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Rozpočet města se rozroste
o více než 7 milionů korun

Další pivní obří
sud ve městě

Kruhový objezd na silnici Most – Plzeň
se stal minulý týden dalším místem obřího pivního sudu. Stal se tak „lákadlem“,
které by mělo vítat v Žatci turisty a propagovat Žatecký pivovar. Svého „bratříčka“
má na Kruhovém objezdu v centru města
již od roku 2004.

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM

o Dočesné (4.- 5. září 2009):
Infocentrum naleznete ve stánku
před hlavním podiem.
pátek 4.9. 10.00 – 19.00 hod.
sobota 5.9. 10.00 – 20.00 hod.
- pohlednice
- turistické známky
- mapy, letáky
- suvenýry
www.mesto-zatec.cz
www.docesna.cz

Žatec – Město Žatec jako plátce
daně z přidané hodnoty uplatnilo její
odpočet v souvislosti s investicemi
do nemocnice. Díky pečlivé práci
finančního odboru městského úřadu
tak do rozpočtu města přibude 7,377
milionu korun.
Tuto pozitivní informaci na druhé
straně zastiňuje fakt, že kvůli nižšímu
inkasu daní hrozí městu Žatec (ale

Vracet dotaci ani hradit
penále město platit nemusí

Prvňáčkové poslouchají paní učitelku v jedné z prvních tříd na Základní
škole Jižní.

Do prvních tříd nastoupilo přes 200 dětí

Žatec – Obrovské kornouty, zbrusu
nové aktovky a batohy, focení před
školou, úsměvy i pár slziček. To vše
byly atributy zahájení nového školního
roku u těch nejmenších, tedy prvňáčků.
Protože stále dochází k přesunům dětí
mezi školami, uvádíme jako předběžný
počet dětí v prvních třídách základních
škol číslo 237. Celkem se letos otevřelo
12 tříd.
Na ZŠ Žatec Petra Bezruče to jsou
dvě třídy a 36 dětí, na ZŠ Žatec Ko-

i všem obcím a městům v ČR) to, že
nedostane z přerozdělených daní od
státu tolik financí, kolik očekávalo.
Zmíněných více než 7 milionů korun
tedy navrhuje rada města použít na
posílení rezervy pro případ výpadku
v příjmu daní a na kofinancování investičních akcí, na které žádá město
dotace. O konečném rozdělení rozhodne zastupitelstvo.
(kas)

Žatec – Město Žatec pochybilo, musí
vrátit dotaci a navíc uhradit i penále
ve 100% výši. Takový verdikt se před
časem snesl na město od Finančního
úřadu v Lounech. Důvodem mělo být
porušení rozpočtové kázně při realizaci
opravy a obnovy fasády Polánkova muzea
a cyklistických tras. Akce se dělaly v minulých volebních obdobích.

menského alej čtyři třídy a 99 dětí, na
ZŠ Žatec nám. 28 října jedna třída a 25
dětí, na ZŠ a MŠ Žatec Jižní 2777 tři
třídy a 63 dětí, v ZŠ praktické, speciální a logopedické ve Dvořákově ulici se
otevřela jedna třída pro 4 děti a druhá
třída s 10 dětmi.
Pokud by výše zmíněný počet dětí
zůstal, znamenalo by to mírný nárůst
prvňáčků v žateckých základních školách oproti minulému školnímu roku.
Tehdy jich v lavicích sedělo 216. (st)

Městu Žatec se ve spolupráci s právním zástupcem Mgr. Křivánkem podalo
žádost o prominutí. Po několika měsících
se dostavil kýžený výsledek a vedení
města obdrželo dopis z ministerstva
financí s pozitivní informací. Ministerstvo žádosti vyhovělo a úhradu částky
v celkové výši 1,666 milionu korun tak
město Žatec hradit nemusí.
(st)

