezbývá než k sesuvu a poznatky směřují k tomu, že majitelem a odpovědným subjektem je
vzpomínat a obdivovat hrdinství a odva- do svahu se „nalévá“ voda, což je při město Žatec, nicméně podstata dopisu
hu našich bojovníků a s pokorou a úctou kombinaci podloží z písku a jílu riziková je taková, že kritizuje způsob nakládání
předávat jejich odkaz dalším generacím – kombinace. „Také máme od odborníků s tamními dřevinami, vyčuhující šrouby
(kas)
hrdinství, čest a vlastenectví. S. Žitníková na dřeviny upozornění, že u některých a hřebíky apod.

Na Dukelský průsmyk vzpomínali v muzeu
Karpatsko – dukelská operace měla
pomoci povstalcům při Slovenském národním povstání. V Nízkých Beskydách,
Polsku a i na Slovensku se odehrály jedny
z nejkrvavějších bojů, kterými českoslovenští vojáci prošli. Původně měly trvat
jen 5 dnů, nakonec se boje protáhly až
na 80 dnů. Boje nabyly vleklý charakter
a ty nejurputnější se sváděly o kopec, ze
kterého byl dokonalý výhled na celý terén
- byla to kóta 534 a říkalo se jí „krvavá
kóta“. Padlo na ní mnoho vojáků, navíc
boje probíhaly ve velmi nepříznivých
podmínkách, v dešti a mlhách. Němci
byli na kótě dobře opevněni, kóta musela být dobita jinak nebyl možný další
postup. Celých deset dní se o ní bojovalo,
až jedenáctý den byla dobita. Během Karpatsko – dukelské operace bylo vyřazeno
z boje – tedy zabito, nebo těžce zraněno
6 a půl tisíce československých vojáků.
Více jak 1200 jich padlo.
A právě na tyto boje vzpomínali váleční
veteráni Karpatsko – dukelské operace
minulý týden v žateckém muzeu - Jaroslav Pokrupa, Josef Holec, Naděžda
Brůhová a Václav Hajný.
„Vykopali jsme si okopy, přes ně dali
pláštěnky a měli jsme to jako stan, abychom byli kryti před neustálým deštěm.
Bohužel operace byla rychle naplánována a jednotky byly tím pádem zmateny.
Pro Volyňské Čechy to byla první válečná
cesta,“ zavzpomínal Jaroslav Pokrupa.
Váslav Holec nejdříve sloužil v sovětské armádě, až v roce 1943 byl navelen
k ženistům československé armády. „

Rezort ministerstva obrany: hřiště v Ráji
je na našem pozemku
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
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 sítí a dále s tím, že k žádosti
je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.

Zveřejněno: od 27.10.do 25.11.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 03.11.2008
Nemovitosti v Žatci
n č.p. 581 ul. Pod Střelnicí se st.p.č. 108
o výměře 278m2 - jiná stavba kulturní
památka

n č.p. 1333 ul. Pod Střelnicí se st.p.č.109/
3 o výměře 81m2 - objekt bydlení
n st.p.č. 109/4 o výměře 111m2 – společný dvůr
n p.p.č. 7110 o výměře 160m2 – zahrada
vše jako celek.
n č.p.581 je patrová částečně podsklepená
stavba „Hrázděnka“ postavená v roce 1673
prostory bez využití
n č.p.1333 je přízemní podsklepená stavba s přístavbou garáže s jednou bytovou
jednotkou obsazenou nájemníky.
Kupní cena: 1.000.000,- Kč
zveřejněno : od 5.11. 2008 do 4.12.2008

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 m 2 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 m 2 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.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816

Žatecký
týdeník

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.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu ……… 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
m 2 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
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 31.10.2008 do 1.12.2008

Vernisáž výstavy přilákala
desítky návštěvníků

Několik desítek návštěvníků zaplnilo minulý týden Křížovu vilu při vernisáži výstavy „Dvě palety“, svá díla zde vystavují Vladimír Halamásek a Jan Wágner. Slavnostní
zahájení vernisáže patřilo Příležitostnímu
sboru, který svými koncerty dělá radost
žateckému publiku a neodmyslitelně patří
k předním žateckým tělesům. Úvodní slovo pronesl Petr Šimáček a krátce vzpomněl
nedávno zesnulého V. Halamáska, který
byť narozen v Havlíčkově Brodě, patřil
mezi velké žatecké patrioty. Svými obrazy
se neustále vracel k rodné Vysočině, ale
stejně tak můžeme obdivovat i jeho skica
žateckých historických památek, různá
zátiší a květiny. Bohužel jeho tajemný
svět barev a malířské stojany před více
jak měsícem osiřely. Návštěvníci výstavy
mohou kromě obrazů Jana Wágnera obdivovat také i jeho plastiky a sochy. Výstava
potrvá do 3. ledna 2009.
(žit)

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 11.11.2008 do
10.12.2008

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA ŽATEC
Sběrný dvůr je místo, kde můžete n elektrozařízení (kompletní) mohou
odevzdat odpady, které nepatří do poodevzdávat všichni (i podnikatelské
pelnic. Sběrný dvůr má svojí obsluhu,
subjekty), a to bez ohledu na adresu
která Vám poradí, do kterého kontejneru
bydliště (zpětný odběr)
můžete odložit odpady, které jste přinesli PATŘÍ SEM
nebo přivezli.
n objemné odpady - starý nábytek (křesla,
židle, skříně, válendy atd.), podlahové
Adresa: Čeradická 1014, 438 01 Žatec
krytiny (koberce, linolea), umyvadla,
toalety, apod.
Provozní doba:
n elektrozařízení – ledničky, pračky, myčPONDĚLÍ - PÁTEK: 7:00 - 18:00
ky, mikrovlnky, monitory, počítače, tisSOBOTA, NEDĚLE: 9:00 - 18:00
kárny, klávesnice, myši, žehličky, holící
strojky, sekačky, faxy, mobily, kalkulačObjednávky (kontejnerová služba):
ky, rychlovarné konvice, fény,…
PONDĚLÍ – PÁTEK: 6:00 - 14:30
n baterie (tzv. „suché“ monočlánky) Telefon: 415 748 346
tužkové baterie, mikrotužkové baterie,
ploché baterie, knoflíkové baterie, malé
Nárok na odstranění odpadů zdarma
a velké monočlánky, 9V hranaté baterie,
se vztahuje na:
akumulátory do mobilních telefonů, non občany Města Žatce
tebooků nebo ručního nářadí
n chataře mající chatu na území města n tzv. „mokré“ akumulátory - autobateŽatce
rie
n cizince, kteří mají trvalý pobyt v Žatci n tříděný odpad – plasty, papír, sklo, PET
a kteří mají s Městem Žatec uzavřenou
láhve, Tetra Packy
smlouvu na popelnici či kontejner
n pneumatiky (z osobního automobilu)
n občany okolních obcí, které mají
– limit 4 ks/osoba/rok
smlouvu s firmou Likor CZ o zapojení n spotřební chemikálie - nespotřebované
do systému odp. hospodářství města
kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí
Žatec
prostředky apod.

