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Padesát let od vyhlášení Žatce
městskou památkovou rezervací
Ve dnech 8. – 9. září 2011 proběhne v prostorách Křížovy vily v Žatci
(Zeyerova ul. 344) druhý ročník historické konference „Poohří“ s tématem
„Památky a společnost“. Konferenci
společně pořádá občanské sdružení Historie a současnost Poohří a Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci.
Letošní konference je pořádána
u příležitosti 50. výročí prohlášení Žatce
za městskou památkovou rezervaci, proto byl vybrán i výše uvedený tématický

okruh. Konference je otevřena všem zájemcům o historii Poohří v severozápadních Čechách od pravěku do současnosti
– tomu budou odpovídat i pronesené
příspěvky. Celkem 23 referujících promluví o různých tématech z regionální
historie, přičemž budou prezentovány
nejnovější pohledy na tato témata. Vstup
na konferenci je dobrovolný. Všechny
proslovené příspěvky budou v rozšířené
verzi zpracovány ve sborníku, který vyjde
v roce 2012.

Nová povinnost pro podnikatele
zprostředkovávající spotřebitelské úvěry
Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon
č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi,
ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Dle ustanovení §
19 citované novely zákona o finančním
arbitrovi je dána povinnost podnikatelským subjektům zprostředkovávající
spotřebitelské úvěry nejpozději ke dni,
od něhož jsou oprávněny vykonávat svou
činnost, poskytnout své zákonem dané
identifikační údaje (jako je např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení,
sídlo, místo podnikání aj.).
Tuto informační povinnost mohou
splnit i na formuláři vydaném arbitrem,

který je zveřejněn na internetových
stránkách www.finarbitr.cz.
Jak vyplývá z přechodných ustanovení
k citované novele zákona o finančním
arbitrovi, podnikatelé, kteří dosud
nebyli povinni splnit informační povinnost uvedenou v § 19 zákona, ji
musí splnit nejpozději do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti novely zákona, tj.
do 1.10.2011. Za nesplnění informační
povinnosti může být dle ustanovení § Návštěvníci Dočesné 2011 dokázali vytvořit skvělou atmosféru při každém vystoupení. Jedním z těch, kterým se
23 zákona o finančním arbitrovi uložena dostalo uznání od mnohatisícového publika, byl zpěvák Igor Timko ze skupiny No Name.
pokuta až do výše 1.000.000,- Kč, přičemž řízení o uložení pokuty lze zahájit
do jednoho roku ode dne nesplnění
povinnosti.
Letošní už 54. Dočesná přilákala do Žatce desetitisíce návštěvníků po oba obrany Alexandr Vondra, který si pak
dny. Nejtěsněji jim bylo v sobotním večeru při koncertu Petra Jandy s kapelou prohlédl Chrám chmele a piva. V aule
Olympic, kdy na náměstí legendu doprovázel mnohatisícový chór. Rušno Chmelařského institutu si zase ministr
a veselo bylo i na dalších scénách.
zemědělství Ivan Fuksa prohlédl expo- plnění podmínek kupní smlouvy č.j.
Na rozdíl od některých minulých a tržných poranění, potíže s dýcháním, zici piv a chmelnici u Stekníku.
NZ 248/2006 – č.p. 35 v k.ú. Milče- let nemuseli zasahovat pořadatelé ani dvě bodnutí hmyzem a několik kolapDo degustace piv letos výrobci přives
policie proti bitkařům. Rámec narušil sových stavů,“ uvedla za Záchranáře hlásili téměř dvě stě vzorků, což je více
- předkupní právo na pozemek p.p.č. jen výtržník z Rakovnicka, jenž skončil Žatec Zdenka Uďanová.
než v předchozích letech. Ochutnávky
138/9 k.ú. Milčeves
v rukou policie za vhození pet lahve
K osmi lidem však musela vyjíždět se účastnila laická veřejnost i odborníci
- předkupní právo na pozemek p.p.č. na podium při koncertu K. Střihavky. mobilní posádka se sanitním vozem. z pivovarů. Jde o jednu z největších
4262 k.ú. Žatec
Také nejtěžší zranění (zlomenou Na dětském oddělení skončila mladistvá hodnotících akcí v České republice,
- předkupní právo na pozemek p.p.č. ruku po pádu), při kterém zasahovali dívka přiotrávená alkoholem Sanitka protože do soutěže se zapojilo asi 120
5890/8 k.ú. Žatec
žatečtí dobrovolní záchranáři, patřilo odvážela na interní oddělení i zmatenou degustátorů.
- předkupní právo na pozemky p.p.č. návštěvníkovi až z Hradce Králové. ženu s poruchou vědomí, pravděpodobNávštěvníci Dočesné měli možnost
3767/8 a st.p.č. 6239, 6240 k.ú. Žatec „Celkem jsme ošetřovali 33 osob, což ně intoxikovanou alkoholem, která bě- ochutnat piva z prezentujících se 24
- předkupní právo na pozemky p.p.č. v porovnání s předešlými roky není hem převozu fyzicky napadla a poranila pivovarů, od největších po nové malé
4598/14-16 k.ú. Žatec
příliš vysoký počet. Většinu pacientů jednoho ze zasahujících záchranářů. soukromé pivovary, dva byly z Němec- předkupní právo na pozemek p.p.č. zdravotníci ošetřili na stanovištích u au- Zlomeninu předloktí utrpěl na jedné ka. Na tradiční degustaci bylo přihláše5890/8 k.ú. Žatec
tobusového nádraží a hlavního pódia. z pouťových atrakcí osmiletý chlapec. no na dvě stovky vzorků, mezi nimi si
- návrh na smír ve věci zaplacení Jednalo se o několik menších řezných
Zahájení slavností se zúčastnil ministr vedl velmi dobře Pivovar žatec.
smluvní pokuty s příslušenstvím
- destinační agentura Dolní Poohří,
Tmavý ležák
Speciální piva polotmavá
o.p.s.
1 Postřižinské pivo Tmavý ležák Pivovar Nymburk spol. s r.o.
1 Postřižinské pivo Něžný Barbar Pivovar Nymburk spol. s r.o.

