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Upozorňujeme,

že v termínu 30. - 31. 7. 2009 (čtvrtek,
pátek) bude realizována úplná uzavírka
komunikace v ulici Obránců míru v úseku od křižovatky s ul. Prokopa Malého
ke křižovatce s ul. Tyršova, z důvodu pokládky asfaltového krytu komunikace.
Objízdná trasa bude vedena obousměrně ullicí Komenského alej, Volyňských Čechů, Karla IV., ul. Nákladní,
Kruhové náměstí.
Po dobu této uzavírky je nutné počítat
s tím, že nebude možné využít zadní parkoviště za budovou Městského úřadu čp.
295 a za Úřadem práce. Jitka Stříbrná
odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Žatec

Odbor má novou vedoucí

Žatečáci i návštěvníci města se baví při živé hudbě na náměstí Svobody

Ing. Martina Raganová se stala novou
vedoucí odboru životního prostředí. Do
současné doby zastupovala odbor Eva
Hrušková po Petru Jandovi, který po
V sobotu 25. července proběhlo na
několika letech na funkci rezignoval.
náměstí Svobody již čtvrté představení
hudebních skupin v rámci akce Žatecké
kulturní léto. Navzdory nepříznivému
Dne 01.08.2009 proběhne na Měst- počasí se v centru města sešlo celkem
ském úřadu v Žatci mimořádný úřední asi 200 příznivců rockové hudby, kteří
vyslechli vystoupení kapel Persona, Next,
den – sobota.
Joe Purple, Feast of Friends. Kromě rockÚřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
ových skupin, města Žatce a Žateckého
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Ža- pivovaru se v dřevěném stánku prezentotec: podatelna, pokladna, matrika, evi- vala také organizace Kamarád - LORM.
dence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
Na adresu města Žatce dorazil dědopravy a silničního hospodářství, od- kovný dopis od občanského sdružení
bor životního prostředí a zemědělství, Adra. Tomu v minulých dnech město
stavební a vyvlastňovací úřad.
na základě usnesení rady města zaslalo
finanční dar 20 tisíc korun, určených
do oblastí postižených povodněmi (dalších 20 tisíc korun odešlo na konto nadace Člověk v tísni se stejným účelem).
Ředitel humanitární organizace Adra
Žatec – Šedesát tisíc korun obdrželo
město Žatec za jediný natáčecí den od
společnosti U.F.O. Pictures, s.r.o.. Ta pon Rada města schválila uvolnění 60
řizovala záběry v centru města v pondělí,
například v prostoru Libočanské branky. tisíc korun pro jednotku sboru dobroJednalo se o natáčení reklamního spotu volných hasičů na opravu hasičského
na pivo s názvem Žatecká husa.
(st) vozidla DA8 Avia. Peníze poslouží
například k pořízení nových pneumatik, na repasi světelného výstražného
zařízení či opravu převodovky. Jednotka se v prvním pololetí roku 2009
zúčastnila 27 zásahů a dalších 22
různých akcí, současně byla díky své
výbavě a odborné erudici přeřazena do
vyšší kategorie, takže může zasahovat
i v jiných lokalitách než jen ve městě
Žatci a místních částech.
n Rada města schválila přijetí účelové dotace do rozpočtu města ve výši 400
náměstí Svobody
sobota 1.8.2009, 12:00 – 17:00
Rada Města Žatec se na svém zasedání
dne 20.07.2009 rozhodla zpoplatnit parkování na parkovišti před budovou Komerční banky a.s. na Kruhovém náměstí.
Zpoplatnění bude formou zakoupení parn Nejrůznější disciplíny
kovacího lístku na parkovacím automatu.
n Exhibice kulturistky Katky Kyptové
Za parkování bude stanovena cena 5,- Kč
n Jaromír Šruc vs. 300 kg ve dřepu
za každých započatých 30 minut. Doba
n Vystoupení kapely Barbucha
zpoplatnění bude od pondělí do pátku od
n Vstup zdarma
07.00 hod do 17.00 hod. Platnost tohoto
n Občerstvení a Žatecké pivo
opatření by měla být po prázdninách od
07.09.2009.
Město se rozhodlo k tomuto kroku
Akci pro Vás připravilo Turistické informační
z důvodu nabídnutí lepších služeb pro
centrum MěÚ v Žatci ve spolupráci
občany, kteří potřebují pouze krátkodos Komisí pro kulturu a cestovní ruch.
bě zaparkovat v prostoru Kruhového náZměna programu vyhrazena.
městí z důvodu vyřízení svých záležitostí.
www.mesto-zatec.cz
K tomuto účelu bylo toto parkoviště i při
tel. 415 736 156
rekonstrukci tohoto náměstí budováno.
infocentrum@mesto-zatec.cz
Za současného stavu však bylo využíváno

Žatecké kulturní léto pokračuje

Mimořádný úřední den

Žatecké kulturní léto pokračuje v sobotu 1.8. od 11.00 hod. akcí Silák města,
která nabídne atraktivní disciplíny jako
je benchpress, zvedání pivních sudů,
kulturistické exhibice a další. Pozvánku
na akci najdete v tomto čísle Žateckého
týdeníku. Žatecké kulturní léto pro Vás
připravuje město Žatec prostřednictvím
Komise pro kulturu a Turistického infocentra MěÚ.
(Jan Novotný)