n kompostovatelný odpad - větve, listí,
tráva apod.
n znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů,
čisticích prostředků apod.
n upotřebené oleje - motorové, převodové
a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
n sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry
apod.
n kovové odpady - železný šrot, hliníkové
předměty, barevné kovy, plechovky,
hrnce apod.
NEPATŘÍ SEM
n komunální odpad, který patří do klasické
popelnice
n stavební suť, dřevo, uliční smetky, škvára, struska, kotelní prach aj.
n výkopová zemina
n odpady z podnikatelské činnosti
n autovraky, autosedačky, nárazníky
n pneumatiky z nákladních automobilů
Jak se dostanu na sběrný dvůr?
n po Plzeňské ulici směrem od Kauflandu
nahoru odbočit vlevo, naproti odbočce je
čerpací stanice KM-Prona
n po Pražské ulici, přes kruhový objezd
rovně, na ulici Komenského alej, přes
dva kruhové objezdy rovně, pak z hlavní
odbočit vlevo do parku, po 100m je po
pravé straně sběrný dvůr

Pedagogicko
-psychologická poradna

Dne 4.11.2008 pořádala Pedagogicko-psychologická poradna Louny a Žatec v prostorách Gymnázia v Žatci seminář
na téma „Práce se třídami, které byly spojeny – Klima a kázeň
ve třídě“. Lektorkou byla PhDr. Helena Vrbková, z občanského sdružení Život bez závislostí, která má dlouholeté
zkušenosti jak s prací v těchto třídách tak i se samotnou přednáškovou činností. Seminář byl určen zejména výchovným
poradcům, metodikům prevence, ale i řadovým učitelům, kteří se s touto problematikou aktuálně potýkají. Samotná účast
na akci byla hojná a ohlasy na jeho průběh velmi pozitivní.
V rámci semináře předala PhDr.Vrbková všem zúčastněným
nejen teoretické poznatky, ale zejména ty praktické, které si
mohli ve formě různých technik sami vyzkoušet. Tímto
bychom chtěli poděkovat nejen PhDr. Vrbkové, ale zejména
řediteli Gymnázia Žatec PaedDr. Miroslavu Řebíčkovi, který
nám umožnil akci pořádat na půdě jeho školy.
Za pracovníky PPP Žatec a Louny
Bc.Lucie Roubalová a Jana Kodetová

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.

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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Vážení čtenáři,

Město Žatec zahajuje v roce 2009 realizaci projektu Chrám Chmele a Piva. Po sedmiletém úsilí se podařilo pro město Žatec zajistit téměř čtvrt miliardovou dotaci s pouhou 7,5%
spoluúčastí města. Prostředky, které město do projektu investuje nepokryjí v plné výši ani
náklady na rekonstrukci chodníků a komunikací, které se opraví v celém bloku domů okolo
dnešního Chmelařského muzea. Zbytek stavebních objektů je plně hrazen z uvedené dotace.
Dotace je jednoúčelová a nelze ji použít na nic jiného než na projekt Chrám Chmele a Piva, který
byl z mnoha desítek dalších projektů vybrán několika po sobě jdoucími komisemi a navržen na
n Pár slov na úvod

Stěžejním cílem projektu je oživení historického jádra města Žatce, podpora rozvoje moderních podnikatelských prvků vázaných na tuzemský i zahraniční cestovní
ruch, zlepšení podmínek pro malé i střední
podnikání v oblasti infrastruktury turistických služeb a zvětšení počtu návštěvníků
v celém regionu Žatecké chmelařské oblasti, která se platonicky přezdívá: Chrám
Chmele a Piva. V samém důsledku pak
renesance kulturně – historického dědictví
historického města a vytvoření podmínek
pro další rozvoj turistiky a agroturistiky
v regionu, který má potenciál stát se novou
turistickou destinací s ojedinělou nabídkou
pro domácí i zahraniční turisty.
Zachování tradic minulosti i současnosti
se stalo hlavní náplní činnosti občanského sdružení Chrám Chmele a Piva, které
v Žatci vzniklo v roce 2001. To připravilo
projekt se stejnojmenným názvem, který si
klade za hlavní cíl představit výše uvedené
hodnoty regionu široké vrstvě veřejnosti.

níky velká skleněná chmelová šiška. Unikátnost exponátu spočívá v tom, že půjde
o opravdu největší skleněnou chmelovou
šišku světa - pomyslnou modlu Žatecka,
modlu, která stála u zrodu opakované
prosperity města i regionu.

n Rozhledna

Žatecké komíny, a samozřejmě nejen
ony, jsou živoucí minulostí, kterou bychom měli zachovat i příštím generacím,
jsou důkazem ještě nedávné prosperity
města a jeho obyvatel. Jsou důkazem
schopnosti našich předků nejen vypěstovat, ale i zpracovat a prodat jedinečnou
komoditu – chmel, který od prvopočátku
dějin stojí na prvním místě pomyslného
žebříčku produktů, které nejvíce ovlivnily
prosperitu nejen města ale především
celého chmelařského kraje.