Letošní Dočesná už patří minulosti

Program Zastupitelstva města Žatce
konaného 8. září od 17 hodin (mimo
stálé body programu):
- majetek města
- rozpočtová změna – daň z příjmu PO
- rozpočtová změna – sesuv svahu
- návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině
Základní školy Žatec, nám.28.října
1019, okres Louny
- rozpočtový výhled Města Žatce na období 2012 - 2014
- složení minirozpočtových výborů –
rozpočet 2012
- TJ Šroubárna Žatec – vyúčtování
dotace
- finanční příspěvky pro rok 2011 nad
50.000 Kč – sportovní organizace
- TJ Šroubárna Žatec – Žádost o podporu projektu
- daň z nemovitostí

2 Svijanská kněžna
3 Žatec Premium
Speciální piva světlá
1 Comenius
2 Postřižinské pivo
- Sváteční speciál
3 Primátor Exkluziv 16°
Nefiltrovaná piva
1 Královédvorské pivo Tambor
(sv. ležák 11% nefiltrované)

Žijeme Londýnem v Žatci
V úterý 13. 9. 2011 od 10 do 18 hodin
proběhne na náměstí Svobody akce
Žijeme Londýnem. Jedná se o projekt,
který přináší do České republiky kulturně vzdělávací komunikační aktivity
s cílem přiblížit veřejnosti a především
mládeži myšlenku olympismu a jeho
hodnot.
Doubledecker postupně navštíví 126

měst ve 14 krajích v České republice.
Dopolední část je vyhrazena školám
(odborný výklad, edukativní video...)
a odpolední část je vyhrazena široké
veřejnosti - veslovací olympijský trenažér, focení s olympijskou kolekcí
a spousta jiného. Všichni jste srdečně
zváni! Více informací na http://www.
zijemelondynem.cz/.

Pivovar Svijany, a.s.
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Pivovar Janáček a.s.

Pivovar Nymburk spol. s r.o.
Primátor a.s.

Pivovar TAMBOR, Dvůr
Králové nad Labem
2 Vojtěch
Pivovar Na Rychtě, Ústí nad
Labem
3 10°
Podžbánský pivovar,
Restaurace v Mutějovicích
Piva se sníženým obsahem cukru
1 Dianello Budweiser Bier
Budějovický měšťanský
pivovar a.s.
2 Primátor Diamant
PRIMÁTOR a.s.
3 Skaláczech
Pivovar Rohozec, a.s.
Polotmavá piva
1 Klostermann
DUDÁK - Měšťanský pivovar
Strakonice
2 Bernard Jantarový ležák s jemnými kvasnicemi
Rodinný pivovar Bernard a.s.
3 Kern
Pivovar Černá Hora, a.s.
Výčepní piva tmavá
1 Krušovice černé
Heineken Česká republika,
Pivovar Krušovice
2 Samson Budweiser Bier černé Budějovický měšťanský
pivovar a.s.
3 Hradební tmavé
Měšťanský pivovar
v Poličce, a.s.

2 Sedm kulí polotmavý speciál
3 Primátor polotmavý 13°
Speciální piva tmavá
1 Žatec Xantho
2 Eliška

Pivovar Ferdinand a.s.
PRIMÁTOR a.s.

Žatecký pivovar spol. s r.o.
Měšťanský pivovar
v Poličce, a.s.
Pardubický pivovar a.s.

3 Porter - tmavý speciál
Pšeničná piva
1 Herold Bohemian Wheat Lager Pivovar Herold Březnice a.s.
2 Primátor - Weizenbier
PRIMÁTOR a.s.
3 Krušovice Dožínkové
Heineken Česká republika,
Pivovar Krušovice
Nealkoholická piva
1 Bohemia Regent Renegát
Bohemia Regent a.s.
2 Pito Budweiser Bier
Budějovický měšťanský
pivovar a.s.
3 Bernard - Free Jantarové
Rodinný pivovar Bernard a.s.
Výčepní světlé
1 Bernard Světlé pivo
Rodinný pivovar Bernard a.s.
2 Schwarzenberg
Pivovar Platan s.r.o., Protivín
3 Žatec Světlé
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
Ležák světlý 11º
1 Rebel Czech Beer
Měšťanský pivovar Havlíčkův
Brod a.s.
2 Hostan Hradní
Heineken Česká republika,
Pivovar Starobrno
3 Zlatopramen
Heineken Česká republika,
Pivovar Krásné Březno
Ležák světlý 12º
1 Louny Ležák světlý
Heineken Česká republika,
Pivovar Velké Březno
2 Janáček Extra
Pivovar Janáček a.s.
3 Bernard světlý ležák
Rodinný pivovar Bernard a.s.
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Počítače pro seniory města Žatce a Podbořany
Vážení senioři, již 5. rokem pro Vás
občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří bude realizovat
kurz počítačů v rámci projektu „Senioři komunikují“, který je financován Nadačním fondem Livie a Václava Klausových. Partnerem tohoto
projektu je Nadace České spořitelny.