Adra poděkovala za pomoc od města Žatce

V Žatci se natáčel
reklamní snímek

Žatecké
kulturní

léto

Silák města
Žatce

Z rady města

Jan Bárta napsal: „I s vaší podporou
jsme mohli na místech postižených
katastrofou v posledních týdnech pomáhat. Vaše podpora a pomoc přišla
včas a jsme vám za ni vděčni. Vděčni
jsou i ti, ke kterým vaše pomoc směřovala. Vaše pomoc zmírnila bolest
a ztráty našich postižených spoluobčanů. Děkujeme vám.“
tisíc korun. Město ji získalo na základě
uvolnění bytu pro azylanta z Afghánistánu. Byt je pro potřeby azylantů vyčleněn
na pět let. Současně byl schválen i další
byt, tentokrát pro azylantku z Gruzie.
Město tedy v krátké době obdrží dalších
400 tisíc korun. Peníze budou použité
na opravy komunikací či další infrastruktury.
n Rada města odsouhlasila uvolnění
372 tisíc korun na novostavbu chodníku
v Pražské ulici. Jedná se o komunikaci,
která vznikne v blízkosti bývalé vojenské
závodní kuchyně. Předmětem akce je
zhotovení komunikace včetně osvětlení
a přechodu pro chodce.
(kas)

FOTO TOMÁŠ TRÉGL

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz

Paní Naděžda Kavalírová pokládá kytici k pamětní desce v atriu radnice

Vzpomínkový akt k památce popraveným
Svrhnout komunistický režim v roce
1949 měla v plánu odbojová skupina
Žatec – Praha, které velel kpt. Karel
Sabela. Žatecká rota, z návratu ze cvičení, měla za úkol zaútočit na pražský
generální štáb. Bohužel se tak nestalo,
agenti byli rychlejší, puč byl prozrazen
a organizátoři nemilosrdně potrestáni.
Státním soudem v Praze byli odsouzeni
za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti. Výsledek? Dvaatřicetiletý, několikrát
vyznamenaný příslušník našich jednotek
na Západě Karel Sabela byl 18. července
1949 v Praze na Pankráci v 5.46 popraven.
S ním i další členové odbojové skupiny Žatec – Praha. Mezi jednotlivými popravami
byla nařízena dvacetiminutová prodleva
a určeno přesné pořadí.
Přesně v den 60. výročí, kdy byl Karel
Sabela s dalšími muži popraven, se sešlo
několik desítek vzpomínajících v atriu ža-

tecké radnice a poté u domu v Nákladní
ulici, kde K. Sabela žil. Na památku popraveným byly u pamětní desky na radnici položeny věnce, u domu K. Sabely
pak kytice. Státní hymnu při vzpomínce
si tentokrát vyslechli nejen oba dva synové K. Sabely, ale i jeho pravnučka
a pravnuk. Tyto lidské osudy těch, kteří
chtěli dosáhnout zničení komunistického
režimu, nechť nejsou nikdy zapomenuty.
Nesmíme dopustit, aby nebyly vnímány
pouze jako statistická čísla totalitního
režimu, ale snažit se co nejvíce tyto
tragédie připomínat mladé generaci. Že
každý, kdo se dnešní doby dožil, by si
přes všechny těžkosti naší současnosti
měl uvědomovat to podstatné, že je
svobodným člověkem. A že nespočetně
lidem, kteří po svobodě v komunistické
diktatuře toužili a bojovali za ni, nebylo
toto štěstí dopřáno.
S. Žitníková

Městské divadlo prochází o letošních
prázdninách částečnou rekonstrukcí
hlediště. Staré, nepohodlné sedačky
budou vyměněny za nové, polstrované
a pro diváka o mnoho pohodlnější.
Stará lina byla odstraněna, místo nich
budou položeny koberce a vyměněno
bude i čalounění. Obnovou projde i jeviště, kde budou vyměněny jevištní šály
a opona. V současné době mění barvu
i stěny divadla vymalováním.

Kromě této rekonstrukce, byly provedeny drobné úpravy v promítací kabině. Položeny byly kabely k propojení
videa a akustického signálu, a to firmou
P. Brehm – Novostavby Žatec, která tyto
práce věnovala divadlu jako sponzorský
dar. Celková rekonstrukce divadla bude
stát kolem 3mil korun. Nově upravené
hlediště budou mít možnost diváci vidět
začátkem října, kdy bude zahájena divadelní sezóna 2009/2010.
(žit)

Divadlo prochází rekonstrukcí

Zpoplatnění parkovišť

jako záchytné parkoviště zejména k celodennímu parkování a svou původní funkci
tak neplnilo. Časové zpoplatnění by tedy
mělo vrátit vše blíže k původnímu záměru. Cena je stanovena spíše symbolicky,
tedy není prvotním účelem ani záměrem
města na této službě vydělávat. Účelem je
touto formou parkování regulovat. Výdělek z prodeje parkovacích lístků poslouží
k opravám dotyčných parkovišť.
Je třeba také upozornit na to, že parkování na tomto parkovišti bez platného
parkovacího lístku bude porušením nařízení města. Za tento přestupek bude
možno ve správním řízení uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč. Kontrolou
dodržování tohoto nařízení města bude
pověřena Městská policie Žatec, která
zároveň parkoviště bude monitorovat
kamerovým systémem.