Spokojený zákazník

Do 30. září mohli občané Ústeckého
kraje podávat návrhy na udělení Ceny
Spokojený zákazník Ústeckého kraje
pro rok 2009. Pořádá ji tradičně Sdružení českých spotřebitelů a předsedou
krajské odborné komise bude člen
Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda sociálního výboru krajské rady. Petr
Husák. Řekl nám: „Jde o již devátý ročník a ceny budou předávány nejúspěšnějším malým firmám, provozovnám
služeb a podnikatelům letos na podzim

hejtmankou Janou Vaňhovou. Obdobné
akce probíhají ve všech krajích ČR, ale
náš kraj byl úplně první, kde Cena Spokojeného zákazníka začala.“
Cena je udělována živnostníkům či
malým firmám na základě hodnocení
občanů spotřebitelů - spokojených
zákazníků. Odborná komise pouze
vyhodnocuje návrhy občanů, cena i diplom k ní jsou udělovány na dva roky
a ocenění si diplom vyvěšují do svých
provozoven.

Rada města schválila čerpání nerozděleného zisku z roku 2008 na účtu správce
objektů Ing. Miroslava Falbra – Správa
domů Podměstí Žatec. Peníze jsou
určené pro rekonstrukci domů v Příkré
ulici. Jedná se o rekonstrukci střechy na
čp. 1604 za 533 tisíc korun a o výměnu
oken v čp. 1603 za 340 tisíc korun.
Oproti původně schváleným prostředkům na opravu ulice Obránců
míru rada města vyčlenila dalších 291

tisíc korun, určených k dofinancování
prací. Došlo například k navýšení zídky
kolem okrasných keřů nebo doplnění
veřejného osvětlení.
Rada města schválila prominutí poplatků za dopravní značení osazené v souvislosti s konáním kulturní akce Rock For
Žatec, určené pro veřejnost a jež je bez
vstupného. Stejně chce město přistupovat i k dalším organizátorům obdobných
Finální úpravu povrchu prováděla firma pojezdovým válcem.
kulturních akcí.

rita Žatec provozuje sběrné středisko
v Podněstí č.2127/věžák/, každé úterý
od 15.30h – 17.30h. posláním této
organizace je pomoci lidem, kteří se
z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci.Darované ošacení, obuv. Textil
i potřeby pro domácnost se třídí, ukládají
do krabic a předávají Diakonii Broumov,
která poskytuje sociální služby. Cílovou
skupinou jsou především lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé po dlouhodobém
léčení, zejména duševně a mentálně
postižení, lidé, co ztratili při živelných
pohromách svůj domov.
Čím můžete pomoci, co můžete
darovat?
- letní i zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,

- domácí potřeby – nádobí, skleničky,
hrnečky
- péřové i vatované přikrývky, polštáře,
deky, spací pytle
- veškerou nepoškozenou obuv
Z ekologických důvodů se nemohou
brát ledničky a televize, věci, které se
transportem znehodnotí – nábytek,
jízdní kola.
Darování pro vás nepotřebných věcí
uvolníte místo ve své skříni, pomůžete
šetřit životní prostředí, umožníte další
využití staršího oblečení a jiného materiálu, ale především pomůžete opravdu
potřebným lidem.
Všem, kteří jsou ochotni pomáhat,
srdečně děkujeme.
Farní charita Žatec

Z jednání rady města

FOTO: VLADISLAV DVOŘÁK

Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které se uskuteční
dne 10.9.2009 od 17,00 hodin v zasedacím
sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozpočtová změna – Kamenný vršek
8. Rozpočtová změna – projektová dokumentace
9. Rozpočtová změna – ZŠ Komenského
alej
10. Rozpočtová změna – uliční oplocení
MŠ Ot. Březiny
11. Rozpočtová změna – ZŠ Jižní
12. Návrh na změnu územního plánu
Žatec
13. Návrh na změnu územního plánu
Žatec
14. Předkupní právo
15. Bazén – změna smlouvy
16. Rozbor hospodaření Města Žatce
k 30.6.2009
17. Splátkování dluhu
18. Rozpočtová změna
19. Složení minirozpočtových výborů
– rozpočet 2010
20. Informace o stavu projektu Žatecké
teplárenské, a.s.
21. Různé
22. Diskuze a podněty
23. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

FOTO: ZDENĚK NĚMEC

POZVÁNKA

Nová cestní síť skýtá lepší komfort
Nepotřebné věci, potřebným lidem! pro návštěvníky hřbitova
Česká katolická charita, farní chazáclony

