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Upozornění

Upozorňujeme především na možné
dopravní komplikace v centru města Žatec.
Z důvodu připrav a pořádání akce „Žatecká dočesná“ dojde ve dnech od 29.8. do
6. 9. k částečným nebo úplným dopravním
uzavírkám. Omezen bude zejména provoz
v okolí nám. Svobody, Hošťálkovo nám. ,
Žižkovo nám., nám 5. Května a v dalších
přilehlých ulicích města. Od neděle 29.8.
začnou do prostoru centra najíždět zábavné
atrakce. Jejich provoz bude zahájen v pátek
3. 9. Omezen bude také provoz autobusového nádraží. Autobusové spoje budou
ve dnech 3. až 5. 9. přesunuty do ulic
Obránců míru a Nákladní. Více informací
si vyžádejte u Vašich dopravců. Dbejte tak
prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu
města Žatec. Návštěvníkům doporučujeme parkování na odstavných parkovištích
v okrajové části města.

Z technických důvodů bude dne
03.09.2010 budova radnice Městského úřadu v Žatci, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
uzavřena. Náhradně je zaveden úřední den
na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů ve čtvrtek 02.09.2010 v době od
08.00 – 11.00 a 12.00 – 13.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

TURISTICKÉ INFOCENTRUM

O Dočesné (3.- 4. září 2010): Infocentrum naleznete ve stánku před hlavním
podiem.
pátek 3.9.
14.00 – 19.00 hod.
sobota 4.9.
10.00 – 20.00 hod.
- pohlednice
- turistické známky
- mapy, letáky
- suvenýry
www.mesto-zatec.cz www.docesna.cz

Mimořádný
úřední den

Dne 11.09.2010 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor
životního prostředí a zemědělství, stavební a vyvlastňovací úřad.

Další část areálu
Chrámu Chmele
a Piva je otevřena
veřejnosti.

Navštívít můžete Labyrint a Erbovní
síň, na rohu ulice Miléniova a Prokopa
Malého.
Otevírací doba úterý - neděle v době
od 10:00 do 17:00 hodin.
Jednotné vstupné 50,- Kč, děti do 6
let vstup zdarma.

Prodej parcel
na Kamenném
vršku se nekoná,
společnost od
koupě upustila

Žatec – Jak jsme již avizovali v Žateckém
týdeníku, společnost IZOS s.r.o. projevila
zájem odkoupit 11 pozemků určených k výstavbě v lokalitě Kamenný vršek. V minulých dnech od svého záměru upustila. Rada
v pondělí na svém jednání postoupila další
osud parcel zastupitelstvu. To se koná 9.
září od 17 hodin a zastupitelé rozhodnou
především o tom, jaká bude cena.
Připomeňme, že po více než rok a půl se
kompletně zasíťované pozemky nabízely
za 1250 Kč za metr čtverečný. Skutečné
náklady, které muselo město do parcel
investovat, činily 1958 korun.
Za 1250 Kč/m2 byly prodány dvě parcely
dvěma zájemcům.
Nyní lze s velkou pravděpodobností na
zasedání zastupitelstva očekávat diskuzi,
zda je cena odpovídající a jestli by se neměla upravit směrem dolů, aby se parcely
prodaly.
(st)

Z jednání rady města
Losování čísel pro označení pořadí volebních stran (zleva: Ing. Bc. Petr
Vajda – vedoucí registračního úřadu, Michaela Hynková, a dále zmocněnec
volební strany)

Příprava voleb v plném proudu
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou
15. a 16. října 2010. Funkci registračního
úřadu pro oblast Žatecka plní Městský úřad
Žatec. Kandidátní listiny jednotlivých volebním stran bylo možno k tomuto úřadu
podat v termínu do 10.08.2010 do 16.00
hod. Po tomto termínu probíhalo přezkoumávání jednotlivých kandidátních
listin. 26.08.2010 proběhla registrace

jednotlivých volebních stran. Celkem bylo
zaregistrováno 58 volebních stran, z toho
12 pro město Žatec. V pátek 27.08.2010
proběhlo na žatecké radnici losování čísel
pro označení pořadí volebních stran (viz
foto). Veškeré aktuální informace můžete
sledovat na úřední desce Města Žatec,
sekce volby.
Ing. Bc. Petr Vajda
vedoucí odboru vnitřních věcí

Rada odsouhlasila v pondělí záměr
prodeje volné bytové jednotky. Byt 1+0
v ulici Dr. Václava Kůrky nabízí město
za 492 610 Kč, tedy za cenu zjištěnou
znalcem.
Zároveň rada doporučila zastupitelstvu,
aby odsouhlasilo prodej dlouho nevyužívaného objektu čp. 2 v Trnovanech (vedle
nádraží) za cenu 600 tisíc korun.
Rada města odsouhlasila finanční příspěvek 4,5 tisíce korun pro Jaromíra Šruce.
Společně s Hanou Nachtigalovou, Janem
Marschem, Václavem Kotapišem a Janem
Ručkou se v září zúčastní mistrovství světa
v silovém trojboji. Příspěvek města je určen
k úhradě startovného.
(st)