Oprava části komunikací v ulici Obránců Míru.
V těchto dnech probíhá v rámci investic
města oprava v ul. O. míru. V místě před
městským úřadem bude zřízen přechod
pro chodce , kde budou zabudovány ve
středové části přechodu zapuštěná svítidla LED, která budou projíždějícím
řidičům signalizovat vstup chodce na

přechod, přechod bude také osvětlen.
V těchto místech právě za účelem zřízení přechodu na normou určenou šíři, byl
rozšířen chodník před č.p. 295. Součástí
oprav je mimo jiné i oprava vrchního krytu vozovky. Předpoklad ukončení prací
včetně kolaudace je 14.srpna 2009.
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 600,-Kč
+ 19% DPH / měsíc (tj. celkem 714,Kč)
Rada Města Žatec usnesením č. 616/
99 – schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy
a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 1.7.2009 do
30.7.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze
ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr
odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 21.7.2009 do
19.8.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatce
20.7.2009
n bytovou jednotku č. 3085/303
Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj
28,71m 2, soc. zařízení 3,19m 2, předsíň 3,60m 2) o celkové ploše 35,50m 2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m 2 (tj.
3.905,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty na dobu určitou
1 rok s podmínkou uhrazení vratné
kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného.
Zveřejněno: od 22. 7. do 20. 8. 2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor
v termínu dle telefonické dohody
tel.415736228

Zůstanou
v našich
vzpomínkách

Když jsem nedávno psala článek
do rubriky „Život píše příběhy“
o paní Aničce Martišové, která
jako dlouholetá členka bohužel
po dlouhé nemoci opustila naše
řady, netušila jsem, že se budu
muset k tomuto smutnému tématu opět v několika řádcích vrátit.
Třetího června při výborové schůzi ZO SPCCH Žatec, jako úsekářka
a členka výboru usedla na své místo paní Libuška Novotná. Ochotná
obětavá, vždy s úsměvem na tváři
a humorem, který nikdy nezkazila.
I přes potíže s nemocí, se stále zapojovala a statečně čelila nepříjemným důsledkům léčby. Bohužel při
výborové schůzi v srpnu se s námi
již nesejde. Za její obětavost a pracovitost uctíme památku – Libuško děkujeme!
Není stromu, který neztratí více
listí…..
I další řádky jsou věnovány těm,
které odešly z našich řad. Minulý
týden jsme se rozloučily s paní
Emilií Jahodovou a tento týden
s paní Libuší Kifjakovou. Obě se
rády a často zúčastňovaly většiny
akcí organizace. Čest jejich památce – za ZO SPCCH Žatec, S.
Žitníková, D. Hollerová

Žatecký
týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 21.07.2009 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka správy dotací
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:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR.
• Minimální věk 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Morální a trestná bezúhonnost.
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/
2004 Sb., o správním řízení (správní řád), zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
• Flexibilita, samostatnost
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 01.09.2009.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 05.08.2009 do
17.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent správy
dotací“.
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.

52. Žatecká Dočesná 2009
4. 9. 09
HLAVNÍ
18:00
18:00
18:30
19:30
21:00

/ Pátek
SCÉNA (nám. Svobody)
Slavnostní zahájení (fanfáry, Chmelobrana)
Karel Fiala a Radka Mašková (oblíbení regionální moderátoři)
Děti svému městu (ZUŠ Žatec + MŠ Alergo)
Demikaat (Marián Greksa a obnovená slovenská rocková legenda)
Čechomor, Lenka Dusilová a symfonický orchestr - Proměny (vynikající podívaná i poslech
nejlepších písní Čechomoru v kombinaci s Collegiem české filharmonie)
COUNTRY SCÉNA (Autobusové nádraží)
18:00
Lochness (folk-rocková kapela ze Žatce)
19:30
Pepa Nos (osobitý český písničkář, herec, učitel jógy i zedník)
20:30
Taxmeni (úspěšná kapela hrající moderní country and western)
22:00
Průvan (regionální country skupina)
5. 9. 09 / Sobota
HLAVNÍ SCÉNA (nám. Svobody)
10:30
Žatecký hop FEST – Žižkovanka Petra Soviče (dechový orchestr z Prahy)
11:30
Žatecký hop FEST – Mistříňanka Antonína Pavluše (slovácká dechová hudba ze Svatobořic-Mistřína)
13:00
Radek Jirgl a Marcela Skřivánková (moderátoři z TV Barrandov a TV Óčko)
13:05
Slavnostní Zahájení (fanfáry, seznámení s programem a sponzory, uvítání delegací)
13:15
Slavnostní představení finalistek soutěže Miss zlatého moku ČR 2009 (soutěž krásných dívek
a českých pivních značek)
13:30
Žatecký hop FEST - Žatečanka Jaroslava Filípka (kapela z města chmele a piva se svými
sólisty)
15:00
Žatečané žatečanům - Aquarius (blok písniček v podání regionální hudební skupiny)
15:45
Jakub Smolík s kapelou (zpěvák a muž se srdcem kovboje oslaví v Žatci 30 let od prvního
profesionálního vystoupení)
17:00
Helena Vondráčková se skupinou Charlie Band (populární zpěvačka zazpívá své největší hity)
19:00
Michal David se skupinou (špička českého popu poprvé na Dočesné)
21:00
Walda Gang (rocková vzpomínka na uznávaného českého zpěváka Waldemara Matušku)
23:00
Hrací skříň Praha (po letech opět koncert plný nečekaných zážitků a smíchu)
DĚTSKÁ SCÉNA (Autobusové nádraží)
09:00
Divadlo na nitích rodiny Kopeckých – Začarovaná princezna (loutkové představení pro malé
i velké děti)
10:00
Loutkoherecké sdružení Jitřenka (žatecké loutkové divadlo se zpracováním klasických i moderních
pohádek)
11:00
Pavel Novák ml. (zábavný blok plný písniček a soutěží o ceny)
12:30
Jů a Hele (dětský pořad se známými televizními postavičkami)
09:00 – 14:00 Soutěže o hodnotné ceny, DJ Štěpán
ROCKOVÁ SCÉNA (Autobusové nádraží)
14:00
Sophie Chair (domácí kapela kombinující prvky nejrůznějších žánrů od punk-rocku přes reggae
a funk po jazz)
15:00
Toxique (objev české hudební scény s charizmatickou zpěvačkou)
16:00
Riddimshot + King Kalabash (česká reggae kapela spolu se zpěvákem z Martiniku)
17:00
Tleskač (Pilsner Ska Orchestra)
18:30
Vopruz Gengu Jablečného Knedlíku (doupovský underground)
19:30
X left to Die (úspěšná démonická kapela plná energie)
20:30
Beautiful Caffilery (Hardcore Žatec)
21:30
Krucipüsk (známá metal, trash metal a hardcore kapela)
23:00
Xavier Baumaxa (mistr slovních hříček, písničkář a kytarista se svým recitálem)
HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ (Dvořákova ulice)
Pá 5. 9. 18:00 – 24:00
So 6. 9. 11:00 – 24:00
Dobové prodejní stánky, dobová řemesla, soutěže pro děti a rodiče.
Každou hodinu šermířský souboj a historická muzika.
DOPROVODNÉ AKCE
5. 9. – 6. 9. Chovatelský Areál Žatec
8:00 – 18:00 (Výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů)
5. 9. – 6. 9. Husitská Bašta (Expozice muzea Homolupulů, pořádá Chrám Chmele a Piva)
5. 9.
Odborná degustace piv (Chmelařský institut)
6. 9.
Živý Obraz (Ukázka ručního česání chmele v nejmenší chmelničce na nám. Svobody)
6. 9.
Celostátní setkání sběratelů pivních etiket a kuriozit (Restaurace Chaloupka Slavoj Žatec)
8:00 – 11:00 Zveme Vás na návštěvu Regionálního muzea a Křížovy vily.
Všechny časy jsou pouze orientační a může dojít k časovému posunu. Děkujeme za pochopení.