n Umístění rozhledny

Věž je v Pražském předměstí situována na jižní stranu náměstí Prokopa
Velkého na okraj velké dlážděné plochy.
V místě, kde kdysi stál starý statek,

Město Žatec Vás zve

na slavnostní zahájení projektu v celkové finanční výši
245. 497 522, 77 Kč:
Chrám Chmele a Piva, CZ.1.09./4.1.00/04.00176.
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Slavnostní zahájení za účasti oficiálních hostů, veřejnosti a médií se uskuteční
v pátek 21. listopadu od 10.00 hod. v Žatci na náměstí Prokopa Velkého před
č.p. 1950 - poblíž Chmelařského muzea
Program:
10.00 příjezd a úvodní scénka Chmelobrany
10.10 proslov starosty a V.I.P. hostů
10.15 oficiální slavnostní zahájení projektu – přestřižení pásky

n Náplň projektu

Hlavním startovním bodem celého projektu, který dostal název Chrám Chmele
a Piva, se stane Informační centrum
Žatecké chmelařské oblasti. Právě zde
návštěvník regionu netradičním zážitkem pozná současnost i historické tradice
a načerpá informace o všech 300 chmelařských obcích, které se na území Žatecké
chmelařské oblasti nacházejí. Zároveň
by měl návštěvník možnost se seznámit
s chmelovými produkty a ochutnat i několik druhů piv, které by byly vyráběny ze
Žateckého chmele přímo v rámci expozice
o chmelařství v malinkém minipivovaru.

n Rekonstrukce historického
skladu a balírny chmele
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přidělení dotace. Ta mu byla nakonec Regionální radou soudržnosti Ústeckého a Karlovarského
kraje, přidělena.
V rámci projektu bude realizováno deset stavebních objektů a dva provozní soubory. Aby byla
informovanost čtenářů Žateckého týdeníku co možná nejlepší a nejobsáhlejší, spojili jsme se
projektovým ateliérem Huml & Vaníček ze Žatce, který celý projekt detailně připravil a vyžádali
jsme si jeho souhlas se zveřejněním částí souhrnné zprávy projektu, který v této zvláštní příloze
ŽT otiskujeme….

ných odrůd Žateckého chmele. Vzorky
budou nabízeny pouze jako ochutnávka
návštěvníkům v rámci prohlídky expozice
a exkurse v minipivovaru.
Na minipivovar navazuje degustační
prostora s projekční plochou. V degustační místnosti budou končit prohlídky
expozice a právě zde mohou návštěvníci
pivní vzorky dle vlastního uvážení, na
základě u vstupu obdrženého kupónu,
okusit. V rámci ochutnávky bude promítán instruktážní film o postupu vaření
piva ze známého aromatického Žateckého
poloranného červeňáku, který bude přímo
v reálu vysvětlován i na malém funkčním
instruktážním minipivovaru.
Někteří z návštěvníků budou moci na
samý závěr prohlídky vystoupat vnitřkem
po žebříku i do zachovaného komína nad
sirnou věží. Na degustační místnost navazuje i malá přípravna jídel se zázemím,
která je svojí výbavou navržena tak, aby se
zde mohly připravovat speciality z chmele
a jídla z nabídky tzv. Pivní kuchařky. Tato
jídla, která nejsou v nabídce běžných restaurací, mohou být servírována za úplatu
návštěvníkům IC, kteří svou prohlídku již
zakončili.
Na degustační místnost s projekční plochou navazuje i vstupní (resp. výstupní
hala) s expozicí pivovarských artefaktů
a se schodišť do herny dětí v patře.
Herna bude ze severní strany přes
dětské hřiště (hřiště na motivy chmelnice) přístupná i žatecké veřejnosti a bude
toto hřiště doplňovat o zařízení, které by
se jen těžko daly umístit ve venkovním
prostředí.

n Jižní zahrada pro děti

Dětský návštěvník pod dohledem své rodiny je prioritou projektu Chrám Chmele
a piva.
Dětský chmelařský svět, který je navržen
a kde dnes stojí provizorní přízemní v celém 2. podlaží bývalého chmelařského
plechová bouda se skladem a garáží. skladu, volně pokračuje provozně i temaRozhlednu vytvoří 40 m vysoký kvádr ticky do jižní zahrady, jež na tento historico půdorysných rozměrech nosné konstrukce 6,1 x 6,1 m; je zakončen symbolickou chmelnicí v podobě 7 ocelových
tyčí. Střecha slouží zároveň jako vyhlídková plošina. Se sousedním objektem
Regionálního informačního centra bude
věž propojena spojovacím ocelovým příhradovým tubusem.
Samotné těleso věže je tvořeno dvěma
v sobě umístěnými tubusy.
Vnitřní tubus je nosný a poslouží jako
výtahová šachta pro atypický výtah pro
max. 20 návštěvníků Výtah bude vybaven nejmodernější projekční technologií,
která umožní promítat návštěvníkům
propagační film o Žatecké chmelařské
oblasti v průběhu jízdy výtahu. Přes částečně prosklenou podlahu budou moci
sledovat návštěvníci s pomocí speciálních
brýlí film v 3D a nad podhledem výtahu
bude nainstalována doprovodná 2D
technologie. Součástí technologie bude
i ozvučení, světelný efekt, kouřový efekt
a proudění vzduchu
Vnější opláštění je navrženo z pororoš- ký chmelařský sklad navazuje. Zde najdou
tových pozinkovaných panelů. Různou i nejmenší návštěvníci svoje vyžití. Za doskladbou s odlišnou strukturou a husto- provodu rodičů, kteří budou moci svoje
tou pororoštů bude na fasádě docíleno ratolesti pozorovat z dřevěné terasy, budou
moci děti využívat symbolickou chmelnici
plošných optických efektů
protkanou atraktivitami dětského hřiště.
n Revitalizace hospodářského
Odvážnější budou moci vylézt do dřevěné
zázemí chmelařského skladu
zmenšeniny chmelařské rozhledny, imiHospodářské zázemí chmelového skladu tující skutečnou rozhlednu postavenou
je unikátně dochovaným objektem, který o několik desítek metrů vedle.
dokumentuje rozvoj žateckého chmeAtmosféru venkovského zemědělského
lařství. Dům čp. 1951 je umístěn v ulici dvora Dětského chmelařského světa v jižProkopa Malého, odkud je přístupný přes ní zahradě Chrámu Chmele a pIva budou
dvůr patřící k tomuto objektu.Za objektem umocňovat drobná hospodářská zvířata,
je položena zahrada, která je přístupná ze pro které je navržena ve východní části
severní strany-ulice Komenského.
zahrady malá stáj s výběhem a hospodářBývalý sklad chmele, jehož součástí bylo ským zázemím.
i menší formanství, se k umístění zázemí
Zahrada bude ve večerních hodinách
pro návštěvníky informačního centra pří- osvětlena.
mo nabízí. V severním křídle budou umísPředpokládají se hrubé terénní, venkovní
těny kanceláře vedení IC a šatny personálu
i sadové úpravy, oprava ohradní zdi včeta kapacitní toalety, které jsou dimenzovány
ně repase historických vrátek, nové zděné
na veřejné akce v prostoru náměstí Prokooplocení k sousednímu pozemku, osvětlení
pa Velkého.
Ve vyšším čtyřpodlažním křídle bude prostoru, oprava hospodářského a sklaumístěn malý vzorkový pivovar s ročním dového objektu vč. vnitřního vodovodu
výstavem do max. 1 000 hl. za jeden rok. a kanalizace.