Žatec – V průběhu dvou let realizovalo město Žatec opravu cestní sítě na
hřbitově. Zásadním impulzem se stala snaha o zajištění co největšího komfortu
pro pěší. Celkem se opravilo zhruba 10 tisíc metrů čtverečných tras.
V první etapě, kde úvodní část prací které se pokládalo pro rovnoměrné
dodala firma Ekostavby, se profinanco- rozložení silničním finišerem, vše při
valo 2 863 346 Kč. Z toho jeden milion hutněním pojezdovým válcem. Podél
korun jako dar městu Žatec společnost cest se pokládaly dřevěné obruby,
ČEZ a.s. Výběrové řízení na zbývající tlakově impregnované pro uložení
část vyhrála lounská firma Josef Brabec v zemi. Do země se upevňovaly oces cenou 3 423 177,00 Kč. V konečném lovými roxory s platlí přišroubovanou
propočtu došlo k tomu, že oproti pů- do dřevěné obruby. Při výstavbě cest
vodnímu propočtu město ušetřilo 340 se přitom maximálně dbalo na to, aby
tisíc korun.
obruby respektovaly kořenový systém
Technologie prací byla v obou eta- letitých dřevin.
pách shodná. Nejprve se po odkopu
Věříme, že občané města i návštěvníci
podkladu - zeminy pokládala vrstva hřbitova z okolí ocení, že po deštích už
štěrkodrti a následně krycí vrstva nebudou muset chodit blátem a výslemechanicky zpevněného kameniva, dek zlepší i estetický dojem.
(kas)
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VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V MŠ
PODMĚSTÍ „U MAŠINKY“ V ŽATCI
Od září pod vedením paní ředitelky
Jitky Kovářové bude zahájena výuka
anglického jazyka především u dětí
předškolního věku, kterou povede
paní učitelka Bc. Lucie Staňková. Výuka bude prováděna formou „Škola
hrou“ s využitím didaktických pomů-

cek. Tato informace jistě potěší rodiče
dětí, kteří navštěvují mateřskou školku v Podměstí. Všichni se těšíme na
zahájení výuky u dětí a přejeme všem
mnoho poznatků a úspěchů.
Bc. Lucie Staňková
učitelka MŠ v Podměstí Žatec

Žatecký týdeník

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

2832

2

ulice
Dr. Václava Kůrky

velikost
0+1

podlah. plocha
31,00 m

2

kupní cena
379.100,-Kč

2832
22
Dr. Václava Kůrky
0+1
31,00 m
379.100,-Kč
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)
ze Svatobořic-Mistřína její kapelník jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec.
František Pavluš. Po slavnostním
Zveřejněno: od 24.8.2009 do 22.9.2009
představení finalistek soutěže Miss
zlatého moku ČR 2009 pak zahraje
domácí kapela Žatečanka Jaroslava
Filípka se svými sólisty. „Pro naše
příznivce jsme připravili také zbrusu
nové písničky o chmelu a pivu. Těšíme
se na dobrou náladu účastníků Dočesné, které zveme v co největším počtu,“
Volné bytové jednotky:
uvedl Jaroslav Filípek. Podle dřívejší
informace ředitele Městského divadla č.p.
č.bytu ulice
velikost
podlah. plocha
kupní cena
v Žatci Martina Veselého budou při2
1065
6
Purkyněho v Žatci
1+3
128,20 m
1.037.410,-Kč
praveny pro diváky při dechovkách
2
2834
30
Dr. Václava Kůrky
0+1
31,00 m
463.320,-Kč
také lavičky na sezení.
2

DOČESNÁ I PRO DECHOVKU
Žatec - Na letošní oslavě chmele
a piva - Dočesné v Žatci 4 - 5. září
2009 si přijdou v programu na „své“
také senioři a další zájemci o žánr dechovky v pořadu nazvaném ŽATECKÝ
hopFEST. Na hlavní scéně před radnicí je v sobotu 5. září od půl jedenácté
pozve k poslechu i tanci dechovka
z Prahy Žižkovanka Petra Soviče a poté Mistříňanka Antonína Pavluše. „Do
Žatce se z Moravy opravdu moc těšíme a děkujeme pořadatelům, že naši
kapelu do programu zařadili. Rádi
přivezeme do města chmele také trochu našeho vína a lásky ve slováckých
písničkách,“ řekl za dechovou hudbu