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 14.07.2009 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka odboru životního prostředí a zemědělství
– úsek odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
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:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR.
• Minimální věk 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Morální a trestná bezúhonnost.
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
odpovídajícího zaměření (vysokoškolské vzdělání výhodou).
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a zákon
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečištění, vždy v platném znění a včetně
příslušných vyhlášek.
• Orientace v oboru odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
– technologie, vývoj.
• Řidičský průkaz skupiny B.
• Předpokládaný nástup 01.09.2009.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 05.08.2009
do 17.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent
odpadového hospodářství“.
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.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 21.07.2009 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka odboru vnitřních věcí – pracovník/pracovnice
podatelny
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 7.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR.
• Minimální věk 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Morální a trestná bezúhonnost.
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
• Střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Výborná znalost a ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook
Express)
• Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 499/
2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů
• Flexibilita, samostatnost
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 01.09.2009.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 05.08.2009 do
17.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník/
pracovnice podatelny“.
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.

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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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.

30.7.

Denník Nymfomanky

70,-

31.7.

Noc v muzeu 2

75,-

Bioscop / Erotické drama / Španělsko 2008 / titulky / do 18let nepřístupný/
Dáma sexem posedlá. Val je schopná se milovat s kýmkoliv, kdykoliv a hlavně
kdekoliv. Její posedlost sexem se stále zvyšuje a tak se vzdá svého lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu. Tam ale
odhalilje i stinnou stránku tohoto „povolání“: násilí a drogy. Smrt její blízké
přítelkyně ji přesvědčí, že je čas začít s tím něco dělat… Režie: Christian Molina.
Hrají: Belén Fabra, Geraldine Chaplin, Leonardo Sbaraglia….
Bontonfilm / Akční komedie / USA 2009 /.minut/ dabing/
Pokračování úspěšné fantasy komedie. V druhém pokračování úspěšné komedie je muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci a exponáty jsou uloženy ve federálním archivu. Amelia Earhart, první žena, která přeletěla Atlantský oceán má
zálusk na člena ochranky Larryho. Spolu s nimi přijdou i další herci z prvního
dílu. Režie: Shawn Lewy. Hrají: Amy Adams, Ben Stiller, Hank Azaria, Robin
Williams, Owen Wilson…….

SRPEN - HRAJEME OD 21,00 HOD.
1.8.

Nenarození

70,-

2.8.

Na odstřel

70,-

6.8.

Bontonfilm / Horor / USA 2009 / 87 minut / titulky / od 15 let /
Zlo potřebuje život. Horor Nenarození patří ke vzácným reprezentantům svého
žánru, které nenechají diváka ani na chvíli vydechnout. Mrazení v zádech už
v něm vyvolá první nevinný záběr běžící Casey a neopustí jej až do závěrečných
titulků.
Režie: David S. Foyer. Hrají: Odette Yustmann, Gary Oldman, Megan
Good…
Bontonfilm / Thriller / USA 2009 / 127 minut / titulky / od 12 let /
Vše, co řeknete, bude použito. Práce investigativních novinářů je vzrušující,
přitažlivá a sexy.Někdy při ní může jít i o život, někdy postaví psavce před
rozhodnutí, silně připomínající pověstnou Sofiinu volbu. Koho by dojímali
zastřelený feťák a poslíček s pizzou? Zkušený reportér ovšem tuší, že se za
tím skrývá cosi mnohem většího, zvlášť, když najde spojení mezi těmito zločiny
a záhadnou smrtí asistentky vlivného kongresmana.
Režie: Kevin MacDonald. Hrají: Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck,
Helen Mirren….

Startrek

70,-

Bontonfilm / Akční-scifi / USA 2009 / 126 minut / titulky / od 12 let /
Zapomeňte všechno, co víte. Star trek, jak ho ještě neznáte. Příběh pojednává o první výpravě mladé posádky na palubě U.S.S. Enterprise. Jejich cestu
provází spousta akce, humoru a vesmírného nebezpečenství. Nováčci musí
najít způsob, jak zastavit padoucha, jehož honba za pomstou ohrožuje celé
lidstvo.
Režie: J.J.Abrams. Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Karl Urban,
Zoe Saldana…

7.8.