Informační centrum Žatecké chmelařské
oblasti bude umístěno v historickém skladu a balírně chmele. Dnes již unikátní objekt se dochoval v autentické podobě, ale
vyžaduje poměrně rozsáhlé opravy.
V přízemí Informačního centra budou
k dispozici multimediální i tištěné informační materiály o chmelařských obcích
i sousedních regionech, které nabízejí
celou řadu turistických atraktivit. K dispozici bude i velkoplošná projekce a malé
hlediště vytvořené z dřevěných sedaček,
které známe z dob ručního česání chmele.
Zde se budou prezentovat chmelařské tradice i turistické možnosti regionu. Chybět
nebude ani pult se suvenýry. K dispozici
budou i 2 sezónní výstavní prostory. Jeden
je umístěn ve vstupním průjezdu, druhý
bude k dispozici v prostoru bývalé garáže
ve dvoře s fontánkou.
Ve vyšších podlažích vznikne expozice
zaměřená na netradiční propagaci chmelařského regionu s využitím multimediální
techniky a tradičních autentických chmelařských rekvizit, nástrojů a strojů, které
se do dnešního dne uchovaly na mnohých
usedlostech Žatecka.
Hlavní zábavný prvek této expozice
bude tvořen bludištěm (symbolickým
labyrintem) z chmelařských žoků. Cesta
labyrintem – cesta poznání regionu bude provázena výše uvedenými exponáty,
velkoformátovými fotografiemi a projekcemi, které budou představovat dochované
tradice území od nejstarších dochovaných
zmínek až po současnost. Tematicky expozice naváže na Chmelařské Muzeum, které Pivovar bude funkční ukázkou výroby n Rekonstrukce historických
se nachází v sousedním objektu.
a skladování piva. Veškerá produkce bude komunikací a náměstí
Dojde k předláždění veškerých veřejných
Na konci labyrintu bude čekat návštěv- sloužit pouze pro výrobu vzorků piv z růz-

ploch s použitím původní kamenné dlažby
a doplněním nových kamenných prvků. Ve
stavebních pracích je zahrnuto vybudování
nového podloží a nových dlážděných povrchů, dopravní značení a úprava úrovní
stávajících šachet a poklopů. Součástí je
i výsadba 2 ks vzrostlých stromů.