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Missky, chmel a pivo
Do Stekníku bude vypraven autobus
Žatec - V rámci letošní Žatecké
Dočesné se několikrát představí
veřejnosti také deset finalistek Miss
zlatého moku ČR 2009, které budou
plnit jednotlivé disciplíny soutěže.
Po páteční degustaci piva ve Chmelařském institutu se v sobotu 5. září
utkají od 9 hodin na chmelnicích
ve Stekníku u Žatce v ručním česání
chmele. Na toto klání zvou pořadatelé i zájemce, pro které bude vypraven

autobus v 8:30 hodin z autobusového
nádraží v Žatci. V poledne se pak dívky představí účastníkům Dočesné nejprve na hlavním podiu a poté se budou
prezentovat a čepovat pivo ve „svých“
pivních stáncích. Po celý průběh Dočesné jim budou moci návštěvníci
dávat „hlasy“ pomocí zpráv SMS pro
Miss sympatie. Závěrečný Galavečer
této jedinečné soutěže s volbou české
pivní a chmelové královny je pak připraven na pátek 11. září v Městském
divadle v Žatci.
Jiří Vích

Otevírací doba muzeí o Dočesnou
Regionální muzeum K.A. Polánka
a Křížova vila
pátek
9.00 – 17.000
sobota
10.00 – 16.00
Polední pauza 12.00-12.30

Žatecký
týdeník

Muzeum Homolupulů
pátek
19.00
sobota
10.00
Chmelařské muzeum
pátek
10.00
sobota
10.00

– 22.00
– 22.00
– 18.00
– 18.00

2819

13

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m2

931.510,-Kč

2825

12

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

2823

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m2

945.720,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m

2

315.390,-Kč

2652

4

Osvoboditelů

1+3

66,10 m2

661.370,-Kč

2815

24

Písečná v Žatci

0+2

40,20 m

2

500.650,-Kč

2833

32

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

39,10 m2

483.980,-Kč

2833

9

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

30,60 m

2

450.280,-Kč

2818

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

922.230,-Kč

2816

14

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m2

944.140,-Kč

2816

17

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

942.680,-Kč

2815

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

916.570,-Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopise 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. Více informací získáte na majetkovém odboru
MěÚ Žatec tel. 415736224, email jelinek@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 18.8.2009 do 16.9.2009

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.

Žatecký týdeník

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Učitel hudby nabízí pro začátečníky
i pro pokročilé doučování na akordeon,
keyboard a klavír. Tel.607 538 982.
n Provádím škrábání, štukování
a malování bytů. Volejte kdykoli na tel.
č. 776 320 799
n Pronajmu garáž na Pražské“ tel.
608 057 430
n Prodám křídlo zn. RIEDL –DARHOD po GO mechaniky, Cena 5000,Kč. Tel. 728 178 401 po 17.h.
n Prodám byt 4+1 v OV, plastová
okna, zateplení, drobné úpravy bytu.
Cena: 999.000,-Kč. Zn.: nejsem RK,
tel. 721 670 191 po 17.00 hod.
n CERET reality nabízí v Žatci:
1+1, 6.p, JIH, 590000
2+1, 2.p, cihl. dům, 590000
2+1/B Podměstí, zv.př., 732000
2+1/L před. na 3+1,2.p, 750000
3+1/L Růžová, 4.p, 830000
3+1/B Vol. Čechů, 1.p, 679000
4+1/L Stavbařů, 1.p, 920000
4+1/L Růžová, 4.p, 895000
RD 4+1 Nerud. nám, 1400000
Kontakt: zatecfc@tofernet.com.
Radek Koch 774 122 596
n CERET reality nabízí:
RD 4+1 Liběšice, 399000
RD 5+1 Blšany, 1499000
RD 4+kk Čeradice, 1200000
Kontakt: zatecfc@toferner.com,
Radek Koch 774 122 596
n KVĚTINÁŘSTVÍ
ARKÁNA,
NOVĚ OTEVŘENO OD 3. 8. 09
– U HASIČŮ! Uzeninové, bonbónové,
cigaretové květiny na objednání. Balení
dárků, dárkové předměty, řezané a hrnkové květiny pro každou příležitost.
Otevírací doba PO-NE 8:00-18:00 hod.
Nákup nad 300 Kč DÁREK ZDARMA!
Těší se na Vás květinářky, které znáte
:-))
n Občas Vám nevyjde měsíční rozpočet? Snadné řešení – snadný přístup
k penězům! Tel.: 724 775 312 – stačí
prozvonit!
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 830000,
2+1/L, El. Krásnohorské,
koup+WC=cihla, 750000
3+1/B, garáž,zahrada,
Bratří Čapků, 1100000
Ondrušová 605 523 172
3+1 + garáž, Osvoboditelů, 950000
n Pronajmu byt 2+kk za 5500,- Kč +
energie, 2x kauce vratná, v centru města,
tel. 603 873 590
n Nově otevřena prodejna kuchyňského nádobí a dekoračních doplňků
čeká na Vaši návštěvu. Najdete nás na
nám. Svobody čp. 146 vedle restaurace
Kapitán
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci u Západního nádraží. Tel. 721 569 643
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PŘIŠLI NA SVĚT
24. 8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.

