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Příspěvky
z programu
regenerace
MPR a MPZ

Město Žatec přijímá žádosti
(dotazníky) o finanční příspěvek
z Programu regenerace MPR
a MPZ na obnovu kulturních
památek pro rok 2014. Termín
pro podání žádostí: nejpozději
do 21.10.2013.
Bližší informace k Programu
a formuláře žádosti - Městský
úřad Žatec, kancelář úřadu, správa
dotací, Kateřina Mazurová, email:
mazurova@mesto-zatec.cz , tel.
415736271, nebo na www.mesto-zatec.cz (sekce E-služby úřadu Žádosti a formuláře - kancelář úřadu).

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou
posádkou Žatec Vás zvou u příležitosti
95. výročí vzniku samostatného československého státu na slavnostní pietní
akt, který se uskuteční dne 24. 10. 2013
v 11.00 hod u památníku na Kruhovém
náměstí v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.05 – projev starostky města a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – ukončení pietního aktu

Omezení dopravy
ve středu města

Upozorňujeme občany na probíhající úplnou uzavírku komunikace před
„Synagogou“ v ulici Dlouhá v Žatci.
Doprava je po dobu uvedeného dopravního omezení do 10. 11. 2013
vedena jednosměrným provozem ulicí
Oblouková, přes Chelčického náměstí,
ul. Dlouhou směrem do ul. Poděbradova
a dále výjezdem na náměstí Svobody.
Citované dopravní omezení ve středu
města si vyžádaly stavební práce v rámci
rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Žatec

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR konané ve dnech
25. a 26. října 2013
n UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že hlasovací
lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR musí být dle
Harmonogramu úkolů a lhůt, vydaným
MV ČR, dodány voličům nejpozději 1
den přede dnem voleb, tj. nejpozději
do 24.10.2013. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Dále upozorňujeme občany volebního
okrsku č. 16 na změnu sídla volební místnosti. Dosud bylo sídlo OVK
Cukrovar – jídelna, Rooseveltova 922,
Žatec, nově se bude sídlo OVK nacházet
v BUDOVĚ HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ ČD,
Rooseveltova 699.
(HŠ)

foto: nrtm. Michal Beran

Pozvánka
k památníku

MIB Quartet vyprodal synagogu Začalo největší cvičení 4.brigády

První říjnovou sobotu zavítalo do žatecké synagogy díky pozvání Pirátů,
podpoře královského města Žatec
a sponzorů netradiční smyčcové kvarteto MIB Quartet. I přes to, že zima
uvnitř byla možná větší než ta venku,
byla synagoga v sedm hodin večer plná
nedočkavých diváků. Po úvodním slovu
Zdeňka Štěpánka přivítal všechny v sále
místostarosta města Žatec Jan Novotný.

A pak to začalo. MIB Quartet zahrál řadu
slavných melodií ve vlastních aranžích,
které neuvěřitelně rozproudily atmosféru
tohoto fascinujícího prostoru. Zlatým
hřebem večera pak bylo netradiční spojení smyčcového kvarteta a žateckého
bubeníka Radka Holodňáka. Pro MIB
Quartet byl tento koncert jedinečným
zážitkem a hráči velmi rádi přijedou
do Žatce znovu.
Milena Čámková

Startuje soutěž o logo k výročí 1010
let od první písemné zmínky o Žatci

Rada města Žatec ve spolupráci nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Logo a logotyp budou
s Komisí pro kulturu a cesužívány na propagačních
tovní ruch vyhlásila soutěž
materiálech, dokumentech,
na vytvoření loga a logotypu
vizitkách, webových prezenk výročí 1010 let od prvtacích a podobně.
ní písemné zmínky o Žatci.
Podrobné informace
Předmětem této soutěže je
a příhlášku naleznete na tomvytvoření grafických návrhů,
které budou základem pro komplexní to odkazu:
http://www.mesto-zatec.cz/mesto/
vizualizaci tohoto výročí v roce 2014. Návrhy by měly být jednoduché, originální, soutez-logo-vyroci-1010-let-zatce/

Od pondělí 7. října 2013 ve Vojenském újezdu Hradiště zahájilo 1700 vojáků
brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení největší
cvičení v roce 2013.
Cvičení se potrvá do 18. října 2013 vzdušné výsadky, útok mechanizovaného
a jeho hlavním úkolem je „Praporními praporu proti nepříteli, přesuny jednoúkolovými uskupeními 41.mechanizova- tek, léčky a přepady.
Součástí tohoto cvičení bude taktéž
ného praporu a 43.výsadkového praporu
demonstrovat plnou připravenost podílet praktické prověření dvou praporů ze
se jako součást BÚU (brigádní úkolové 4.brigády a to 41.mpr a 43.vpr dle
uskupení je bojová formace sil schopná metodiky CREVAL (Combat Readiness
vést samostatnou operaci malého roz- Evaluation – hodnocení bojové připrasahu), na společné obraně suverenity a venosti). „Po splnění této praktické
územní celistvosti České republiky a na kontroly v bojové připravenosti budou
operacích mezinárodního společenství oba prapory certifikováni a připraveni
v rámci kolektivní obrany v souladu k plnění úkolů v plném spektru operací
s článkem 5 Severoatlantické smlouvy“. v rámci mnohonárodních sil“ dodal pluMezi dílčí úkoly patří především proká- kovník Miroslav Hlaváč velitel 4.brigády
zání schopností jednotek BÚU, podílet se rychlého nasazení.
Dosažení plných operačních schopa plnit úkoly v rámci operací aliance dále
prokázání schopností jednotek bojové ností v roce 2014 je hlavním úkolem pro
podpory a bojového zabezpečení BÚU 4. brigádu rychlého nasazení a jednotky
dlouhodobě a samostatně udržet a pod- AČR, které vyčleňují vojáky do 4. BÚU.
porovat jednotky nasazené v operacích. Výstavba 4. BÚU je nejvyšší ambicí AČR
Demonstrovat využití nově zavedených v rámci vojenské spolupráce. Cvičení velí
plukovník Miroslav Hlaváč.
zbraní a techniky v operacích.
Autor: npor. Milan Němec
Během cvičení budou prováděny