vány a přizpůsobeny novému využití.
Rekonstrukce zahrady a zpřístupnění
pro veřejnost zahrnuje nové prostorové
uspořádání zeleně a zpevněných ploch
s obnovením původní barokní dispozice
v dolní části zahrady. Budou obnoveny
původní vstupy v obvodové ohradní zdi.
n Revitalizace proluky-Expozice V celém prostoru zahrady bude zajištěno
veřejné osvětlení.
česacích strojů chmele
Dojde k demolici stávajících urbanistic- n Revitalizace bývalé renesanční
ky nevyhovujících garáží z 50.let a úpravě sladovny čp. 356
fasád navazujících objektů vč. úpravy
Nejstarší zmínkou o námi sledované
ohradní zdi Chmelařského muzea.
stavbě je údaj až z r. 1681, kdy je uváDostavba proluky hmotově navazuje na děna jako obecní sladovna. Z hlediska
sousední budovu chmelařského muzea. architektonického rozboru stavby je
Doplněním chybějící hmoty proluky, se však zřejmé, že tato sladovna má mnopřispěje k celkovému dotvoření náměstí hem starší renesanční základ, sahající
Prokopa Velkého.
do 16. století.
Nová dostavba proluky bude navržena
Historicky je objekt urbanistickou
jako průchozí, aby se jí dalo v případě součástí Pražského (Horního) předměstí.
potřeby projít do vestibulu i do dvora Dům čp. 356 na Pražském předměstí
chmelařského muzea.
v Žatci představuje vzácný a přes vysoký
V hale bude umístěn výstavní exponát stupeň stavebních úprav a narušení zacho- česačka chmele typu: BRUFF a dále valý příklad renesanční architektury ve
další exponáty dokumentující vývoj če- městě.
sacích strojů u nás.
Objekt je zděný ze smíšeného zdiva,
Stroj Bruff, unikátní zachovaný strojní (z větší části z kamene, jednopatrový, čáskomplex, má celkovou délku 19,5 m ,šíř- tečně podsklepený (v jižní části pozemku).
Původní konstrukce krovu a střecha se nedochovala, objekt je celý provizorně zastřešený, v několika místnostech chybí původní trámové stropy, klenby nebo jejich části.
Výplně otvorů (oken i dveří) chybí včetně
rámů a obložek. Dochovala se pouze dvoje skládací vrata (nebo spíše dveřnice) na
jižním a vrata na severním průčelí. V severním průjezdu jsou na východní stěně další
velmi dobře dochovaná segmentová vrata.
Podlahy mají kámen nebo cihlu, dřevěné se
nedochovaly nikde, vyjma jedné ve velmi
torzálním stavu. Omítky jsou na některých
místech silně narušené a odpadlé. Současný stav objektu potřebuje neodkladně
zahájit stavební a restaurátorské práce na
jeho obnově.
Vzhledem k stávajícímu zchátralému
stavu a provizornímu zastřešení a pro
následné další využití je oprava bývalé
renesanční městské sladovny nezbytná. Objektu bude po obnově využíván
celoročně.
Využití prostor a prezentace bývalé
ku 7,5 m, maximální výšku 6,2 m, váhu
9600 kg a byl poháněn 8 elektromotory. renesanční městské sladovny je zaZa minutu zpracoval 9-14 chmelových měřeno pro širší veřejnost a konání
společenských akcí. To vyvolává nutnou
rév (byla-li obsluha zapracovaná).
potřebu zřízení odpovídajících prostor
n Renovace klášterní zahrady
Původně zahrada Kapucínského kláštera s nezbytným zázemím v úzké návaznosti
-dnes v majetku města- leží v ochranném na hlavní výstavní sál, malý přednáškový
pásmu MPR Žatec na území pražského sál, klubovny, salonky a galerie.
Kulturní památka by měla být opravepředměstí, které je navrženo do seznamu
technických památek UNESCO. Zahrada ná, ale neměla by zůstat pouze „mrtvým
francouzského stylu byla v 60. letech zde- opraveným domem“, ale objektem, který
vastována a na její ploše vzniklo několik bude mít náplň a bude dál sloužit a žít jako
zahrádek. Dnes je hlavním cílem celková součást našeho života a města.
renovace zahrady podle dochovaných historických pramenů. Bude sloužit obyvatelům města, návštěvníkům města a zároveň
zahrada bude sloužit jako odpočinkové
n program rozvoje turistického rumísto pro sousední domov důchodců. Uvachu chmelařského regionu…
žuje se i s řízenými doplňkovými aktivitan
program záchrany chmelařské armi důchodců a žactva-bylinková zahrádka
chitektury a podpory dochovaných
a chov domácího zvířectva…
kulturních a chmelařských tradic
V současné době je v zahradě starý
území,
ovocný sad (jabloně, slivoně, ořešáky),
n program obnovy a vytváření nočást plochy využívají zahrádkáři k pěsvých turistických atraktivit chmetování zeleniny. V dolní části zahrady
lařského regionu a v jeho okolí
byly postupně vybudovány drobné
stavby, které je navrženo odstranit (přín program společné propagace a mestřešek, garáž, skleníky, dřevěné kolny).
dializace chmelařských obcí a měst
Zděné garáže s dílnou a přístřeškem
Žatecké chmelařské oblasti
a stájový objekt budou rekonstruo-
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LISTOPAD 2008
22.11. SOBOTA Hector Berlioz/LA DAMNATION DE FAUST (Faustovo prokletí)

18:45

Nastudováno ve francouzském jazyce. Anglické + České titulky
Robert Lepage je jedním z nejnápaditějších divadelních režisérů dneška. Jeho
originální tvůrčí přístup od základů otřásl dogmatem klasické divadelní režie.
Především díky soustavnému využívání těch nejnovějších technologií překonává
Lepage v každé své inscenaci existující hranice možného. Ve Faustovu prokletí
uplatňuje svou vizi na Berliozově zhudebnění věčného sváru dobra a zla.
Hrají: Susan Graham (Marquerite), Marcello Giordani (Faust), John Relyea
(Méphistophél?s) James Levine (dirigent), Robert Lepage (režie)
Přístupné, mimo předplatné
SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 250,- ( v předprodeji)
METROPOLITNÍ OPERA

25.11. Úterý

ZDENĚK TROŠKA

19:30

26.11 Středa

NÁŠ SVĚT 2008

9:00, 11:00, 17:00

Večer plný legrace Vám stoprocentně naservíruje jeden z nejoblíbenějších českých
režisérů. A věřte, že odvyprávět nestihne ani polovinu toho, co by sám chtěl.
Předplatné sk. D
Mimo předplatné
Vstupné: I.místa 160,- II.místa 150,- III.místa 140,Šestý ročník festivalu malých divadelních forem. Tradiční a úspěšná přehlídka
pod patronací ÚSP Kamarád Lorm.
Mimo předplatné
Festival
Vstupné: ráno pastelka
odpoledne 30,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
22.11. SOBOTA Hector Berlioz / LA DAMNATION DE FAUST (Faustovo prokletí)

18:45

Nastudováno ve francouzském jazyce. Anglické + České titulky
Robert Lepage je jedním z nejnápaditějších divadelních režisérů dneška. Jeho
originální tvůrčí přístup od základů otřásl dogmatem klasické divadelní režie.
Především díky soustavnému využívání těch nejnovějších technologií překonává
Lepage v každé své inscenaci existující hranice možného. Ve Faustovu prokletí
uplatňuje svou vizi na Berliozově zhudebnění věčného sváru dobra a zla. V inscenaci vystoupí Marcello Giordani v titulní roli, Susan Graham jako Markéta
a John Relyea jako Mefistofeles. Jevištně vzácně realizované dílo (v MET naposledy premiérováno před 100 lety - v sezóně 1906/7) hudebně nastudoval James
Levine.
Susan Graham (Marquerite), Marcello Giordani (Faust), John Relyea (Méphistophél?s) James Levine (dirigent), Robert Lepage (režie)
Přístupné od 15 let
SATELITNÍ PŘENOS. Vstupné: 250,METROPOLITNÍ OPERA

24.11. PONDĚLÍ BOBBY Z

19:30

Magic Box. Akční / Krimi / Drama USA / Německo, , 97 min
Detektiv Tad Gruzsa) potřebuje vyměnit s mexickými drogovými mafiány svého
zajatého parťáka za americkou drogovou spojku Bobbyho Z . Problém tkví v tom,
že Bobby je mrtvý, a tudíž k výměně nepoužitelný. Naštěstí se ve vězení nachází
zlobivý hipík jménem Tim Kearney který je Bobbymu neuvěřitelně podobný.
A protože o jeho smrti ví zatím jen policie, rozhodnou se použít k výměně Tima.
Pokud proběhne vše podle plánu, Tim získá svobodu. Situace se jim ovšem vymkne
z rukou...
Režie: John Herzfeld. Hrají: Paul Walker, Laurence Fishburne, Michael Bowen,
Olivia Wilde, Josh Stewart,
Přístupné od 12. let
DVD
Vstupné: 50,-