Výukový kurz v rozsahu 14 dnů bude
probíhat v Podbořanech na Základní
škole T.G.M. Husova 445 v termínu
od 31.10. do 11.11.2011 v odpoledních hodinách (hodinová dotace
kurzu - 19 hodin výuky počítačů, 1
hodina výuky o platebních kartách).
Kapacita kurzu pouze 10 osob. Účast

na výukovém kurzu je zcela ZDARMA. Zájemci se Žatce budou mít
hrazeno cestovné do místa realizace
kurzu!!!
Bližší informace na telefonním čísle
723 517 906 (p. Hodanová) či v sídle OS VCP, Masarykova 745, Žatec
(1. patro). Těšíme se na Vaši účast.

Žatecký týdeník

Prázdniny ukončila akce Noc v knihovně
Prázdninová akce pod názvem Prázdninová noc v knihovně se konala v noci
z pondělí 29.8. na úterý 30.8., aby zakončila letní program knihovny nazvaný
Léto pro děti s knihovnou.
Nocování se zúčastnil maximálně
možný počet 22 dětí ve věku od 7 do 15
let. Po rozdělení do skupin se věnovaly
svým činnostem – vytvářely si vlastní
trička malováním různých motivů, hrály společenské hry a listovaly v knihách.
Po ocenění krásných výtvorů a krátké

svačině jsme se prošli nočním Žatcem.
V knihovně pak děti splnily Bobříka
odvahy, četly si a po příběhu na dobrou
noc pomalu usínaly.
V úterý po snídani jsme navštívili
Klášterní zahradu, kde jsme si přečetli
pověst o Borešovi, prohlédli si zvířata,
bylinkovou zahrádku a pohráli si. Cestou
zpět jsme se osvěžili zmrzlinou a v poledne se děti rozcházely domů s mnoha
novými zážitky…
(pe, fr)

Jak vznikala městská památková rezervace
Ve výstavních prostorách Křížovy vily
proběhne od 8. září do 5. listopadu výstava „50 let městské památkové rezervace Žatec“, která má připomenout
významné výročí v oblasti novodobých
kulturních dějin města.
Vernisáž proběhne trošku nezvykle
ve čtvrtek 8. září od 18 hodin. Návštěvníci se dozvědí o historických souvislostech, které vedly k vyhlášení Žatce
za městskou památkovou rezervaci,
a o genezi tohoto pojmu, o naplněných
a nenaplněných očekáváních, které vyhlášení provázely.
Součástí výstavy bude i pestrý soubor fotografií dokumentující historický
střed města na přelomu 50. a 60. let

Projekt AXA DĚTEM rozvíjí hravost
ČERNÁ TABULE SE ŽIRAFKOU SIGNALIZUJE, ŽE TADY AXA POMÁHÁ PEČOVAT O HŘIŠTĚ
Na počátku byl dobrý nápad. Podpořit přirozenou hravost dětí, zapojit
do dětských her také jejich rodiče,
zajistit bezpečnost prostoru, kde si dospělí a děti mohou spolu hrát. Umožnit
prohloubení vztahu mezi rodiči a dětmi
prostřednictvím společné hry. Kdo jiný
by se o to měl postarat, než pojišťovna
zaměřená na rodinu a život, který je víc
než standardní.
DŮLEŽITOST HŘIŠŤ
Nikdo asi nepochybuje o důležitosti
dětských hřišť ve městech. Je to důležitý

prostor, kde děti tráví velkou část svého
dětství. Maminky si popovídají, děti poznají nové kamarády, všichni se nadýchají čerstvého vzduchu. Finanční náklady
na vybudování a udržování dětského hřiště jsou však obrovské. Proto zde pojišťovna AXA pomáhá. Bohužel, na hřiště
nechodí jen děti s rozzářenýma očima,
ale také lidé s touhou vše hezké okolo
sebe zničit. Díky podpoře odpojišťovny
AXA je nyní snazší dětská hřiště udržovat bezpečná, v pořádku a v čistotě.
TABULE JAKO BRÁNA DO ŘÍŠE

INSPIRACE
Finanční podporou to ale nekončí.
Černá kreslící tabule se žirafkou, umístěná na hřišti, na sobě nese tajemný QR
kód, který návštěvníka s mobilním internetovým připojením přenese na webové
stránky AXADETEM.CZ. Zde rodiče
najdou spoustu dobrých nápadů, co
by si s dětmi mohli zahrát, jsou zde
písničky, básničky i omalovánky pro
chvíle, kdy bude zamračeno a zůstanou
s dětmi doma. Najdou zde i nejbližší
akce v okolí, kam lze zajít.

Zábava pro celou rodinu
WEBOVÉ STRÁNKY
PŘIPOMÍNAJÍ, CO UŽ JSTE
MOŽNÁ ZAPOMNĚLI

Webové stránky AXADETEM.CZ
mají blíž k zálesáckému zápisníku, než
k počítačové hře. Návštěvníkovi s internetem v mobilu ukážou, která další
hřiště máve svém okolí, jaké nejbližší
akce pro děti a jejich rodiče se ve městě chystají. Stránky nabídnou inspiraci
rodičům, kteří si zrovna nemohou
vzpomenout na svou oblíbenou hru
z dětství, chtějí si s dětmi zazpívat
či naučit se novou básničku. Stránky
fungují nejen v mobilu, ale samozřejmě i na domácím počítači. Třeba když
venku prší, najdete zde hry pro doma,
nebo omalovánky k vytištění. Stránky
se neustále doplňují o další nové hry,
písničky, básničky i omalovánky, aby
stálo zato se na ně často vracet.