Projekt Chrámu Chmele a Piva ve světle peněz
Kolaudacemi rozhledny a restaurace vrcholí v těchto dnech práce na II. etapě
projektu a výstavba díla se přehoupla do své druhé poloviny. Její III. a IV. etapa
v sobě zahrnuje rekonstrukci nesmírně cenné renesanční sladovny a znovuvzkříšení klášterní zahrady.
Na jeden z nejrozsáhlejších investičních budov, novostavby vyhlídkové věže a doprojektů v historii města se obyvatelé dí- stavěné proluky Chmelařského muzea,
vají s pochopitelně zvýšenou pozorností. jsou tu ještě nákladné historizující koČasto je ta pozornost pochvalná, na munikace a pod nimi neméně nákladné
druhou stranu mi ale nemohou uniknout nové inženýrské sítě. Jsou vybudované
názory kritické, které stále opakují dokola zábavné expozice v budovách, které už
nepřesnosti zpochybňující smysl celé stav- pozbyly svého původního využití. Jiné
by a projektu, vynaložené peníze a jejich konvertovaly do restauračního zařízení.
návratnost.
V dalších etapách dojde na galerii umění
Fakta
v prostorách renesanční sladovny – jediné
Na projekt získalo město vůbec nej- svého druhu na světě, a pro toho, kdo se
vyšší dotace v celé jeho postrevoluční raději zaobírá sám sebou bude dost klidu
éře. Oněch 211 milionů bylo získáno ne v klášterní zahradě. Zhruba hektarový pobez úsilí a trvalo to bezmála osm let, co zemek tiché zeleně uprostřed města jistě
se o ně město pokoušelo. Nelze je však také představuje nezanedbatelnou hodnopoužít k jinému účelu.
tu. Jsou to vše služby lidem místním i cizím.
Dlužno podotknout, že i Česká republi- Celý projekt je koncipován jako atrakce pro
ka přispívá do fondů EU a je jen správné, rodinu s dětmi. V přilehlé restauraci „U Orže takové prostředky přijdou i k nám do loje“ je zvláště na děti myšleno hernou se
města. Město samotné do projektu vklá- skluzavkami, a v dalším patře dopravním
dá relativně velmi málo vlastních peněz. hřištěm pro šlapací autíčka. Jiní si mohou
Z prostředků EU bylo získáno 85%, podíl pohrát v jižní zahradě, kde bude dětské
Ústeckého kraje byl 7,5%, na naše město hřiště s originálními prolézačkami a živýtedy připadlo zbylých 7,5%. Za pouhých mi zvířaty.
7,5% celkových nákladů tedy město opraví
Hlavní hodnotou se však může stát
jednu ještě donedávna zdevastovanou část rozhodnutí investorů a podnikatelů třeba
města, navíc v památkové zóně.
v oblasti služeb, kteří v podobném duchu
Ne náhodou to jsou ty památky, které to- zde rozvinou svou činnost a znovuoživí
lik vybuzují zájem světové organizace pro donedávna mrtvou část města. A to jsme
ochranu kulturního dědictví UNESCO. ještě nemluvili o kráse a příjemnosti mísDomnívám se a spolu se mnou řada au- ta, kde se z hlediska estetických hodnot
torit, že naše město je natolik jedinečné, již dnes toto místo stává pravidelným
abychom se úspěšně mohli o členství cílem procházek obyvatel a turistů kolem
v takovém světovém prestižním klubu fontán a orloje.
ucházet.
Domnívám se, že málo kdy bylo v Žatci
Turistická atrakce, která na tom tak účelně vynaloženo 17-20 milionů, které
místě vzniká, tedy určitě nestojí měs- se nakonec utratí. Z těchto důvodů je pro
to 250 milionů a otázka návratnosti město super výhodné podporovat projekt
peněz zde nemá smysl stejně tak, jako i po povinnou dobu 5-ti let udržitelnosti
se nevrátí investice do opravených projektu.
hradeb, divadla, nebo nemocnice.
Budoucnost
Co je přidanou hodnotou projektu
V těchto dnech se budou v závislosti
Pokud je tedy návratnost 250 milionů na probíhajícím kolaudačním řízení zpřínesmysl a nejsou to vyhozené peníze, stupňovat jednotlivé dokončené objekty,
čeho je tedy dosaženo? Začněme těmi nejprve vlastní Chrám, poté Chmelový
věcmi hmotnými. Kromě opravených maják a v měsíci říjnu by již měla fun-

govat restaurace „U Orloje“ s vlastním
pivovarem. Celá výstavba projektu bude
ukončena v červnu roku 2011.
Od října tohoto roku by se měla o chod
projektu starat nová příspěvková organizace města. Bude zajišťovat aktivní organizaci turistů do tohoto zařízení a organizaci
jimi zde stráveného času. První rok bude
zkušební a nelze proto předvídat přesná
čísla hospodaření. V dalších letech je však
u příspěvků ze strany města předpokládán
klesající trend každý rok tak, aby v budoucnu došlo ke samofinancování a v ideálním
případě po 5-ti leté předepsané lhůtě udržitelnosti k zisku. Tato podpora se městu
jednoznačně musí vyplatit. Jsou zde k dispozici historicky vyzkoušená lákadla jako je
rozhledna (každý je zvědavý, jak to vypadá
seshora), místní speciální pivo (jen ochutnám, nebo vezmu domů..), a samozřejmě
ty expozice (když už jsem tady…).
Je skvělé, že v Chrámu mohou návštěvníci s dětmi projít zábavnou formou střípek z dějin chmelařství, města a regionu,
a potom, pokud mají chuť, se do hloubky
ponořit do specializovaných expozic
Chmelařského muzea. Každý i nepoučený
člověk tak může pochopit, že Žatec byl a je
uznávaným chmelařským centrem, kde si
jeho obyvatelé této skutečnosti umí vážit
a pečují o něj.
Erich Knoblauch – starosta města

Město Žatec opraví fontánu.