28.11. PÁTEK

KOZÍ PŘÍBĚH

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám byt 2+1 v OV na Jihu ul.
Družstevní, cena 900 000,- Kč, tel.
607 971 566.
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 Exkluzivně půjčky v akci 2008.
Hotovostní, hypoteční a na družstevní
byt, bankovní i nebankovní, řešení pro
každého. Tel. 723 575 425.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici. Garáž, terasa, balkon, zahrada 450 m2, všechny sítě. Nová
střecha. Kolaudace 1993, cena 2 900 000
Kč. Tel. 728 151 997.
n Prodám byt 2+kk, 2. patro v Žatci,
rozloha 43m2. Tel. 723 286 014.
n Čištění koberců a čalouněného nábytku.Tel. 774 919 166.
n Pronajmu v Žatci byt 2+1, Hálkova ulice, po celkové rekonstrukci. Tel.
607 965 663.
n Pronajmu velmi pěkný byt 1+1
v Žatci, po rekonstrukci (plastová okna,
nová lina, nová kuchyňská linka), volný
od 12/2008. Tel. 774 240 723.

Kontaktní centrum Žatec

hledá: pracovníka
Inf. na t. 415710514,
e-mailem:kc.zatec@tiscali.cz,
www.kcentrumzatec.estranky.cz

17:00, 19:30
ĀȀ̀ȀЀԀऀ܀ࠀ܀ఀ܀ഀ܀ༀ̀ကᄀ
Animovaný / Komedie ሀጀഀȀഀ܀᐀ᔀᘀᜀ᠀ᔀጀᤀᤀ܀ᨀ
/ Historický/ Česko, 2008, 80 min
Komediální příběh o přátelství mezi vesnickým mládencem Kubou, který přijíždí
za živobytím do středověkéऀఀ܀ഀ܀ༀ̀ကᄀ
Prahy a jeho věčně žvanící Kozou. Zvrat nastává,
když se Kuba zamiluje doကᤀကᬀȀഀ܀ᰀᨀᴀ܀Ḁᴀἀ܀
Máci- pražské, života znalé holky. Ze stavby Karlova
mostu se Kuba dostane jako řezbář
až k mistru Hanušovi, kde Máca posluhuje.
!!!"ࠀȀ#Ā"᠀#
Vtipně vyprávěná linie lásky a přátelství mezi člověkem a zvířetem se prolíná
s tajemným příběhem chudého studenta Matěje z Faustova domu. Lačnost po
$%&'('܀(*)܀
penězích a upsání duše ďáblu
tvoří hlavní kontrast oproti lásce a přátelství. Vedle
těchto hlavních a dramaticky
nosných linií se v příběhu samozřejmě objevuje
+,-.-/'01/23"܀
i množství epizodních postav a strašidel z celé řady dalších bájí a pověstí.
4ࠀက܀က܀ᘀ܀ഀ5܀܀
Režie: Jan Tománek. Mluví: Jiří Lábus, Matěj Hádek, Mahulena Bočanová,
ࠀ6ᘀ7ጀ8က܀ഀ9Ԁကᜀ:܀#܀
Michal Dlouhý, Petr Pelzer,
Jan Přeučil, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Karel
Heřmánek, Petr Nárožný,
Dalimil Klapka, Pavel Rímský
ഀ;ጀ᠀ᔀ܀Ḁᴀ܀ĀᜀȀ<ᜀᄀ=܀
Přístupné. E-CINEMA
Āᜀကࠀကഀ᠀က>
Vstupné: 60,Kompletní ĀȀ̀ЀЀЀȀԀȀऀࠀ܀ȀऀఀȀऀ܀ഀༀကᄀሀጀ
program vždy na www.divadlozatec.cz

SE PŘIPOJILO DO PROJEKTU

„CELÉ ČESKO
ČTE DĚTEM“

Cílem projektu je informovat rodiče, že
každodenní předčítání je ta nejlepší
investice, kterou mohou rodiče dát
svým dětem.
První čtení v Sedmikrásce proběhne

1. 12. 2008 od 15 hod.

Přečíst pohádku nejen dětem přijde
místostarosta Žatce

p. ALEŠ KASSAL

www.mc-sedmikraska-zatec.estranky.cz
www.celeceskoctedetem.cz

tel.775 292 691

Občanské sdružení „Schody - Žatec“

kontaktní centrum „Schody“, kc.zatec@tiscali.cz
http://www.kcentrumzatec.estranky.cz/
tel.: 415 710 514

Pozvánka na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: 4.12.2008

10.00 - 13.00 hodin - Pro školy
– objednání na tel. 415 710 514
13.00 -16.00 hodin - Pro veřejnost
Kde: Chelčického náměstí č.p.202
– Žatec
Nabízíme Vám:

• Prohlídku kontaktního centra
• Seznámení s pracovníky
• Informace o námi realizovaných službách
• Informace o všem, co Vás zajímá

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Opět jedno vítězství
a jedna porážka

V sobotu 15.11. hrály juniorky VK
SEVER v Klášterci čtvrté kolo krajské
soutěže. Po vítězství s Kláštercem 3:0
(16, 16 a 21) prohrály s největším soupeřem o postup do ligové soutěže z Oseka
0:3 (-20,-25,-24). Výsledek setů, který je
vyrovnaný ukazuje na to že obě družstva
bojovala o každý bod, ale tentokrát se
štěstí přiklonilo k Oseckým.
Sestava VK Sever - Želinská, Kubínová,
Frýbová, Lukášová K., Fraňková, Luknárová a Chotová.