Stáhni mě do pekla

75,-

8.8.

Proměny

75,-

9.8.

Předčítač

70,-

Válka nevěst

70,-

13.8.

14.8.

15.8.

HCE / Horor-thriller / USA 2009 / titulky / od 12 let /
Nakrknout starou cikánskou čarodějnici se nevyplácí. Christiane má skvělou
práci, fantastického přítele a úžasnou budoucnost před sebou. Za tři dny se jí
život změní na peklo. V rámci přísloví: „Čiň čertu dobře…“ se pokouší pomoci
jedné staré cikánce s nesplácenou hypotékou. Přísný nadřízený její snahu
stopne a od této chvílí nad ní visí smrtící kletba.
Režie: Sam Raimi. Hrají: Alison Lochman, Flor de Maria Chahua, Justin Long,
Jessica Lucas, Sage Stallone…
HCE / Drama / ČR 2009 / 79 minut / od 12 let
Film, jenž nemá obdoby. Film proměny natočil pravděpodobně nejmladší
český režisér celovečerních filmů všech dob. Čtyři lidé, kteří spolu nemají
nic společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady.Čtyři životy,které
se mají změnit. Režie: Tomáš Řehořek. Hrají: Dita Zábranská, Jan Zadražil,
Alena Ambrová, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa
Palace Picture / Drama / USA 2008 / 123 minut / titulky /
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství? Mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé.
Režie: Stehen Daldry. Hrají: Kate Winslet, Ralph Fines, David Kross…
Bontonfilm / Komedie / USA 2009 / 88 minut / titulky /
Nejlepší kámošky…až do svatby! Příběh není o nevěstě a ženichovi. Je o nevěstě …a nevěstě. Holky o kterých je řeč jsou nejlepší kamarádky. Nemohou si
být bližší a dokonale se doplňují. To vše se změní, když nešťastným omylem
připadnou jejich svatby na jejich vysněném místě na tentýž den. Vdavekchtivé nevěsty se tedy rozhodnou použít všech prostředků ke zničení svatby té
DRUHÉ. Režie: Gary Winick. Hrají: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen
Johnson….

Výměna

70,-

Bontonfilm / Drama / USA 2008 / 142 minut / Titulky / od 15 let /
Pro záchranu syna udělala to, čeho se ostatní báli. Příběh,který jde až na dřeň
lidských emocí. Příběh svobodné matky z Los Angeles ve dvacátých letech
minulého století. Příběh ženy, která se nemůže a nechce smířit se zmizením
svého syna je ochotna bojovat do posledního dechu. Režie: Clint Eastwood.
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore / Jeffrey Donova….

Zach a Miri točí porno

70,-

Palacepictures / Romantická komedie / USA 2008 / 101 min / titulky / do 15
let nepřístupný /
Byli mladí a potřebovali peníze… Nový film legendárního Kevina Smithe. Zack
a Miri jsou dlouholetí kamarádi a spolubydlící,kteří mají hromady dluhů. Když
jim je odpojena elektřina a voda,napadne je spásná myšlenka, vydělat si rychle
peníze tím, že s pomocí přátel a podomácku natočí pornofilm.
Režie: Kevin Smith. Hrají: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Traci Lords….

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Nábor pomocníků na pořádání
akce Žatecká Dočesná 2009

Městské divadlo Žatec přijme brigádníky na pořádání letošního již 52. ročníku Žatecké Dočesné . Jedná se především o pomocné práce při organizaci akce,
stavění pódií, přenášení těžké techniky, ochrana majetku a osob a další pořadatelské práce.. Vhodné zejména pro studenty. Minimální věk uchazeče musí
být 17 let. Akce se uskuteční ve dnech 4. a 5. 9. 2009. Pro informace prosím
volejte telefonní číslo 415 710 519. Další podrobnosti na www.docesna.cz.
Karel Fiala – Městské divadlo Žatec

#

Hotel Černý Orel Vás zve na oběd

POZOR

Kompletní polední Menu včetně
nápoje a dezertu jen za

110,Kč
Platí do 16.00 hod.

Např. Francouzská cibulačka • Kančí počeně, br.
knedlík, špenát • Medovník • Cola, fanta či 0,3 l pivo
nebo samostatný hlavní chod
za 60,- Kč např. hol. řízek, vař. brambor

Při předložení tohoto kuponu 10% sleva
#

ČERVENEC - HRAJEME OD 21,30 HOD.