V nejbližší době dojde k opravě fontány
v parku v Komenského aleji. Fontána je ve
špatném technickém stavu, kdy původní
rozstřikovací místa s tryskou podlehla
zubu času. Město Žatec proto zadalo provést celkovou rekonstrukci fontány odborné stavební společnosti, která zajistí
její obnovu a dále společnosti zabývajícíse
uměleckým štukatérstvím, která vytvoří
nový chrlič vody. Celá akce by měla být
dokončena během podzimu letošního
roku. Upozorňujeme občany Města Žatce
a návštěvníky parku v Komenského aleji, že
během několika následujících týdnů bude
omezena průchodnost tímto parkem.

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 4. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které se uskuteční
dne 9.9.2010 od 17,00 hodin v zasedacím
sále v patře radnice.
P r og r am :
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Návrh na zřízení příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva, příspěvková
organizace a návrh její zřizovací listiny
a návrh na zrušení organizační složky
Chrám Chmele a Piva
8. Rozpočtová změna
9. Prominutí části odložené splátky kupní
ceny – č.p. 2440
10. Prominutí části odložené splátky kupní
ceny – č.p. 2440
11. Rozbor hospodaření Města Žatce
k 30.6.2010
12. Složení minirozpočtových výborů
– rozpočet 2011
13. Nemocnice Žatec, o.p.s. – půjčka
14. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu
15. Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu
(od 1.1.2011)
16. Převod finančních prostředků určených
na údržbu veřejné zeleně – parků do
rozpočtu TSMŽ (rozpočtová změna)
17. Osvětlení části přechodů pro chodce
v ul. Pražská, Svatováclavská, Volyňských Čechů, Žatec
18. Mostní propustek P-01 mezi ul. Chomutovská a Mostecká v Žatci
19. Návrh na změnu ÚP Žatec
20. Změna č. 2 Územního plánu Žatec
21. Předkupní právo na pozemky 6010/3
a 1343 k.ú. Žatec
22. Předkupní právo na p.p.č. 1215/23
a 1215/24 k.ú. Žatec
23. Předkupní právo na p.p.č. 4215/5 k.ú.
Žatec
24. Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce vnějšího pláště - fasády domu
č.p. 588 v Žatci
25. Různé
26. Diskuze a podněty
27. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Radnice: chceme
poplatek za všechna
herní zařízení

Žatec - Do první velké vlny měst, která
závádějí plošně vybírání poplatku za provoz výherních hracích přístrojů a jiných
herních zařízení, se zařadí město Žatec.
Důvodem je možnost (poněkud ukrytá
v nedávno schváleném zákoně, který se
týkal úplně něčeho jiného – pozn. autora)
vybírat nejen za klasické výherní automaty,
ale i za další zařízení včetně třeba terminálů
pro podávání sportky apod.
Ještě v letošním roce by schválení
příslušné obecně závazné vyhlášky mělo
městu přinést do rozpočtu zhruba půl
milionu korun.
Je to určitá náplast pro obce, kterým zákonodárci nedávají možnost, aby si samy
rozhodovaly o tom, zda na jejich území
herní zařízení budou, či nikoli.
Zastupitelé budou na svém jednání 9. září
rozhodovat o vyhlášce, která bude řešit rok
2010, současně budou schvalovat i další vyhlášku, jež se bude týkat roku 2011.
Poněkud krkolomné přijímání dvou velmi
si podobných předpisů vyplynulo z doporučení ministerstva vnitra.
(kas)
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

396.822,-Kč a poplatky spojené s pro- 2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú.
vedením smlouvy.
Žatec o velikosti 758/30476 vzhledem
k celku za kupní cenu ….. 931.540,Kč a poplatky spojené s provedením
Volné bytové jednotky:
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 …… 220.773,-Kč
a poplatky spojené s provedením
smlouvy.

n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 1678 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 1861 o výměře 949 m 2 v k.ú.
Žatec o velikosti 483/5636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 574.170,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.

n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2546, 2547, 2548 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 3173 o výměře 669
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/24448
vzhledem k celku za kupní cenu ……
900.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č. 2815/11 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 …...
779.084,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
500.650,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
802.519,-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 …..
801.278,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
m 2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/42456 vzhledem k celku za kupní cenu …… 791.783,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
892.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/11 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
458.620,-Kč a poplatky spojené s pro- n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10
vedením smlouvy.
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
……772.752,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o vý2
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů měře 1067 m v k.ú. Žatec o velikosti
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 310/40636 vzhledem k celku za kup66,10 m2 s podílem společných částí ní cenu …… 419.730,- Kč a poplatky
budovy č.p. 2652 v Žatci a podílem spojené s provedením smlouvy.
pozemku st.p.č. 4110 o výměře 174 n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci2
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/3940 o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m
vzhledem k celku za kupní cenu …… s podílem společných částí budovy č.p.