První úspěch nejmladších
nadějí Severu Žatec

V neděli 16.11. v domácím prostředí
haly Severu Žatec, proběhlo 2. kolo
krajského přeboru mladších žákyň
v šestkovém volejbalu. Žákyňky Severu
podaly lepší výkon než v prvním dějství, což se projevilo prvním vyhraným
zápasem v letošní sezóně. Zlepšeným
podáním a hrou v poli porazily SKP Ústí
v poměru 2:1. V dalších zápasech nebyly
již tak úspěšné a prohrály s VKM Ústí
n/L., Spartakem Děčín i Baníkem Most
shodně 0:2.
Sestava: Tereza Morávková, Karolína
Hejdová, Eliška Voláková, Oldřiška
Hradcová, Veronika Čížková, Markéta
Wiesingerová, Šárka Frýbová, Veronika Dyršmídová, Petra Lišková, Nikol
Petráková, Veronika Vaňková, Karolína
Kendrová.

Ì VÁNOČNÍ SLEVY na veškeré sluneční brýle až 30%. Na brýlové
obruby až 20%. Neplaťte víc než musíte.
Ì Nabízíme VYŠETŘENÍ zrakové ostrosti diplomovaným očním
optikem-optometrista, progresivní moderní metoda.
D E N N Ě od 8.00 – 18.00 hod.
sobota od 9.00 – 12.00 hod.
Ì Zhotovujeme MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE. Vsaďte na pohodlné
a moderní řešení.
Těšíme se na Vaši návštěvu • Přijďte a uvidíte!
Nám. Svobody 163, 43801 Žatec • Tel.: 415 710 899 • e-mail: optik.zatec@tiscali.cz

Blšanská přípravka
ukončila sezonu
ĀȀ̀ȀЀԀऀ܀ࠀ܀ఀ܀ഀ܀ༀ̀ကᄀ
ሀጀഀȀഀ܀᐀ᔀᘀᜀ᠀ᔀጀᤀᤀ܀ᨀ
ऀఀ܀ഀ܀ༀ̀ကᄀ
ကᤀကᬀȀഀ܀ᰀᨀᴀ܀Ḁᴀἀ܀
!!!"ࠀȀ#Ā"᠀#

$%&'('܀(*)܀
+,-.-/'01/23"܀
4ࠀက܀က܀ᘀ܀ഀ5܀܀
ࠀ6ᘀ7ጀ8က܀ഀ9Ԁကᜀ:܀#܀
ഀ;ጀ᠀ᔀ܀Ḁᴀ܀ĀᜀȀ<ᜀᄀ=܀
Āᜀကࠀကഀ᠀က>
ĀȀ̀ЀЀЀȀԀȀऀࠀ܀ȀऀఀȀऀ܀ഀༀကᄀሀጀ

do Hotelu
Motes
v Žatci,

ĀȀ᐀Ȁᨀ᐀ᴀༀ"Ȁ

vyučen/a
s praxí

MATEŘSKÉ CENTRUM
SEDMIKRÁSKA

Přijmeme
kuchaře/řku

ȀȀȀ᐀Ȁࠀጀᔀጀጀࠀ᐀ሀȀऀࠀᔀ᐀ᘀᜀ᠀
ĀȀ̀ЀЀЀȀԀȀ᐀Ȁऀᤀᨀࠀ᐀ఀȀऀ܀ᬀᰀကᰀ
ȀȀᜀᴀḀᨀጀἀጀȀऀࠀᔀ᐀ᤀऀ᐀ఀȀༀ ऀᴀ᐀ᜀ
ĀȀ"!܀ᘀ܀ᄀ ᰀȀ᐀Ȁऀऀ Ḁ"Ȁ
ĀȀऀࠀ܀ᔀࠀ᐀ᜀᰀȀ#ऀᨀ᐀Ȁ᐀Ȁ$က᠀ᨀጀက

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

OPTOMETRISTA A OČNÍ OPTIK
JANA MILFAITOVÁ

17:00, 19:30

29.11. SOBOTA KOZÍ PŘÍBĚH

Žatecký týdeník

ȀȀȀ᐀Ȁࠀጀᔀጀጀࠀ᐀ሀȀऀࠀᔀ᐀ᘀᜀ᠀
ĀȀ̀ЀЀЀȀԀȀ᐀Ȁऀᤀᨀࠀ᐀ఀȀऀ܀ᬀᰀကᰀ
ȀȀᜀᴀḀᨀጀἀጀȀऀࠀᔀ᐀ᤀऀ᐀ఀȀༀ ऀᴀ᐀ᜀ
ĀȀ"!܀ᘀ܀ᄀ ᰀȀ᐀Ȁऀऀ Ḁ"Ȁ
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V podzimní části krajského přeboru
přípravek obsadila starší přípravka FK
Chmel Blšany po polovině soutěže 7.
místo se ziskem 20 bodů (společně s mužstvy Litvínova a Loun). Celková bilance je
6 vítězství, 2 remízy a 5 proher s aktivním
skóre 39:31, když nejlepším střelcem i nahrávačem se stal kapitán mužstva Pavel
Jenček, který nastřílel celkem 13 branek
a na 10 přihrál.
V sobotu 15. listopadu se přípravka
zúčastnila turnaje pořádaného TJ VČSA
Ervěnice ve sportovní hale ve Spořicích.
Základní čtyřčlennou skupinou prošli
její hráči bez zaváhání, když postupně
porazili FK Klášterec „B“, Ervěnice „B“
a 1. SK Jirkov s celkovým skóre 12:1. V
semifinále si kluci poradili s mužstvem TJ
Hvězda Trnovany 2:0 a postoupili do finále, kde je čekalo A mužstvo pořádajícího
oddílu. Po velkém boji zvítězili kluci 1:0
brankou z poslední minuty zápasu. Nejlepším střelcem Blšan v tomto turnaji se
stal Josef Hodina mladší.
Za celou podzimní část sezóny si zaslouží velké poděkování všichni hráči a realizační tým, jakož i sponzoři, kteří postupně
přispěli zejména na vybavení všech hráčů.
Konkrétně se jedná o firmy STK Žatec,
Vladimír Kočka Žatec, Stavchmel Žatec
a Metal – Vilém Jungbauer, kterým tímto
všichni hráči i realizační tým děkují.
Jaroslav Jenček