Umět si hrát je důležité
Když jsem byl špunt jakovy, stačil mi
klacík a kousek provázku, vzpomínal
dědeček Antonína my jsme obraceli oči
v sloup. To bylo někdy ve středověku,
dnes mám vlastní děti a občas se přistihnu při líčení, jak nám kdysi stačil
ke hře tenisáka starý koberec místo
stanu. To říkám, když už to bzučení
Nintenda nemůžu poslouchat. A mám
samozřejmě – jako vždycky– pravdu.
Děti si opravdu vystačís málem. Pokud
chcete vidět rozzářené dětské oči, nemusíte lovit v peněžence. Poraďte jim,
že na honěnou se dá hrát i pozpátku,
a zachvilku už pištění nebere konce.
V lese podotkněte, kdopak to asi bydlí
tady v tom starém pařezu, a hned tu
máte lesní architekty. Dětská fantazie
už je taková, ževe staré krabici vidí
pirátskou loď a kus větve je rázem os-

Žatecký
týdeník

trým mečem rytíře Humprechta. Je to
snadné, levné a hlavně zábavné hrát si
s dětmi. Ukazují nám způsob pohledu
na svět, který jsme už zapomněli. Řeší
problém chybějícího slona způsobem,
který by jim záviděli Einstein. Učí nás
potřebné bezstarostnosti a nadhledu,
který se někam ztrácí pod tíhou našich
strašně důležitých starostí. Tak že
pokud můžu poradit, zjistěte si, jak se
hraje „na rybáře a rybičky“, přestaňte
na moment esemeskovat kamarádce,
odložte mobil, svlékněte sako, zujte
si boty a opusťte na pár prchavých
okamžiků svět důležitých a seriózních
lidí. Zakřičte si „Rybáři jdou!“ a lovte
ryby po celém hřišti, dokud vám dech
postačí. Za pár let, až vaše princezna
nastoupí na FAMU, už na to může být
pozdě. „Máte babu!
Vaše AXA

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno radou města dne
22.08.2011
n byt č. 2 v domě č.p. 150 nám.
Svobody v Žatci o velikosti 0+3
o ploše 107,77 m 2 za měsíční nájemné 58,08 Kč/ m 2 bez služeb na dobu
určitou jeden rok s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu
Bytová jednotka bude pronajata
po 31.10.2011.
Zveřejněno od 5.9.2011 do 4. 10.
2011
V termínu zveřejnění přijímáme
písemné žádosti na řádně vyplněném tiskopise, který je k dispozici
na informacích Měú Žatec, majetkovém odboru nebo na www.mesto-zatec.cz.

20. století. Protože národním tématem letošních Dnů evropského dědictví (EHD) jsou památky jako tvůrci
panoramatu našich měst a městeček,
je do výstavy připraven výběr kreseb
a maleb panoramat Žatce. Panorama města je totiž jedním z předmětů
ochrany v rámci městské památkové
rezervace. Během EHD (tj. přesně
od vernisáže do 11. září včetně) budou
mít návštěvníci ojedinělou příležitost
prohlédnout si ve výstavě dva unikátní
exponáty z muzejních sbírek: originál
Willenbergovy veduty města z r. 1611
a poklad stříbrných tolarů z počátku
17. století.
PhDr. Jiří Matyáš

Rytíři udrželi děti ve střehu
Z bohatého programu žatecké Dočesné
2011 jsem si vybrala Historické tržiště
s dobovými řemesly s prodejními stánky.
Nejvíce mě zaujala historická muzika, při
které návštěvníci Dočesné mohli shlédnout šermířský souboj střídaný s programem pro nejmenší v každé hodině.
Byla jsem překvapena, jak v sobotu
všechno probíhalo. Po celou dobu rytíři
udrželi pozornost a soustředěnost nejen
u vybraných dětí rytířů a princezen, ale

i u nás přihlížejících. Rytíř - moderátor
zaujal svými komunikativními dovednostmi s čistou výslovností a okamžitou
reakcí na nečekané. Zábavnou hrou se
děti poučily nejen dobrému z historie, ale
i v asi 50 minutách času také rytíři přispěli k jejich tělesnému a pohybovému
rozvoji a příjemnému prožitku. Hra byla
ukončena tak, že všichni diváci ve věku
cca 5-7 let byli „pasováni“ na rytíře
a odměněni diplomem. Hana Hrdinová

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje dne 31.08.2011 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
• 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 (praxe v oboru odpadového hospodářství či ochrany
ovzduší výhodou)
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 01. 11. 2011.
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,
číslo ŘP, 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
tajemníka (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 16. 9. 2011 do 09.00
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.