p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „
Opravu střechy včetně kanalizační
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového harmon č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky nogramu rekonstrukce v návaznosti
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu na rekonstrukci přilehlé klášterní za71,00 m2 s podílem společných částí hrady, která bude zahájena 07.2010.
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 …… 803.862,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Zveřejněno od 09.08. do 07.09.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 379.100,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
30,60 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 450.280,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 306/40636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
492.520,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu …… 463.320,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

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. Bližší informace získáte na
tel. 415736224.
Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
společných částí domu další osobě a to:
č.p.
b.j.č. obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3 71,1 711/8536
200 260 Kč
2
12
Stroupeč
1+3 71,1 711/8536
194 768 Kč
Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010

Žatecký
týdeník

„Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s pěti
bytovými jednotkami z toho jsou dvě
obydleny nájemníky.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč

Záměr
projednán
RM
dne
23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes

Záměr
projednán
RM
dne
23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
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 Zveřejněno: od 9.8.2010 do 7.9.2010

Na otázky občanů odpovídá starosta města

Vážená paní Litvínová,
děkuji za Váš dotaz, kterým dáváte
najevo, že Vám nejsou komunální
záležitosti lhostejné. Nerezové vany
bazénů nejsou projektovány do areálu koupaliště z nějaké potřeby luxusu.
Jsou pro to ryze praktické důvody.
Jsou sice dražší variantou, nicméně
přinášejí z hlediska údržby a bezkonkurenční životnosti podstatné a zvláště ekonomické výhody. Na rozdíl od
ostatních řešení (beton, folie, plast,
kachlíky) nemají takové nároky na
péči a garancí mnohonásobně převyšují i to netrvanlivější z vyjmenované
konkurence. Mají také tu výhodu,
že do nich lze prakticky kdekoliv
řezat a vsazovat jednotlivé segmenty
a atrakce, což je z hlediska budoucího vývoje bazénů důležitý faktor,
který ostatní nemohou splnit, nebo
jen stěží a nedokonale. Je to prostě

řešení s ohledem na budoucnost, kde
se dnes dražší varianta ukáže posléze
jako výhodnější. Problematika byla
zkonzultována s mnoha fundovanými specialisty v oboru bazénových
technologií a město, či zastupitelé
tak rozhodli i na základě kladných
zkušeností z jiných měst.
Nerezové bazény ovšem nejsou tím
hlavním viníkem nedostatku peněz
na Horovu ulici a další potřeby města. V této ulici stále není dořešena
otázka připojení horkovodu. Proto
se zatím nespravuje, ale připravuje
se projekt, jak jsme obyvatelům před
časem slíbili. Zastupitelstvo každý rok
volí v rozpočtu města priority, kterými
rozhodlo investovat například do Nemocnice, zasíťování Kamenného vršku, do jiné komunikace (ul. Lva Tolstého) atd. Myslím, že toto jsou akce
stejně důležité, stejně jako v nedávné
minulosti výstavba pěti dětských hřišť,
kde si také hrají děti, výstavba další
dětské hrací zahrady v rámci projektu Chrámu, nebo výstavba sportovišť
typu Mládí nebo umožnění nákupu
sportovní haly v areálu TJ Šroubárny
Žatec.
Mohu Vás ale ujistit, že s rekonstrukcí ul. Josefa Hory se v každém
případě počítá, stejně jako s dalším
rozšiřováním dětských hřišť v městských sídlištích.
Ještě jednou děkuji za Váš zájem
o problémy města.
Mgr. Erich Knoblauch

Ve dnech 18.8.2010 až 22.8.2010
pořádala v rámci prevence kriminality Městská policie Žatec ve
spolupráci s odborem sociálním
MěÚ Žatec již potřetí „Prodloužený víkendový pobyt dětí z rodin
ohrožených sociálním vyloučením“.
Od středy do neděle si skupina 25
vybraných dětí ve věkové rozpětí 8
– 15 let užívala na chatě Barbora
v obci Český Jiřetín. Na každý den
byl stanoven program zaměřený jak
nenásilně naučit děti efektivně trávit

volný čas. Formou her jsou děti vedeny k udržování pořádku, správným
hygienickým návykům, k získávání
sebeúcty, potřebě vzájemně si pomáhat a respektu jednoho ke druhému. Tradiční úspěch mělo malování
triček, hra na polní nemocni MASCH
a divadelní představení. Děti také
měly možnost prohlédnout si vnitřní prostory hráze vodní nádrže Fláje.
Akce byla uskutečněna z prostředků
finanční dotace „Prevence kriminality Ústeckého kraje na rok 2010“.