ROZLOUČENÍ
11.11. Václav Pawlin
13.11. Štefanie Bártová
Barbora Tajblová
Milan Kluch
14.11. Eva Kobelčuková
16.11. Margita Hamáčková
Milan Štecher
17.11. Anna Kellerová
Jaroslav Jonák

78 let
78 let
86 let
85 let
68 let
77 let
41 let
85 let
82 let

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
Krajské fotbalové soutěže ukončili podzimní boje o důležité mistrovské body. Radost byla na žateckém pažitu, kde domácí
v dramatickém boji získali velice důležité
další tři body vítězstvím nad TJ Střekov.
Rezerva mužů srdnatě bojovala v Souši,
kde chvíli před koncem ještě vedla. Sporná
penalta nakonec přinesla alespoň bod.
Dorostenci zvítězili ve Strupčicích a tak
jaro bude určitě v očekávání jejich snahy
o postup.
n FK Slavoj Žatec A - TJ Střekov
3 - 2 / pol. 2 - 1 /

Sestava: Voigt - Heinc - Zlatohlávek
- Jindra - Bešík - Macháček - Havelka
- Beránek - Holan - Poborský - Paul
Střídali: Wiesinger, Klíma, Fryš, připraveni: Baierl, Haštaba
Domácím chyběl v sestavě Dykas, od
začátku také Wiesinger, který dorazil
pozdě. K překvapení se v sestavě objevil
navrátilec z Austrálie Paul Marek. Od
počátku bylo zjevné jak nelehké utkání
domácí čeká. V jarní části mimo poražky
si domácí přivezli také čtyři červené karty. Bohužel jak pomalu bývá zvykem tak
domácí hráči než se řádně zapojí do hry
musí nejdříve prohrávat. To se také stalo
kdy hostující útočník pronikl do vápna
a od tyče vsítil první gól hostí.
Domácí reagovali tím nejlepším
způsobem. Postupně zesílili a zpřesnili
kombinaci a blížila se velká chvíle dorostence Holana / ten měl za sebou dopolední
utkání ve Strupčicích, vstřelil dva góly /
a který první střelou z těžkého úhlu, jak
jinak jí nazvat než ligovou zavěsil do šibenice a hned se zvedla nálada na hřišti
i v ochozech.
Zejména kdy zanedlouho opět Holan
přidal z 22 metrů do druhé šibenice druhou branku a domácí otočili výsledek,
který stanovil skóre prvního poločasu.
Dramatický fotbal se hrál ve druhém
poločase, bohužel ale také se začalo né
jen jiskřit na hřišti ale také žlutit a dokonce červenat. Nejprve odešel do kabin
po faulu Jindra, který obdržel červenou
kartu a zároveň nabídl hostům možnost
k vyrovnání z penalty na 2 - 2. Krátce
poté obdržel červenou kartu jeden z hráčů
hostí. jeho odchod doprovázeli zbytečné
emoce, nadávky a urážky. V samotném
hektickém závěru kdy domácí nevyužili
některé šance, nejprve vstřelili hosté
branku, kterou hlavní rozhodčí neuznal
na pokyn pomezního. Následně přišlo očekávané proniknutí domácího Macháčka
před branku hostů kde mu k zemi pomohl
jeden z obránců a byla z toho penalta pro
domácí a Heinc se nemýlil. V závěru utkání byl vyloučen další hráč hostů pro urážky.
Domácí dovedli utkání do vítězného konce
a k radosti určitě přítomných diváků.
Pochvalu zaslouží střelec dvou branek
Holan Tomáš, ale také Voigt měl několik
výborných zákroků.
Vše bylo řádně zhodnocené na tradiční
dokopné za velké účasti hráčů, rodinných
příslušníků na známé Chaloupce.
n SIAD SOUŠ B - FK Slavoj Žatec
B 2 - 2 / pol. 0 - 1 /

Sestava: Haštaba - Andrt - Vořechovský
- Fryš - Bodnár - Paul - Havelka - Laibl
- Schmied J. - Macháček - Němec R. Střídali: Holan, Bezstarosti,Němec F.
připraven: Smékal
Na úmělé trávě při úmělém osvětlení
zakončila rezerva mužů podzimní kolotoč
bojů o mistrovské body v 1.B.třídě.
Na nezvyklém terénu se hráči Slavoje
vcelku přizpůsobili a předváděli dobrou
kombinační hru, s častými výpady na
branku domácích. Po jedné takové akci
to byl Laibl, který zajistil hostům vedení.
Ve druhém poločase nejprve překvapili domácí tím že se strhla potyčka mezi dvěma
domácími hráči za což byl aktér rozhodčím
vyloučen. Domácím se podařilo po chybě v obraně hostů dorážkou vyrovnat.
Na hřiště přišel Holan, který vystřídal
Fryše a kdo jiný než on poslal hosty opět
do vedení, které v závěru ale nepřesným
výrokem rozhodčí nevydrželo a domácí
z penalty srovnali na remízu.
Bohužel ke škodě bylo vyloučení brankáře Haštaby kterého nepříjemně fauloval
domácí hráč a hodil na protihráče míč, což
nemohl jinak posoudit rozhodčí než červenou kartou.
n SK Strupčice - FK Slavoj Žatec
dorost A 0 - 5 / pol. 0 - 4 /

Sestava: Vítek - Hynek - Majoros - Liška
- Zavadil - Klepáček - Hoferica - Smékal
- Pelikán - Holan - Fedoriška
Střídali: Valenta , Chromý, Franc
Hosté bez svého střelce Wiesingera,
zvládli své utkání na ne příliš dobrém
terénu a získali potřebné tři body do stíhací tabulky na vedoucí Ervěnice. Domácí
hráči nestačili na kombinační hru Slavoje
a spíše nepříjemnými zákroky se snažili
spíše znepříjemnit hru hostů, za což byly
také rozhodčím utkání oceněny v podobě
žlutých karet.
Dvě branky vstřelil Holan, po jedné
přidali Liška, Zavadil a Pelikán.
Pavel Maňák