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 v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

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

řádková inzerce
n Prodám rodinný domek v obci
Velichov u Žatce k trvalému bydlení
nebo rekreaci. U domu zahrada 315
m2, garáž, chlívky, sklep, vlastní studna, 380/220 V, autobusová zastávka,
klidná část. Rekonstrukce nutná. Cena
750.000,-. Telefon 725 703 772.
n Prodám stavební buňku, 6,2 x
3,5 m, dvě zamřížovaná okna, rozvod
elektro. Celkově v dobrém stavu. Cena
22 000 Kč. Kontakt 728 240 990.
n Pronajmu garáž v Žatci v Podměstí. Informace na tel. 723 577 134.
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci na Pražské ulici, 51 m2. Nájem 4.100 Kč/měsíc
+ služby. Vratná kauce 9.000,- Kč. Vlastní plynové vytápění, se zahradou. Řádná
nájemní smlouva. Telefon 608 978 992.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, dlouhodobě, seriózní smlouva. Kontakt
na majitele 603 802 776, 777 818 144.
n Hledáme zemědělskou půdu do nájmu nebo na prodej – okolí Žatce, Podbořan, Sýrovic. Tel. kontakt: 725 068 086
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky. Maturita, bezúhonnost a dobrý
zdravotní stav podmínkou. Bližší
informace na tel.: 415 779 108 (106)
nebo na www.vscr.cz
n Pronajmu byt 1 + 1 Žatec, Javorová
ul. – Tel.: 723 222 745
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci U Jezu,
pouze pracujícím. Vratná kauce 2 nájmy.
Telefon 731 425 408
n Prodám pozemek 971 m2 v Čeradické ul. Zn.: 400,-Kč/m2. Tel.: 608 448 816
n Pronájem zařízeného bytu 2+1
s balkonem. Podměstí, zděné jádro,
plastová okna. Nájemné včetně inkasa
7.200,- Kč. Kauce jednoho nájmu. Tel.:
777 312 422. Jen pracujícím.
n Prodej slepiček – Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho chovu!!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů – cena 138
– 148 Kč/ks, starší 20. týdnů – 155
Kč/ks. Prodej se uskuteční v pátek 16.
září 2011 Žatec u západního nádraží
v 14.30 hod. Případné bližší informace: tel. : 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719.
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Dánové si vybrali opět Žatec

Učitel hudby, sbormistr a kapelník v jedné osobě, pan Bjarne DONOVAN, již
druhým rokem přijíždí do České republiky na koncertní turné. Po loňském
vystoupení s pěveckým smíšeným sborem letos přijede s dechovým orchestrem
SVOGERSLEV HORNORKESTER (SHOK). K pobytu si Dánové již podruhé
zvolili malebné město Žatec a odtud vyjíždějí na koncerty.
První koncert se uskuteční v Žatci lonádě v Karlových Varech je 14. 9.
u Chrámu chmele a piva 12. září v 17 v 11 h. a po obědě pokračují do Kadaně, kde vystoupí v renovovaném konhodin.
V úterý 13. 9. ve 14 hodin vystoupí certním a divadelním domě ORFEUM
v Rakovníku na náměstí a večer si za- od 17 hodin.
V každém městě mají dánští hosté vždy
hrají v Kladně s českou dechovkou Květovankou v restauraci U zlatého selátka krátkou prohlídku a setkání s městskými
činiteli, kteří koncerty zprostředkovávají
od 19 hodin.
Dopolední koncert na Mlýnské ko- a připravují.

Regionální muzeum K. A. Polánka a Nositelé tradice
vás zvou na výstavu

„Nositelé tradice lidových řemesel“
9. 9. – 22. 10. 2011

Výstava prací Nositelů certifikátu MKČR prezentuje současný stav domácí
rukodělné výroby a tradičního řemesla v českých zemích na základě portrétů
a výrobků domácích lidových řemeslníků, oceněných titulem Nositel tradice
lidových řemesel.

Vernisáž výstavy - 9. září 2011 od 16.30
v hlavní budově muzea
Výstava je součástí programu Národního zahájení
Dnů evropského dědictví v Žatci 10. září.

Rozloučení
22.8.
23.8.
24.8.
27.8.
28.8.
29.8.
29.8.
31.8.
31.8.
1.9.

Spasoje Jelič
Lucie Maulisová
Nina Dušková
Marie Čečrdlová
Eva Dančová
Stanislav Rost
Jan Posel
Marie Čermáková
Oldřich Ulovaný
Dagmar Hubková

82
92
83
71
58
54
52
92
72
57

řádková inzerce
n Prodám byty v OV: 1+4 panelový
dům (plast. okna, zateplený), 6. patro.
Plocha 80 m2. Lokalita Žatec-Jih u restaurace Tulipán. Cena: 870.000,- Kč.
1+1 panelový dům ( plast. okna, zateplený ), 4. patro. Lokalita Žatec – Jih. Cena:
490.000,- Kč. Kontakt: 724 048 626
n Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž na Červeném Hrádku v Žatci. Telefon
602 402 774. Volat od 16 – 17 h.

NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ
DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V ŽATCI 2011
PÁTEK 9. 9. 2011
14.00 – 21.00
Volně přístupné památky v centru města
(v mapě vyznačené)

16.30
Vernisáž výstavy Nositelé tradice lidových
řemesel
(Regionální muzeum K. A. Polánka)

21.00
Divadelní představení
Rodiče se asi zbláznili
M. Švandrlík / A. Urbancová / ZUŠ Žatec
(Městské divadlo)

SOBOTA 10. 9. 2011
9.00 – 21.00
Volně přístupné památky ve městě

Výstavu fotografií Jana Řánka pořádá 1.DFK Žatec v Městském divadle. Vernisáž je 15. září v 18 hodin.