Vážený pane starosto!
Přečetla jsem si Vaše vyjádření ke
kauze koupaliště. A nevěřila jsem
vlastním očím. Město nemá (?) peníze
na opravu ulice Josefa Hory, na opravu
schodů nad Nákladní ulicí, děti na sídlišti Jih I. a Jih III. si nemají kde hrát
(a majiteli Cihelny, který chtěl dětské
hřiště vybudovat, to nebylo umožněno) a na koupališti budou nerezové
vany bazénů?
Děláte si spolu se zastupiteli města
(nebo kdo o tom rozhodl) z občanů
legraci?
Irena Litvínová

Prodloužený víkendový
pobyt dětí ze Žatce

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 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

2. září 2010

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení

Rada města Žatec,

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ředitele Technických
služeb města Žatec

Předpokládaný nástup: 1. října 2010.
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.
Požadavky na uchazeče
l Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem
v ČR, který ovládá český jazyk
l vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou praxe)
l řídící a organizační schopnosti , orientace v činnosti a řízení příspěvkové
organizace
l komunikační schopnosti a flexibilita
l znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále zákonů vztahující se k činnosti
příspěvkové organizace
l řidičský průkaz skupiny B
l uživatelská znalost MS OFFICE
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou
přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
l název pracovní pozice
l jméno, příjmení a titul
l datum a místo narození
l státní příslušnost
l místo trvalého pobytu a telefonické spojení
l číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka
l datum a podpis
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
l strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
l motivační dopis
l návrh koncepce provozování a rozvoje příspěvkové organizace Technické
služby města Žatce v rozsahu max. 3 strany A4
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně
ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto
rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
l úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č. 451/1991
Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1, písm. d) až
h) zákona č. 451/1991 Sb.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí k rukám vedoucího odboru,
nám.Svobody 1, 438 24 Žatec nebo osobně do podatelny Městského úřadu
Žatec k rukám vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny)
nejpozději do 10. 9. 2010 do 12.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – ředitel PO Technické služby města Žatec“.
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.
V Žatci dne 30. srpna 2010

Výběr uchazečů o zaměstnání do IV. cyklu
projektu Nová výzva 240
7.9. 2010 - Úřad práce Louny, 8:00
8. 9. 2010 - Úřad práce Žatec, 9:00 a 11:00

Centrum pomoci pro nezaměstnané v Lounech, Pod nemocnicí 2380,
budova B – přízemí, kontaktní osoba –Jitka Nehybová, mob.: 739 039 395,
www.vcp-zatec.cz - informace o projektu,
individuální poradenství pro nezaměstnané, nabídka volných pracovních
míst, využití internetu ZDARMA
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Firma IZOS s.r.o. pobočka Velichov 42, Žatec
přijme

„PRACOVNÍKA NA POTISK SKLA“

Požadujeme: Úplné středoškolské vzdělání, ovládání Adobe Photoshop, Ilustrátor,
znalost CADového kreslení a AJ, práce s PC.
Nabízíme: Nástup možný IHNED.
Kontakt: 415 728 666, životopisy zasílejte na e-mail: recepce@izoszatec.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám dveře vchodové plastové
a zahradní chatku. Vše nové z neuskutečněné stavby. Přivezu. Tel: 777106709
n Prodám byt 2+1, 62 m 2, v OV,
v klidné lokalitě, Dukelská ulice, 4.
podlaží. Po rekonstrukci jádra kuchyně, podlah. Zateplení, plastová okna.
Parkování před domem. Cena 750 tis.
Tel. 724 35 45 55
n Prodám stavební buňku 6,15x3,2m
ve velmi dobrém stavu. Rozvod elektro,
mříže na oknech. Cena 20 tis. Tel.
728 240 990
n Prodám byt 2+1 s příslušenstvím
v OV ul. v Zahradách. Cena 600 000,Kč. Při rychlém jednání sleva.Tel.
739 285 670.
n Hledám pronájem bytu bytu
1+1, garsonky nebo 1 místnosti pro
1 osobu za rozumnou cenu. Spěchá.
739 869 716.
n Zednické práce: škrabání, stěrkování, štukování, malování bytů.volejte
kdykoliv na tel. č. 739 869 716.
n Pronajmu byty v rodinném domku
v Žatci: 1+2 (71m2) nájemné + inkaso 8
tis., 1+2 (59m2) nájemné + inkaso 7 tis.
Vratná kauce 10 tis. Tel. 415 210 135
n PRODÁM BYT 1+1, 37m 2 V OV,
V ZAHRADÁCH. CENA 500 TIS. KČ
(PŘÍPADNĚ DOHODA). VOLNÝ OD
ŘÍJNA 2010. TEL. 605 802 729 (PO 18:00)
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Poprvé v Žatci! Výklad z karet
8,-Kč/min. Objednávky na 607 834 434
u Caroline.
n Prodám byt 3+1 v Lounech, v lukrativní lokalitě, 1. patro, plast. okna,
zateplený. Tel.: 721030461 po 18. hod.
n Prodám stavebni buňku, obložena
dřevem, okna a dveře zajištěné masivním plechovánim. Nový rozvaděč. Cena:
13.000,- Kč. Tel.: 608 973 745
n Prodám zahradu v OV v Žatci
– U Jezu, 280 m2 – podsklepená chatka, suché WC, kompost, ovocné stromy,
zavlažování rozvodem z řeky. Kontakt:
723 577 140
n Pronajmu garáž v Žatci, u sídliště
Šafaříkova (Dukelská x Pražská ul.)
s elektřinou 220 V. Více info na tel.
777 881 880.
n Pronajmu byty v Žatci, dlouhodobě.
Velikost 1+1, 2+1, 3+1. Seriozní smlouva. Kontakt na majitele 777 818 144,
603 802 776
n Kdo věnuje nebo odprodá skleněné
demižony 5 a více litrů pro potravinářské
účely. Žatec a okolí – nabídky formou
sms nebo volat po 19.00 hodině na tel.
č. 731 940 030.
n PRONAJMU BYT 2+1 V ŽATCI
V PODMĚSTÍ. NÁJEMNÉ 8200 KČ
VČETNĚ ENERGIÍ. VRATNÁ KAUCE 2 NÁJMY. VOLNÝ IHNED. JEN
PRACUJÍCÍM. VOLEJTE PO 17. HOD.
607 938 553 NEBO 607 778 145.
n Prodám byt 2+1 v OV, 61m2 v cihlovém domě. Cena 700.000,- Kč, plastová okna, plovoucí podlahy, dlažba. Tel.:
602 187 211
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, část. rekonstukce,
729000
Rodinný dům, garáž, zahrada,
Strojetice, 1380000
RD, 7+1, zahrada, venk. krb,
pergola, Strojetice, 1400000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškového materialu Dominant v barvách – hnědý, černý, modrý, kropenatý
a bílý. Stáří 17 -19 týdnů – těsně před
snáškou – cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Garantujeme začátek snášky do 4 týdnů
od nákupu. Slepičky pouze z našeho odchovu 5x vakcinované, 13 let prodejů bez
reklamace. Prodeje se uskuteční v pátek
16. 9. 2010 Žatec – u západního nádraží
ve 14. 30 h. Případné bližší informace na
tel. 728 605 840, 415 740 719