n Prodám byt 2+1 v OV, Sídliště
Míru Podbořany, 5.patro, cena dohodou,
ihned k nastěhování. Tel.603 155 024.
n Nově otevřená prodejna Krmiva od 3.8.2009. V ulici Obránců
Míru 311 v Žatci. Nabízíme: kompletní krmiva pro hospodářská zvířata, doplňková a minerální krmiva,
krmiva pro psy a kočky a drobné
zvířectvo, krmítkové a vnadící směsi
pro rybáře.
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci, Podměstí, cihlová zástavba, nová okna, nové
plynové topení. Cena dohodou. Tel. po
17.00 hod. – 724 623 806
n Česká firma DEDRA v Žatci
– prodej bytové kosmetiky, katalog k nahlédnutí, seznámení s výrobky, vzorečky
k vyzkoušení. Tel. 608 258 481.
n Pronajmu 1 pokoj, koupelna
+ WC. K dispozici od 1. 8. 09. Tel.:
720 396 816
n Do restaurace u Medvěda
přijmeme servírku a HPP. Požadujeme vyučení v oboru, nebo min. 2
roky praxe. Dále přijmeme kuchařku s praxí. Bližší informace na tel.
777 776 666.
n Prodáme rod. dům v Žatci
(Lounská ul.), s velkou zahradou.
tel: 720 750 927
n Prodám byt 3 + 1 Žatec, Radíčeves.
Rozloha 70m2 + 200 m2 pozemek. Byt
po celkové rekonstrukci. Nová koupelna, plovoucí podlaha, kuch. linka
včetně nových el. spotřebičů. O anuita,
cena 650.000,- Kč, nejsem RK. Tel.:
608 179 783
n Pronajmu garáž v ulici Černobýla
– 900,-Kč/měsíc. Tel.: 775 242 873
n Občas Vám nevyjde měsíční rozpočet? Snadné řešení i přístup k penězům.
724 775 312 – stačí prozvonit.
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci, Podměstí, cihlová zástavba, nová okna, nové
plynové topení. Cena dohodou. Tel. po
17.00 hod. – 724 623 806
n Dlouhodobě pronajmu pěkný,
zrekonstruovaný byt 1+1 v Žatci, ul.Husova. Nájemné 4000,-Kč + (služby za 2
osoby + el. + plyn cca 3000,-Kč) + vratná
kauce. Volejte mezi 16.00 a 20.00 hod.
Tel. +420 721 181 431.
n Štukování, drobné zednické práce, popř. malování provedeme za rozumnou cenu v domluveném termínu.
Volejte kdykoli na tel.č.: 739 869 716.
n RE/MAX nabízí DB 3+1/L, ul.
Husova, Žatec. Cena 970 000,- Kč. Tel.
605 523 172.
n RE/MAX nabízí DB 4+1/L, ul.
Vrchlického, Žatec. Cena 1 150 000,Kč. Tel. 605 523 172.
n RE/MAX nabízí DB 3+1/L, ul.Růžová, Žatec. Cena 830 000,- Kč. Tel. 605
523 172.
n RE/MAX nabízí DB 3+1/ B, garáž
a zahrádka, ul. Bratří Čapků, Žatec.Cena
1 100 000,- Kč. Tel. 605 523 172.
n RE/MAX nabízí byt v OV, ul. El.
Krásnohorské, Žatec.Cena 750 000,Kč.Tel. 605 523 172.
n Pronajmu byt 2+kk za 6500 K+
energie, 2x kauce vratná, v centru města, tel. 603 873 590
n Přijmu řidiče. práce i o víkendech.
volejte do 18 hodin na tel. 607 755 911
n Pronajmu garáž v Klostermanově
ulici. Tel 415 710 283
n Prodám štěně Jackrussel, 6.týdnů,
cena 5000,- Kč. Tel. 775 346 125.
n Koupím byt 3+1 v Žatci, prosím
levně. Tel. 602 132 290.
n Pronajmu byt 3+1 64m2(cihlový)
se zahradou u domu. Jedná se o byt
v klidné lokalitě ul. K Perči Žatec. Součástí bytu sklep, plastová okna, kuch.
lonka, vytápění plynovém možnost
parkovámí před domem. K nastěhování
ihned.cena 6000,- Kč/měsíc + poplatky
za služby. Tel. 605 757 624.
n Pronajmu byt 2+1 v žatci u Záp.
nádraží. Tel. 721 569 643.

Výlet na Schillerovu rozhlednu

Žatec - Městská knihovna Žatec zopakovala po loňském velkém úspěchu výlet
pro děti na Schillerovu rozhlednu do Kryr.
Výletu se zajímavým cílem cesty se si prohlédli pamětní desku Friedricha
dne 14.7.2009 zúčastnilo 13 dětí a 5 Schillera a dobové i současné fotografie
dospělých. V devět hodin jsme se od Kryr a okolí. Díky dobré viditelnosti jsme
knihovny pěšky přemístili na vlakové si mohli prohlédnout krajinu od Krušnádraží Žatec – Západ a odtud vlakem ných hor po Středohoří i blízké okolí.
dojeli do Kryr. Z nádraží v Kryrech jsme Na zpáteční cestě si děti na obecním
zahájili krátce po půl jedenácté pěší výlet úřadě zakoupily upomínkové předměs výšlapem na Schillerovu rozhlednu le- ty, osvěžily se zmrzlinou a vydali jsme
žící ve výšce 382 m n.m., odkud je krásný se autobusem přes Podbořany zpět do
výhled do širokého okolí. Po obsáhlém Žatce. Výlet jsme zakončili v knihovně
výkladu o historii rozhledny a města plní nových poznatků a zážitků. Přes
jsme vystoupali po 122 schodech na počáteční nepřízeň počasí, se nám výlet
vyhlídkovou plošinu na rozhledně. Ve zdárně vydařil. Děti byly velice spokojevnitřních prostorách rozhledny jsme né a těší se na další výlety s námi. (fr)

Zájezdy
LAST MINUTE
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Libořická pouť

21.-22.8. 2009
Přijďte se pobavit do Libořic na pouť.
pátek:
slavnostní zahájení v 17.00 hod., módní přehlídka, tance, zábava – celý
večer je ve stylu country.
sobota:
dopoledne je vyhrazeno pro děti: start v 10.00 hod
od 14.00 hlavní program: bavič Josef Alois Náhlovský, Luděk Sobota
s manželkou, zazpívá Josef Oplt
dále vystoupení rockové skupiny KEKS, večer k tanci a poslechu zahrají
Pumpičky a Ventilky, Ohnivá schou.
Po celou dobu pouťové atrakce, stánky a dobré české pivo

POZVÁNKA
V Třeboňské restauraci rodiny Kadlecových na ulici Pražská se uskuteční
v pátek 31. 7. taneční i poslechový večer s živou hudbou.