Ikráthová Natálie
Wielgoszová Barbora
Solarová Anna Marie
Hnidzíková Petra
Schovancová Vanda
Novobilská Natalia
Kopřivová Nicol
Joško David
Brestovanská Simona
Poděbradský Tomáš
Jirotka Matyáš
Peštová Anna Mária
Aulický David

ROZLOUČENÍ
18.8.
21.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
30.8.

Milada Forejtová
František Kabele
Marie Pempušová
Vincent Šulík
Emil Přibyl
Marie Machová
Marie Otradovcová
Josef Štiller
Anna Voříšková
Arnošt Vedral
Antonina Štuňová

1948
1963
1950
1944
1930
1921
1922
1921
1925
1934
1923

VELKÁ KOLOVANÁ
SE SEDMIKRÁSKOU

Dne 12.9.2009 (sobota) se od 9 hodin
uskuteční velká dopravní soutěž na dopravním hřišti v Žatci.
Akce je určena pro děti všech věkových kategorií z celého okolí. Jediná
podmínka pro účast je vlastní dopravní
prostředek !!!!
Děti si nejen zasoutěží, ale budou
mít možnost zhlédnout práci DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽATEC, Městské
policie Žatec a pro rodiče je připraven
rychlokurz první pomoci dětí – kurz
proběhne v režii ZÁCHRANÁŘŮ ŽATEC. Záštitu převzala ČESKÁ POŠTA.
Vstupné: ZDARMA !!! Poděkování
patří: AŠ Bohumil Janouš – poskytnutí
dopravního hřiště zdarma.
#

Žatec, 25.8.2009: Pro velký zájem dětí z předchozích ročníků se konala v úterý 18.8.2009 akce pod názvem Koně – chov
a výcvik, v pořadí již sedmá prázdninová akce v rámci letního programu knihovny pro děti. Počasí nám velmi přálo a na
výlet do Perče se s námi vydalo 14 dětí a 6 dospělých. Vybaveni batůžky se svačinou pro sebe a „dobrotami“ pro koně
jsme se vydali po deváté hodině na pěší výlet přes město do stájí paní Talaváňové v Perči. Paní Talaváňová se dětem po
celou dobu věnovala a vyprávěla jim o koních. Co mohou jíst a co se jim dávat nesmí, o jejich ustájení a údržbě stání,
o hřebelcování, jak probíhá jejich výcvik a další zajímavosti se své praxe. Děti si prohlédly stáje a výběhy pro koně a samy
si vyzkoušely hřebelcování koní, projely se na koních a přesvědčily se, že koníkům donesené pochoutky opravdu chutnají. Kromě jezdeckých koňů jsme viděli také lamu, psi i kočky. Po svačině jsme se vydali na zpáteční cestu do knihovny
a vydanou energii doplnili sladkým studeným občerstvením.
(fr)