OZNÁMENÍ
n Vážené pacientky dovolte, abych
se s Vámi rozloučila a poděkovala za
Vaši přízeň. Končím v gynekologické
ambulanci 30. 9. 2010. I nadále se o Vás
bude starat porodní asistentka Jiřinka
Vrábíková a atestovaný gynekolog.
Hodně zdraví Vám přeje
MUDr. Blanka Marečková
Přední firma v oboru hledá kandidáta na pozici obchodního zástupce – ŘP, komunikační dovednosti
– startovací bonus 85.000,info tel. 722 959 939 mcvik@cpoj.cz
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Výlet s knihovnou do řopíku
a vodárny v Holedeči

Žatec - Dne 17. srpna se i přes nepřízeň počasí uskutečnila v pořadí již šestá
prázdninová akce v rámci letního programu Městské knihovny Žatec Léto pro
děti s knihovnou.
Výletu zaměřeného na prohlídku si helmy, potěžkaly kulomety a odnesly si
vojenského řopíku a vodárny v obci Ho- malý suvenýr. Od řopíku jsme se vydali
ledeč se zúčastnilo 9 dětí a 4 dospělí. Au- pěšky i s panem Vonkou k vodárně. Pan
tobusem jsme dojeli do Holedeče a vydali Václav Král nás ochotně seznámil s techse na prohlídku vojenského řopíku, který nologií a provozem vodárny a provedl
vlastními silami upravil a zrekonstruoval nás celým objektem i blízkým okolím.
pan Ondřej Vonka. Vyslechli jsme si za- Děti odjížděly z výletu doprovázeného
jímavé informace o opevnění hranic ve aprílovým počasím spokojené a plné
třicátých letech minulého století i o vzni- dojmů. Pánům Vonkovi a Královi patří
ku, činnosti a významu „bunkrů“. Děti i touto cestou poděkování za čas, který
prozkoumaly řopík i jeho vybavení, vy- nám věnovali, za ochotu a trpělivost při
koukly periskopem do okolí, vyzkoušely zodpovídání zvídavých otázek. (kl, fr)