!!! RYCHLÉ A BEZBOLESTNÉ
VYŠETŘENÍ TEPEN !!!
Chcete znát stav Vašich tepen ve Vašem těle? Riziko srdečního infarktu
a cévní mozkové příhody v příštích
10-ti letech?
Nechte se vyšetřit přístrojem Arteriograf v naší interní ambulanci
v Nemocnici Žatec, o.p.s., pro objednání na tel: 414 110 354
Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny, cena za vyšetření 1000,-Kč.
Bližší informace také na
www.nemzatec.cz

18.00
Vokální koncert Schola Gregoriana
Pragensis

(Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie)

20.00
Koncert dětského sboru ZUŠ Camerata
a Žateckého příležitostního sboru
(Klášterní kostel Korunování Panny Marie)

21.30
Oﬁciální ukončení programu
Chmelobranou

(Chrám chmele a piva, nám. Prokopa Velkého)

HISTORICKÝ JARMARK
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
9.00
Zahájení prodeje na historickém
jarmarku
9.40
Historický průvod

(od Komerční banky na nám. Svobody)

10.00
Slavnostní zahájení akce
(nám. Svobody - podium)

12.00
Divadelní představení pro děti

(nám. Svobody)

12.30
Ukázka historického šermu – Rekruti

10.00 – 12.00
Národní zahájení Dnů evropského
dědictví v Žatci za účasti zástupců
ministerstev ČR, hejtmanky Ústeckého
kraje a starostky Žatce

(nám. Svobody - podium)

(nám. Svobody)

13.00
Vystoupení kejklířů mezi návštěvníky
(nám. Svobody)

(nám. Svobody)

13.15
Ukázka práce sokolníků

(Libočanská branka)

14.30
Vystoupení kejklířů mezi návštěvníky

(Křížova vila - zahrada)

14.45
Divadelní představení pro děti

14.00 – 14.30
Střet šermířů u Libočanské branky
16.00
Koncert ZUŠ Žatec

skladackaDL.indd 2

Nabídka kurzů eGoncentra na ZÁŘÍ
Všechny kurzy jsou poskytovány zdarma!

Prezenční kurzy
název kurzu

termíny konání

čas konání

Soubor kurzů Czech Point
Katastr nemovitostí
Služby ISDS II.

pondělí
5. 9. 2011 • 12. 9. 2011
19. 9. 2011

7:30–9:30 h
10:00–16:00 h

Informační systém datových
schránek

úterý
6. 9. 2011 • 13. 9. 2011
20. 9. 2011

7:30–16:00 h

termíny konání

čas konání

název kurzu

Word pro začátečníky

středa až pátek
31.8.-2.9. 2011 • 7.-9.9. 2011
14.-16. 9. 2011 • 21.-23. 9. 2011
27.-30. 9. 2011 •

název kurzu

7:30–16:00 h

termíny konání

Úvod do eLearningu pro
studující (eGON)

kurz probíhá průběžně
v období
10. 9. 2010 – 31.12.2011

čas konání
přihlášení probíhá
na základě dohody
s lektorkou vzdělávání Ivetou Krejčovou

Prezenční kurzy probíhají v učebně eGoncentra ORP Louny (na Radnici v přízemí). (Nabídka kurzů je předběžná, případné změny jsou proto vyhrazeny, děkujeme.)
Přihlašovat se na kurzy jak prezenční tak i distanční (přes PC) můžete zde: http://
elev.institutpraha.cz/regman/louny.html
Důležité informace (kontakty, odkazy), nabídku aktuálních kurzů a předběžný plán
školení s počtem akreditovaných hodin můžete sledovat také na webových stránkách MU Louny na adrese: http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/dulezite-informace/
vzdelavaci-stredisko-egoncentrum-louny

Výstava fotografií

(v mapě vyznačené)

9.00 – 18.00
Historický jarmark
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(nám. Svobody)

(nám. Svobody)

(nám. Svobody - podium)

Výběr zájemců do II. cyklu projektu
REP - Rozhodnutí – energie – práce

pro mladé od 15 do 25 let s nízkou nebo žádnou kvalifikací
12. 9. 2011 – Úřad práce Žatec, 9:00 a 11:00 hodin
(i pro zájemce z Podbořanska)
13. 9. 2011 – Úřad práce Louny, 9:00 hodin
Se zájemci do 18 let je vhodné, aby přišli i jejich zákonní zástupci.
Informace o projektu – Informační centrum projektu REP v Lounech,
Pod Nemocnicí 2380, budova B – přízemí, nebo kontaktní osoba –
Jitka Nehybová, mob.: 734 633 932, e-mail: ppp-os@seznam.cz
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15.15
Ukázka práce sokolníků
(nám. Svobody)

15.50
Ukázka historického šermu – Rekruti
(nám. Svobody)

16.10
Vystoupení kejklířů mezi návštěvníky
(nám. Svobody)

16.30
Ukázka historického šermu - Vítkovci
(nám. Svobody)

16.50
Koncert hudební skupiny Arcus
(nám. Svobody - podium)

DOPROVODNÝ PROGRAM
Nositelé tradice lidových řemesel:
9. 9. – 22. 10.

(výstava – Regionální muzeum K. A. Polánka)

50 let městské památkové rezervace:
8. 9. – 5. 11.
(výstava - Křížova vila)

Pěstování chmele: 9. - 10. 9.

(výstava – budova Známkovny chmele)

Architektonické návrhy na využití chmelových
skladů v Žatci: 9. - 10. 9.
(výstava - Chrám chmele a piva)

Prohlídka Žateckého pivovaru v 11.00, 14.00,
17.00 hodin. Jedna prohlídka za účasti max.
25 osob.
(Žatecký pivovar, Žižkovo nám.)