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
#

ŘÁDKOVÁ INZERCE

3. září 2009

last moment
tel. 604 409 659

w w w. a z u r o - d o v o l e n a . c z

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec,
přijme do směnného provozu:

„MISTRY VÝROBY“

Požadujeme: Středoškolské vzdělání strojního nebo elektro zaměření, organizační
a řídící schopnosti. Nabízíme: Nástup možný IHNED.
Kontakt: 415 728 666, životopisy zasílejte na e-mail: recepce@izoszatec.cz nebo
osobně na adrese firmy.

STK Podbořany s.r.o.
přijme

technika STK - zástupce vedoucího stanice

Požadujeme:
1) středoškolské vzdělání technického směru zakončené maturitní zkouškou
a nejméně tři roky praxe v autoopravárenství (výhodou je vyučení v oboru
automechanik a nástavbové studium)
2) nebo vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jeden rok praxe
v autoopravárenství
3) výpis z rejstříku trestů bez záznamu
4) základní znalosti práce na PC
Nástup od 1. listopadu 2009, 2. listopadu začíná měsíční kurz v Praze.
Pro přihlášení do výběrového řízení pošlete své strukturované životopisy na
adresu stk.podborany@gmail.com. Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 30.9.2009
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Regionální
muzeum
K.
A.
Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,

3. září 2009

Žatecký týdeník

E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2009
Hlavní budova – Husova ul. 678:

n „VÝPRAVA DO PRAVĚKU“: 17. 9. – 1.11. – dotyková výstava přibližující život
lidí v pravěku a starověku. Přijďte si vyzkoušet zemědělské postupy staré více než 2000
let a mnoho dalšího. Vernisáž výstavy 17. září od 17.00 hodin.
n „HÁDEJ, HÁDEJ HÁDAČI!“ : probíhá do 13. září. Poslední šance rozpoznávat
funkci roztodivných předmětů.
n „90 LET ČESK. LETEC. VOJENSTVÍ“ : 24. 9. – 11.10. Výstava československého vojenského letectví doplněná žateckými reáliemi. Vernisáž 24. září od 17.00
hodin.

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

n „ČTVERO ROČNÍ OBDOBÍ“ 12. 9. – 10. 10. Výstava digitální fotografie DFK
Fotosvět. Vernisáž výstavy 12. září od 14.00 (v rámci EHD 2009)
n 12. září 2009 10.00 – 16.00 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽATCI

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

duben – září / úterý – pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle 10.00 – 16.00 hodin,
pondělí: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin),
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na interne- Již 15 rokem bude v Žatci působit oddíl japonského bojového umění Aikido.
malého, či velkého, mladého, či staršítových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
Pro ty, kteří ještě neví, co Aikido
Minulá sezóna byla pro Žatečáky ho. Zakladatel Aikida Morihei Ueshiba
je, se dá jednoduše říci, že se jedná úspěšná, podařilo se jim v našem městě cvičil ještě na sklonku svého života, ve
o umění, které využívá protivníkovu uskutečnit 7 klubových seminářů pod svých 75 letech!
Každý rok v tomto období žatečtí
energii. Čím agresivněji po vás sou- vedením českých učitelů a již po čtvrté
peř „vyjede“, tím hůře by měl skončit. jim byl Českou Federací Aikido svěřeno aikidisté pořádají nábor nových členů
12. září 2009: 10.00 – 16.00
Techniky jsou v Aikidu čistě sebeobran- pořádání mezinárodního semináře, kte- a nebude tomu jinak i letos. Kdo by měl
né, využívá se zde nejčastěji pákových rý vedl francouzský učitel, držitel 6.Danu, zájem si toto bojové umění zkusit, má
nyní příležitost. Nábor a ukázka Aikido
technik a hodů, což vypadá a je velmi Joel Roche.
efektní. V Aikidu se nepořádají žádné
Žatečtí se snaží své Aikido převádět do proběhne ve středu 16.září 2009 v 18h
soutěže, proto se studenti zdokonalují, čím dál reálnější podoby, proto k sobě zvou v malé tělocvičně Obchodní akademie
kromě pravidelných tréninků, hlavně i nejen učitelé Aikido, ale třeba i Shin-kyo- (vstup bazénem). Samotný nábor potrvá
až do konce září. Více info na www.aikina seminářích, které se dělí na klubové kushinkai karate nebo Ju-Jitsu.
PROGRAM
a mezinárodní.
Aikido je dá se říci pro každého… do-zatec.cz
10.00 hodin Slavnostní zahájení v hlavní budově muzea
Vernisáž výstavy unikátních historických hodin
11.00 hodin Přednáška „Co dala astronomie lidstvu?“
pořádaná Astronomickou společností Most
12.30, 13.30 a 14.30 hodin
Pořádá v sobotu 12. 9. 2009 I. ročník pochodu pod názvem
„Zájezd za památkami POSTOLOPRTY – NOVÝ HRAD U JIMLÍNA“.
Komentované prohlídky historického centra Postoloprt, věžních radničních
hodin a zámku Nový Hrad. Odjezdy autobusů od hlavní budovy muzea, zpáteční doprava zajištěna.
Další zpřístupněné objekty 10.00 – 16.00 hodin Radniční věž, Chmelařské muzeum, Muzeum Homolupulů, Regionální muzeum a Křížova vila (zde od 14.00
hodin slavnostní vernisáž výstavy „Čtvero roční období“ – výstava digitální
Start: 9.15 hod. obec Deštnice – před restaurací
fotografie DFK Fotosvět)
Cíl: Měcholupy – nádraží ČD
Akci pořádá Regionální muzeum ve spolupráci s Městem Žatec
Trasa:
15
km
z větší části po neznačených trasách
Změna programu vyhrazena

Žatečtí aikidisté budou pořádat nábor nových členů

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽATCI

Téma:
„Památky měřené časem“

Klub českých turistů Žatec

PODZIMNÍ LES
Odjezd: Žatec hl. nádraží ČD 8.43 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC ... PŘEČTĚTE SI
n Le Chene, Evelyn
Mlčenliví hrdinové

n Jouve, Franck
Mýty a legendy - Nebe a hvězdy

Příběhy o zvířatech, která se účastnila
Mýty a legendy z celého světa, jejichž
různých akcí v různých dobách a v růz- hrdiny jsou všem známé hvězdy.
n Vondruška, Pavel
ných válečných operacích.
n Thiede, Walther
Poznáváme dravce a sovy

Kryptologie, šifrování a tajná
písma

Nahlédněte do dobrodružného světa
Knižní průvodce vám umožní jednoduše
a úspěšně určit dravce a sovy střední Ev- šifer, od těch nejjednodušších až po ty,
které sehrály svou roli v dějinách.
ropy.

Popis trasy: Od startu jdeme okolo obecního úřadu a pošty k lesu. Na rozcestí odbočíme vlevo mezi zahrádky. Po cestě
lesem až ke vsi Sádek. Před tabulí s názvem obce odbočíme vpravo a po panelové cestě pokračujeme až na její konec u obce
Lhota. Zde u česačky chmele odbočíme vlevo a polní cestou dojdeme k silnici Lhota – Žatec. Na té se napojíme na MTZ po
které pokračujeme k rozcestníku TZ, kde je ohniště ( možno opéci přinesené uzeniny). Od ohniště jdeme vlevo po asfaltové
cestě k silnici Žatec – Rakovník. Tu přejdeme a za ní pokračujeme okolo zahrádek po polní cestě k lesíku. U něj odbočíme
vpravo a po jeho okraji dojdeme na louku. Na louce odbočíme vlevo do vršku. Na špici louky odbočíme šikmo vpravo na
cestu. Tato cesta nás kolem chmelnice dovede do obce Měcholupy. Při příznivých podmínkách lze během pochodu se
věnovat sběru hub!
Odjezd z Měcholup:
12.56
14.56
16.56
18.56
Příjezd Žatec
13.09
15.09
17.09
19.09
Kontakt: Pištělák O. tel: 721 825 469 Přijemně prožitý den přeje výbor KČT Žatec