PŘIŠLI NA SVĚT
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
20. 7.
22. 7.
23. 7.

24. 7.
25. 7.
27. 7.

28. 7.

Fiala Josef
Holštajnová Anežka
Hejdová Petra
Sekereš František
Holan Patrik
Kadlec Lukáš
Riedlová Agáta
Vaňová Aneta
Matyáš Petr
Szamková Michala
Pulko Ladislav Miky
Pešinová Gabriela
Šabata Jakub
Roubíček Michal
Adi Diego
Lísal Marek
Štekl Tomáš
Patočka Tomáš
Goliášová Karina
Toľog Sebastian
Golová Daniela
Nováková Andrea
Burlaková Natálie
Trojánková Anna

AKVA – TERAKAJMAN

ROZLOUČENÍ
11. 7. Libuše Tíkalova
Jan Sivák
14. 7. Vladimír Žák
16. 7. Emilie Jahodová
16. 7. Rudolf Chadt
17. 7. Libuše Novotná
19. 7. Josef Beer
Josef Brdička
20. 7. Pavel Uhlíř
Libuše Kifjaková
22. 7. Eva Nováková
Katarína Dodoková
24. 7. Ján Ducar
26. 7. Agáta Mrázková

1954
1970
1927
1934
1920
1940
1954
1971
1951
1929
1934
1922
1924
1938

www.akva-tera-kajman.webnode.cz
Vám nabízí
Prodej krmiv pro veškerá domácí
zvířata za Internetové ceny dále živá
zvířata do zájmových chovů, krmný
hmyz, mražená krmiva, veškeré
chovatelské potřeby.
Rozvoz krmiv po Žatci zdarma.
Každý týden akční slevy na veškerý
sortiment.
Těšíme se na vaši návštěvu v naší
prodejně v 1. patře OBCHODNÍHO
DOMU ZLATÝ CHMEL ŽATEC.
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Žatecký týdeník