Sedmikvítek ZUŠ Žatec tancoval
v polském Krasnystawu

Na jaře letošního roku přišlo do ZUŠ Žatec pozvání pro soubor lidového tance
vystoupit na slavnostech chmele v polském městě Krasnystawu – CHMIELAKI.
Vše potřebné k uskutečnění tohoto nil slavnostního průvodu městem.
pozvání se začalo hned realizovat
No a pak už následovalo pletení copů,
a 20.8.2010 večer vyrazil žlutý tranzit vázání mašlí, oblékání se do krojů,
se souborem Sedmikvítek na dalekou, makeup a s dalšími dvěma kroji na ratéměř 15 hodinovou cestu.
mínku cesta na náměstí s pódiem.
7 dívek pod „ochranou“ dvou dospěZde dívky po 15. hodině předvedly své
lých žen dorazilo na místo určení za taneční umění. Náměstí bylo plné přihlíkrásného slunečného počasí. Ubytová- žejících lidí, dívky tančily a zpívaly skvěle
ny jsme byly nově postaveném malém a za svůj výkon sklidily velký potlesk. Já
hotýlku. Pokoje nás nadchly, byly skvěle byla velmi spokojená a u srdíčka mě hřávybavené a se vším zařízením. Ač jsme lo od radosti a dojetí. Věřím, že pořadadojeli asi hodinu před polednem, čekala telé, všichni diváci i představitelé města
na nás bohatá snídaně a v 15 hod. pak Krasnystawu byli stejně tak spokojeni.
oběd. Po poledni se za námi dostavila
Po vystoupení jsme se rozloučily s pop.Poznaňská, která byla naší průvodky- řadateli a ještě jednou oběhly všechny
ní. Ukázala nám město, místa, kde se stánky, abychom dokoupily dárky rodiv rámci slavností konaly různé atrakce,
nám a utratily poslední drobné.
kulturní akce a i pódium, kde druhý den
Po večeři nás čekalo už jen balení krojů
Sedmikvítek bude mít své půlhodinové
a
zavazadel,
rozloučení se skvělými hovystoupení.
V 16 hod. jsme na místní radnici byly teliéry a opět 15 hodinová cesta v sedě
přijaty starostou města Krasnystaw. a přes noc, tentokráte ale směr domov.
Do Žatce k ZUŠ jsme dorazily přesně
Po krátkém přivítacím proslovu jsme
v
9.30,
bez problémů, v pořádku, spokoobdržely dárkové tašky a převzaly dar
jené a plné zážitků.
Ivana Fábryová
pro starostu Žatce.
Po večeři v podobě palačinek s tvaroPOZVÁNKA
hem se sladkou polevou jsme šly obhlídnout stánky, kterých tu bylo neskutečné
V sobotu 4. září se na zámku v Krásmnožství, a případně si něco pěkného ném Dvoře v rámci akce HRADOZÁkoupit.
MECKÁ NOC mohou návštěvníci setkat
I když atrakce a sobotní kulturní pro- se strašidly, která viděli v říjnu na závěr
gram byl lákavý, vrátily jsme se brzy sezóny 2008. Tentokrát je KRÁSNODna hotel a zalehly do postelí. Přece jen VORSKÁ STRAŠIDLA zavedou mimo
15hodinová cesta přes noc a v sedě na jiné do tajemných míst, která ve dne zůnás byla znát.
stávají uzavřena...
Druhý den, v neděli 22.8., jsme
Začátky představení 20,00 - 20,30
se po snídani ve stylu švédského - 21,00 - 21,30 - 22,00 - 22,30.
stolu daly do přípravy na odpolední
Vstupné dospělí 80,- Kč / děti do 15
vystoupení. Přežehlovaly se kroje let 50,- Kč.
a odzkoušela všechna taneční čísla.
Rezervace vstupenek na tel. 415 210
Po 11. hodině se Sedmikvítek zúčast- 004.
www.krasny-dvur.cz

Maškarní rej v DDM

Předposlední týden příměstských táborů byl poněkud akčnější. Kromě pravidelného vyrábění - tentokrát to byla sluníčka a květiny ze starých CD, malované
kameny a nová výzdoba - proběhly ve středu hned dvě akce.
Dvě milé a ochotné příslušnice Měst- rej. Dvorem DDM se rozléhala hudba,
ské policie připravily dětem přednášku maškary tančily, skotačily, jedly dobrůto třídění odpadů. Byla podána tak zá- ky, které si přinesly. Tajným hlasováním
bavnou formou, že zaujala i ty nejmen- si samy zvolily nejhezčí masku, kterou se
ší, šestileté. A že opravdu děti zaujatě stal tygřík. Děti rejdily do odpoledních
poslouchaly dokázaly na závěr, kdy si hodin než si pro ně přišli rodiče.
prakticky vyzkoušely třídění „obrázkoKončí prázdniny, příměstské tábory,
vých“ odpadků.
začíná škola a děti u nás mohou začít
Po odchodu přednášejících p. Kusáko- navštěvovat spoustu kroužků, o kterých
vé a p. Petrikové se děti vrhly na převlé- budeme příště informovat.
kání a líčení, aby mohl začít maškarní
Ludmila Malá, DDM Žatec

PŘIŠLI NA SVĚT
17.8. Holub Emilián
19.8. Wozar Jindřich
22.8. Kováčová Lily
Khýnová Karolina
23.8. Trňáková Lucie
24.8. Hruzová Ester
25.8. Semerádová Adéla
Kubiska Jiří
Slachová Eliška
26.8. Priadka Jakub
27.8. Oppenauerová Pavla
30.8. Balogová Michaela

Kurzy orientálního tance

Přijďte si odpočinout, pobavit se a vyzkoušet
něco nového. Tanec je vhodný pro každého, není
omezen věkem ani postavou.
8. září v 18:00 ukázková hodina pro začátečníky
ZDARMA! Tělocvična Gymnázia – Studentská,
Žatec. Sportovní oblečení s sebou!
Pravidelné kurzy :
začátečníci
St 18:00 – 19:00 (zahájení 15. září 2010)
mírně pokročilí
Po 19:00 – 20:00 (zahájení 13. září 2010)
pokročilí
St 19:00 – 20:00 (zahájení 15. září 2010)
! Novinka ! – dárkové poukazy na kurzy pro
Vaše blízké
Kurzovné 1300Kč/15 lekcí
Přihlášky a další informace: www.reiny.wz.cz,
736 775 219, Reiny.A@seznam.cz

ROZLOUČENÍ
17. 8. Helena Hutková
18.8. Jiří Bolha
Františka Kafková
20.8. Martin Gunár
21.8. Emil Patera
25.8. Viliam Lietavec