Den otevřených dveří Gymnázium Žatec: 10. 9.
(Gymnázium Žatec)

VŠECHNY AKCE JSOU PŘÍSTUPNÉ ZDARMA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

25.8.2011 14:58:19
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Žatecký týdeník

Komedii na trávníku režíroval rozhodčí

Velké hemžení na trávníku u Ohře

Nejmenší fotbalisté, narození v roce 2002 a později, sehráli v Žatci za jediný
den 72 utkání, ve kterých padlo 329 branek. Stalo se tak na velkém turnaji, který uspořádala v sobotu 27. srpna Fotbalová přípravka FK Slavoj Žatec
na stadiónu U Ohře k 75. výročí založení klubu, který svým rozsahem a počtem zúčastněných týmů nemá v našem regionu obdoby.
„Sešlo se zde 16 týmů ročníku 2002 Milou pozorností a velkým překvaa mladších, které zde sehrály za jediný pením byly sladké odměny - dorty se
den celkem 72 zápasů, ve kterých padlo znakem svého klubu a mnoho jiných
329 gólů!,“ říká obdivně jeden z orga- upomínkových předmětů, které budou
nizátorů a domácích trenérů Libor Klíč. připomínat nejmenším adeptům fotbalu
„Do finále se probojovaly týmy FC ZVVZ jejich velký den v Žatci.
Milevsko a FC Slovan Liberec, který n Konečné pořadí turnaje:
1. FC Slovan Liberec, 2. FC ZVVZ
na konec celý turnaj po zásluze vyhrál.“
Za družstvy 3. FK Králův Dvůr a 4. FK Milevsko, 3. FK Králův Dvůr, 4. FK
Sezimovo Ústí skončil ve velké konku- Spartak MAS Sezimovo Ústí, 5. FK
renci na 5. místě kolektiv benjamínků Slavoj Žatec A, 6. Dukla Praha, 7. FC
FK Slavoj Žatec. Pod vedením L. Klíče Victoria Plzeň, 8. FC Victoria Plzeň a J. Klepáčka jim jen o jediný bod utekl dívky, 9. ČAFC Praha B, 10. Spartak
Chodov, 11. Baník Sokolov, 12. ČAFC
postup do semifinále.
Vzorně připravený a řízený turnaj ko- Praha A, 13. SKP Rakovník, 14. FK
lektivem v čele se sekretářem Pavlem Slavoj Žatec B, 15. Junior Žatec, 16.
Maňákem, za podpory rodičů žatec- FK Louny
Nejlepší brankář: Hauzr Pavel / Sparkých hráčů, měl i vzorové zakončení
v podobě závěrečného vyhodnocení. tak Chodov /
Nejlepší střelec: Müller Martin – 15
Všechny zúčastněné týmy a nejlepší
jednotlivci převzali poháry a trofeje. branek / ČAFC Praha B /

Přijďte si protáhnout tělo po prázdninách

„Začínáme cvičit pro širokou veřejnost v tělocvičně 3.ZŠ v Podměstí
Žatec,“ vyzývají zájemce kvalifikované cvičitelky TJ - SPV Sever Žatec.
Ženy a dívky mají rezervovány dny pondělí a čtvrtek vždy 18.00 - 19.00
hodin. Rodiče a děti cvičí ve čtvrtek 17.00 - 18.00 hod.
Kondiční, zdravotní a rehabilitační cvičení je při hudbě na podložkách,
kde se využívají ke cvičení aerobní činky, tyčky, míče overball a gumy, ke cvičení též step stupínky.
Rodiče s dětmi již od dvou roků do předškoláků. Cvičí se na podložkách
při hudbě, kde je cvičení motivováno na pohyb a motoriku dětí. Cvičí se
na trampolince a lavičkách, dále různé hry a soutěže, což se dětem moc líbí.