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
I když se v současné době zdá, že kolem fotbalu v Žatci je klid, tak opakem je
na samotném fotbalovém klubu u Ohře. Nejprve malé ohlédnutí za uplynulou
sezónou.
Muži A - s potěšením určitě přijali faŽákovské týmy - družstvo starších
nouškové jaké obměny hráčského kádru se žáků svádělo někdy marné souboje se
podařilo zajistit. Byly zapomenuté tučné staršími ročníky, ale určitě absolvování
výsledky v neprospěch našeho týmů a zís- soutěže bylo velkou zkušenou. Hráči
kaní hráči jako např.bratři Macháčkové, typu Prince, Syrovátky, Krabce, Švejdy
brankář Zaťko, Heinc, Dykas a další, se a dalších jsou příslibem pro žatecký fotbal.
zajisté podíleli na obratu. Odpoutání ze Družstvo mladších žáků si vybojodna tabulky a konečné šesté místo bylo valo prvenství ve společném přeboru
přijatelné, i když do posledních kol byla Louny+Chomutov. I zde se najde řada
šance ještě na lepší umístnění. Trenéři mladých nadějných fotbalistů jako např.
Brynda Martin a jeho asistent Bešík Jirka Ondo, Kohout, Gabrhel a další.
ovšem již přemýšleli jak dále.
Tolik k malému ohlédnutí za výsledMuži - B - u tohoto týmu bylo rovněž ky v jarní části. A jak to vypadá před
zaznamenáno patrné zlepšení, i když je začátkem nového ročníku všech katenutné podotknout, že na výsledcích se gorii? Především jé nutné poznamenat
podílela i řad hráčů z A týmů, kteří se po- že v uplynulých dnech se uskutečnila
stupně objevili v dresu rezervy. U týmu Valná hromada Fotbalového klubu, kde
po krátkém působení ukončil činnost byly podrobně zhodnoceny všechny výLesniak Štefan, kterému se nenaplnili sledky všech týmů, ostatní činnosti a na
jeho představy, zbytek jarní části vypo- závěr byl zvolen Výkonný výbor na další
máhal Jurečka Jan. I rezerva mužů má své období. Sekretářem byl VV zvolen Pavel
osobnosti jako v případě kapitána Martina Maňák, dalšími členy Pavel AschenbrenVořechovského, dále Bodnára , Havelky nér, Ivan Teuber st., Antonín Kubica a Jiří
a nelze opomenout Jirku Bešíka. Na škodu Markup.
byla skutečnost, že se nepodařilo doposud
Samozřejmě hlavní pozornost je věnoplně zapojit loňské úspěšné dorostence, vána přípravě samotných týmů. Muži kteří dávají přednost jiným aktivitám.
novinkou v mužské kategorii je příchod
Dorost A - tento tým udělal určitě radost některých hráčů FC Sedčice i s vedením
svým věrným fanouškům, když naplnil do klubu. Dochází k navrácení hráčů jako
kolektivní cíl a podařilo se mu postoupit Oppel M.,Dupály, Provazník, Halgaš,
v novém ročníku do Krajského přeboru. k nim se vrací z hostování v Tuchořicích
Velkou oporou byl určitě brankář Kočárek Klíč, objeví se Bauchnér a někteří hráči
Víťa, Hynek ml. Holan, Smékal, Fedoriš- již zmiňovaného týmu který ukončil
ka, Schmied, Majoros a ním i Wiesinger, činnost. B-družstvo si převzal Jiří Plekteří ukončili působení v této kategorii činda, který rovněž již zahájil přípravu.
a zapojí se do přípravy mužů.
První tým opět pod vedením Brynda
Dorost B - hrající společnou soutěž ,Bešík začínají skládat základní ses okresem Chomutov, si vedl střídavě. Zde stavu podle toho, jak se podaří získat
jen poznámku, že oba dorostenecké týmy hráče na další působení. Jistý je start
musí značně zlepšit docházku a v přípravě brankáře Zaťka z Kadaně, dále Dykase
zvolit zodpovědnější přístup.
z Chomutova, Heince z Mostu. Ostatní
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hráči jsou v dalším jednání, zejména se
jedná o hráče, kteří jsou na pravidelném
hostování ze sousedních Blšan. Jistý je
zřejmě odchod Zdeňka Macháčka,
který absolvoval již přípravy v jiných
klubech. Kde zakotví tento hráč Chebu
se rozhoduje. Zapojili se již zmiňovaní dorostenci. V přípravě oba týmy
sehrají několik přípravných utkání.
Dorostenci mění složení svých týmů
s ohledem na nutnost utvoření staršího a mladšího dorostu, potřebný pro
krajský přebor. Příprava byla zahájena
20.7.09 v 18.00 hodin. Prvním soupeřem
byl FK Benešov n. Ploučnicí v Žatci.
Žákovské týmy jsou rovněž před zahájením přípravy. Potěšitelná je skutečnost,
že se podařilo zajistit setrvání A-týmu
žáků v krajské soutěži 1.A třídy, druhý
žákovský tým bude absolvovat okresní
přebor. Všichni trenéři mládeže absolvovali úspěšně trenérský kurz a získali tak
potřebnou základní kvalifikaci, kterou by
měli zúročit v dobré výsledky. Zde je nutné poznamenat že jim zcela jistě budou
nápomocni opětovně rodiče hráčů, kteří
se schází na utkání v hojném počtu.
Novou kategorii na Slavoji jsou dva týmy
přípravek, starší a mladší. Obojí budou
hrát své vlastní mistrovské soutěže. Již
první přípravy navodily atmosféru mezi
těmito nadějnými mladíky a záleží, jak
si povedou jak v přípravě tak soutěžích.
FK počítá ještě z rozšířením o další
zájemce, včetně náboru nových trenérů
k této mládeži.
Mimo družstev Muži B a ml.žáci, kteří
budou hrát svá utkání v Libočanech,
budou ostatní utkání sehrána na hlavním stadionu v Žatci, kam bude FK chtít
určitě přilákat další fanoušky. O dalších
přípravách na podzimní části soutěží Vás
budeme blíže informovat.
sekretář klubu - Pavel Maňák
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Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec
zve na hádankovou výstavu
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Žatec - Prázdninové akce v rámci letního programu Městské knihovny Žatec
Řopík a vodárna Holedeč dne 21.7.2009 se zúčastnilo 21 dětí a 9 dospělých,
z toho tři knihovnice.
Autobusem jsme dojeli do Holedeče Václav Král, který nás provedl objektem
a odtud se vydali na prohlídku vojenské- vodárny a ukázal nám v blízkém lese vrty
ho řopíku a vodárny v Holedeči. Prohlédli a nádhernou architekturu ze třicátých
jsme si řopík, který vlastními silami zre- let minulého století, kdy byla vodárna
konstruoval a upravil pan Ondřej Vonka. postavena. Výbornou vodu z vodárny
Vyslechli jsme si zajímavé informace jsme ochutnali a osvěžili se před zpáteční
o opevnění hranic ve třicátých letech cestou, která opět probíhala pěšky a autodvacátého století a o činnosti a významu busem do Žatce. Počasí nám přálo a výlet
„bunkrů“. Pan Vonka nechal dětem vy- se nám vydařil. Pánům Ondřeji Vonkovi
zkoušet helmy, potěžkat kulomety i gra- a Václavu Královi patři i touto cestou
nát, ukázal pozůstatek pistole, kterou poděkování za čas, který nám věnovali,
našel na poli, a další zajímavé předměty. za ochotu a trpělivost při zodpovídání
S vodárnou nás ochotně seznámil pan všetečných dětských otázek. (fr)

Koncert duchovní hudby

Blíží-li se svátek sv. Jakuba a s ním spojené Svatojakubské slavnosti v Cítlolibech,
vždy se těším na koncert duchovní hudby „MUSICA DA CHIESA“ pánů Tomáše
Najbrta a Jaroslava Konečného.
Svatostánek sv. Jakuba Staršího, byl uskutečnil. I tentokrát byl barokní kostel
letos již potřetí místem, kde se koncert zaplněn posluchači, kteří si nenechali
těchto jedinečných instrumentalistů ujít zážitek nejen historických, ale v několika případech doslova
unikátních nástrojů. Skladby
s duchovním podbarvením
od neznámých autorů ve Vás
zanechají nezapomenutelné
zážitky. Zrovna tak jako vidět
nástroje niněru. brač, portativ,
teorbu či kozí roh. Je zvláštní
s jakou profesionalitou, osobitým vtipem a příjemným
kontaktem s posluchači, jsou
tito mistři schopni navodit atmosféru, kde se snoubí hudba
s pohlazením na duši.
Pokud se Vám naskytne příležitost zúčastnit se koncertu
Musica Da Chiesa, nenechte se
o tento zážitek ochudit.
(žit)













































Návštěva řopíku a vodárny




„Hádej, hádej,
hádači!“
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Otevření bazénu během
letních prázdnin bude
od 20. 7. 2009

Provozní doba od 20.7 do 31.8.:
Pondělí – pátek: 14:00 – 20:00 h.
Sobota – neděle: 10:00 – 20:00 h.
Správa bazénu

Představíme spoustu roztodivných předmětů, u kterých
můžete hádat, k čemu sloužily, z čeho jsou vyrobeny atd.
Výstava potrvá do 13. září 2009