POZVÁNKA

74 let
62 let
82 let
17 let
76 let
50 let

Regionální muzeum K.A. Polánka
v Žatci zve na výstavu studentských
a žákovských výtvarných prací „Jak viděli a vidí svět“. Vystaveny budou nejlepší práce XII. ročníku výtvarné soutěže
pořádané pravidelně Památníkem Terezín. Studenti se pokusili nejrůznějšími
výtvarnými technikami zobrazit pocity
a myšlenky lidí, kteří přežili nacistické
věznění a koncentrační tábory a dnes
jsou znovu konfrontováni s idejemi neonacismu, antisemitismu a extrémního
nacionalismu v podobě sílících aktivit
nejrůznějších extremistických skupin.
Zajímavé ztvárnění závažného námětu si můžete prohlédnout v hlavní
budově Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci o vernisáži dne 9. září od
17.00 nebo v dalších pracovních dnech
od 9.00 do 17.00, v sobotu a neděli od
10.00 – 16.00 (mimo pondělí – zavřeno) do 9.října 2010.
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Žatecký týdeník

JENS HÄNEL vítězem
dvouhry PŘEBORU
MĚSTA ŽATCE v tenisu

n Ve čtyřhře dvojice ing.T. Neubauer, V. Kolář
V neděli 22. 8. 2010 skončila hlavní soutěž Přeboru Města Žatce v tenisu, které se včetně čtyřhry
zúčastnilo 30 hráčů. Hrálo za velmi pěkného počasí, které přilákalo početnou diváckou kulisu. Vítěz
minulého ročníku Kryštof Jánošík překvapivě vzdal
už v prvním kole, vzhledem k bolestivému zranění
pravé ruky, čímž značně ulehčil postup hráčům
v horní polovině pavouka. Vítězem dvouhry se tak
stal několikanásobný vítěz minulých ročníků Jens
Hänel, který postupně porazil Romana Dvořáka,,
Petra Doktora a nakonec ve finále loňského semifinalistu Jiřího Karase. 6:2, 7:6. Třetí skončili Libor
Haišman a Petr Doktor.
Ve čtyřhře dominovala, v celém turnaji dvojice
Tomáš Neubauer, Vlastimil Kolář, která ve finále
porazila dvojici Jan Kubík,Roman Dvořák až po
tuhém boji v poměru 6:4, 4:6, 6:3.
Na třetím místě skončili Ludvík Svoboda, Jiří
Harajda a Bohumír Linka, Milan Linka.
Vítězům a semifinalistům byly předány hodnotné
ceny. Celý turnaj s přehledem řídil ředitel turnaje
ing. Zdeněk Ptáček spolu s předsedou oddílu Bohumírem Linkou.

Přiďte si
protáhnout tělo po
prázdninách

Začínáme cvičit pro širokou veřejnost
v tělocvičně 3. ZŠ v Podměstí Žatec 6. 9. 2010

Změna hodin cvičení:

ženy a dívky: pondělí 18.00 - 19.00 hod.
čtvrtek 18.00 - 19.00 hod.
rodiče s dětmi: čtvrtek 17.00 - 18.00 hod.
začátek cvičení: 9. 9. 2010
Kondiční, zdravotní a rehabilitační cvičení.
Cvičí se při hudbě a na podložkách, kde se
používají ke cvičení aerobní činky, tyčky, míče
overball a gumy ke cvičení. Součástí bývají také
nové formy (pilates a joga).
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let je mezi všemi
oblíbený - kde se děti naučí ovládání a posílení
celého těla. Cvičí se na malé trampolíně, s míči
overball a různé hry a soutěže.
Na pěkné cvičení se s Vámi těší kvalifikované
cvičitelky TJ Sever Žatec.
Rodiče a děti: Laďka Drhlíková
Zdrav. t.v.: Koutná Alena

POZVÁNKA
Oddíl stolního tenisu TJ Sever Žatec pořádá

turnaj
ve stolním tenisu

pro podnikatele dne 11. září 2010 (sobota)
v hale stolního tenisu TJ Sever Žatec.
Prezentace: do 9.00 hod.
Začátek turnaje: v 10.00 hod.
Hraje se podle pravidel stolního tenisu.
Turnaj je vyhlášen pro jednotlivce a čtyřhra.
Ceny pro první tři místa jednotlivců a čtyřher.
Srdečně zveme všechny podnikatele.
Startovné 100,-Kč.
Za oddíl stolního tenisu výbor
Koutný Fr. předseda oddílu

Výstava

Když mobily
nebyly aneb
Kouzlo starých
telefonů
v Křížově vile v Žatci je

prodloužena
až do nedělě
12. září 2010

STK Podbořany s.r.o.

Hlubanská 741
Tel.: 415 214 362
DIČ: CZ25004875

Otevírací doba: Po-Čt 7-17hod., Pá 7-13hod.

PRODLUŽTE SI LÉTO

SOUTÌŽ

O KROSOVÉ KOLO
SRPEN - ZÁØÍ 2010

Křížova vila,
Zeyerova 344, Žatec.
Tel. 415 710 389.
Otevřeno:
Úterý - pátek 9 - 17,
sobota, neděle 10 - 16

STK Podbořany ve spolupráci s AUTO MYSLIVEC s.r.o. připravilo pro své zákazníky letní
soutěž o originální jízdní kolo Škoda Green Line v hodnotě 8.000,- Kč. Kolo získává každý
150-tý zákazník STK. Soutěž proběhne v měsíci srpnu a září 2010.
Během uvedené soutěže je technická kontrola s 10% slevou.
Vozidlo si můžete nechat připravit na technickou kontrolu v autorizovaném servisu ŠKODA
AUTO MYSLIVEC s.r.o. Podbořany.
STK Podbořany s.r.o.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