Fotbalisté žateckého Slavoje prohráli v neděli v divizním utkání IV. kola doma ty. Hlavně že nám nikoho nevyloučil.“
Žatec jede v pátek do Českého Dubu,
s vedoucí a také favorizovanou Viktorií Jirny. Více než kvalitní fotbal však dikde hraje v sobotu dopoledne. Doma
váky „bavil“ rozhodčí Petr Martínek svými neuvěřitelnými výroky.
n Žatec – Jirny 2:4 (1:2)
po změně stran využil Pikl jednu ze svých se představí v neděli 18.září, kdy hostí
Lídr tabulky se šesti bývalými ligový- dalších dvou šancí k vyrovnání na 2:2. Sokol Brozany.
mi hráči, v čele s Markem Kinclem (mj. Hosté vzápětí šli do vedení opět z přísné
Branky: 19. a 51. Pikl – 38. a 59. (pok.
Sparta, hostoval i v Blšanech), kteří dva penalty a výhru potvrdili čtvrtým gólem kopy) Jindráček, 42. Kincl, 84. Jandzík.
roky po sobě jako vítěz skupiny přene- z přímého kopu za zákrok, který by se Rozhodčí Martínek – Kříž, Simmerová,
chali postup soupeři za sebou, byli od za- na druhé straně vůbec nepískal.
ŽK 5:2, 460 diváků (největší návštěva
čátku aktivnější a za 13 minut měli dvě
„Je to škoda, mohli jsme myslet na lep- kola ze všech 5 skupin divize ČR).
šance, které nevyužili Kincl a černý Ibe. ší výsledek,“ povzdychl si trenér. „Když
Slavoj: Švarc – Vávra, Heinc, Bešík,
Do vedení ale šli v 19. domácí, když kluci viděli, co všechno se píská, měl si Krejčík – Janáček (79. Paul), Macháček,
atakující Krejčík vyděsil obránce hos- dát zkušený Heinc větší pozor na zá- Svoboda, Lesniak - Pikl (70. Jakubov),
tů, jehož hlavičku před branku vystihl kroky, po kterých sudí nařídil penal- Klasna.
Aleš Pikl a čistým bodlem poslal míč
k tyči – 1:0!
Jestliže do té doby hlavní sudí Martínek
na sebe upozornil „jen“ několika podivnými výroky, zapnul od této chvíle svoji
fantazii naplno. Pro jistotu dal do přestávky čtyři žluté karty domácím (hostům
1) a obzvlášť vysazeno měla jeho píšťalka
na domácího dirigenta Svobodu, jehož
téměř nenechal hrát. Hosté nakonec vyhráli, když ze čtyř branek dali polovinu
z pokutových a jeden z přímého kopu.
„Takové kvalitní mužstvo nemá zapotřebí, aby ho tlačil rozhodčí,“ řekl žatecký trenér Pavel Koutenský. „Jsem rád, že
ho máme za sebou, dokázali jsme dát
dvě branky a neprohráli jsme takovým
rozdílem jako třeba Motorlet. K výkonu
rozhodčích se nechci vyjadřovat, vždyť
co s námi dělal, viděli všichni…“
Diváci dávali rozhodčímu svůj názor
dost hlasitě najevo. A když v 84. minutě
ho trefil míčem Svoboda, tribuna jako
jeden muž skandovala „ještě jednou,
ještě jednou!“
Kvalitní Viktorie Jirny nastřílela ve čtyřech utkáních už 17(!) gólů a údajně
po dvou odmítnutých postupech již letos Podzimní posila fotbalistů Slavoje, zkušený 36letý exligista Aleš Pikl, vstřelil v nechce do ČFL. Ještě do poločasu hosté děli své první dvě branky v dresu Žatce, ale tentokrát ani to na vítězství s vedoucí
otočili stav ve svůj prospěch. Krátce Viktorií Jirny nestačilo. Slavoj se doma představí opět 18. září, kdy přivítá Brozany.

Kdy se vydat na mládežnický ligový volejbal

17. prosince 2011 v 10.00 a 14.00 hod.
Pro příznivce mládežnického volejbalu v Žatci zveřejňuje VK Sever Žatec terŽatec - TJ Slavia Liberec
míny zápasů hraných v hale TJ u řeky.
21.ledna 2012 v 09.00 a 13.00 hod.
n 1. liga dorostenky
n 1.liga dorostenci
8.října 2011 v 10.00 a 14.00 hod. VK
1.října 2011 v 10.00 a 14.00 hod. VK Žatec - VK Kladno
4. února 2012 v 10.00 a 14.00 Žatec
Sever Žatec - VK Šanov Teplice
Sever Žatec - SK Prosek Praha A
5.listopadu 2011 v 10.00 a 14.00 hod.
22. října 2011 v 10.00 a 14.00 hod. - Česká Lípa
3. března 2012 v 10.00 a 14.00 Žatec
Žatec - TJ VEROS Chomutov
Žatec - SK Borek Ostrov
26.listopadu 2011 v 10.00 a 14.00 hod.
12.listopadu 2011 v 10.00 a 14.00 hod. - VK Chemopetrol Litvínov
24. března 2012 v 10.00 a 14.00 Žatec
Žatec - VK Ervěnice - Jirkov
Žatec - SK Volejbal Ústí nad Labem
21.ledna 2012 v 10.00 a 14.00 hod.
26. listopadu 2011 v 10.00 a 14.00 - Prosek Praha B
red
Žatec - VK Spartak Děčín
hod. Žatec - VK Ervěnice - Jirkov

NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ
DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V ŽATCI

OTEVŘENÉ PAMÁTKY

1. Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
2. Kostel sv. Jakuba Většího
3. Klášterní kostel Korunování Panny Marie
4. Kostel sv. Václava
5. Kostel sv. Antonína Paduánského
6. Evangelický kostel
7. Podzemí pod Kruhovým náměstím
8. Sklep měšťanského domu č.p. 7
9. Kněžská brána
10. Radniční věž
11. Městské divadlo
12. Regionální muzeum K. A.Polánka
13. Křížova vila
14. Husitská bašta - muzeum Homolupulů
15. Chmelařské muzeum
16. Chrám chmele a piva
(zdarma pouze Pivní maják pěšky)
skladackaDL.indd 1

17. Gymnázium
18. ZŠ Komenského alej
19. Židovský hřbitov
20. Zahrada kapucínského kláštera
21. Pivovar
22. Známkovna chmele

VYSVĚTLIVKY
objekty otevřené v PÁTEK a SOBOTU
objekty otevřené v SOBOTU
objekty a místa dostupná pouze zvenku
objekty a místa mimo rámec mapy

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

23. Synagoga
24. Hrázděný dům
25. Sloup sv. Floriána
26. Sloup Nejsvětější Trojice
27. Lüdersdorfova vila - papírny
28. Dreherův pivovar
29. Český učitelský ústav-Obchodní akademie
30. Libočanská branka
31. Staré gymnázium
32. Dům č.p. 55
33. Renesanční sladovna
34. Železný příhradový most
35. Stará pošta
36. Půdorys kostela nezn. patrocinia v dlažbě
37. Půdorys kostela sv. Víta v dlažbě
38. Půdorys minoritského kostela v dlažbě

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTURY A HEJTMANKY ÚSTECKÉHO KRAJE
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