Pokračuje druhá etapa oprav komunikací

V září se rozběhly další plánované opravy komunikací v Žatci. Jde například oprava chodníků na autobusovém nádra- kladné reakce a chceme v podobném
o lokalitu ulic Svatováclavská, Husova, Komenského alej, úsek pod hradbami ží. Na výsledný stav oprav registrujeme duchu pokračovat i v roce 2014.
a ulici Lučanskou.
Město na I. etapě oprav ušetřilo finanč- minietapy, tak aby co nejméně narušily
ní prostředky a snažilo se řešit postupně provoz školy. Celková plocha chodníku je
stav komunikací, na které byly registro- značně velká, má zhruba 515 m2, pozdějvány dlouhodobě stížnosti občanů, tedy ší termín realizace není vhodný vzhledem
i frekventovaný chodník před Základní ke klimatickým podmínkám. Nový stav
školou v Komenského aleji- součást tzv. chodníku určitě přispěje ke komfortu
II. etapy ucelených oprav komunikací. školáků, rodičů i dalších občanů využíVzhledem k zákonným lhůtám výběro- vajících toto frekventované místo.
vých řízení se město při výběru zhotoviCelkem na opravy komunikací, nikoliv
tele dostalo až k termínu září. Zhotovitel na celkové rekonstrukce včetně inžestavby má v případě opravy chodníku, nýrských sítí, vyčlenilo město na rok
před výše zmiňovanou základní školou, 2013 pět milionů Kč. V I. etapě byly
ve smlouvě termín realizace od poloviny realizovány např. komunikace v ulizáří do konce října. Harmonogram prací cích Studentská, Svatopluka Čecha,
byl konzultován na kontrolních dnech Politických vězňů, Volyňských Čechů,
i s vedením školy a byly dohodnuty dvě tedy okolí středních škol škol, dále také
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

(projednáno radou města dne 21.2.2012)
Volné bytové jednotky:
n č. 2553/14 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 pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 400.130,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/2 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 pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 360.000,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2553, 2554,
2555 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1115/1 o výměře 757 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 609/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 591.597.-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 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 … 633.426.-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

dne marného uplynutí lhůty ke splnění
první či druhé podmínky.
- Nebytové prostory v přízemí domu
o ploše 154 m2 jsou pronajaty na dobu
neurčitou.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady
pro prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec.
Bližší informace získáte na tel. 415736224,
email: rozvoj@mesto-zatec.cz.
K žádosti je nutno doložit podnikatelský
záměr s ohledem na provoz přilehlého aren č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci álu letního kina.
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 m 2 v k.ú.
Žatec o vel. 310/40636 vzhledem k celku
za kupní cenu … 321.094.-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 m 2 v k.ú.
Žatec o vel. 306/40636 vzhledem k celku
za kupní cenu … 325.327.-Kč a poplatky
Zveřejněno: od 19.9.2013 do 18.10.2013
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
Opakovaný záměr Města
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2832,
Žatec prodat ze svého
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
majetku
2
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m v k.ú.
Žatec o vel. 306/40636 vzhledem k celku projednáno radou města dne 19.11.2012
za kupní cenu … 355.846.-Kč a poplatky n Nemovitost č.p. 1925 ul. Obránců
míru v Žatci – objekt občanské vybavespojené s provedením smlouvy.
nosti se st.p.č. 298/3 o výměře 1183m2
v k.ú. Žatec za kupní cenu 2.800.000,- Kč
a náklady s tímto převodem spojené
Jedná se o třípodlažní, podsklepenou
budovu v letech 1985-1991 rekonstruovanou na posádkovou věznici v městské
památkové rezervaci. V současné době
bez využití, v roce 2003 budova napojena
na CZT a osazena KPS. V roce 2008 došlo
k odbourání havarijních komínů. Budova
umístěna v Městské památkové rezervaci.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady
n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci o ve- pro prodej nemovitostí z majetku Města
2
likosti 1+1, plocha bytu 48,30 m s po- Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
dílem společných částí budovy č.p. 1678 nemovitosti jsou k dispozici na www.mestov Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1861 -zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec.
o výměře 949 m2 v k.ú. Žatec o velikosti Bližší informace získáte na tel. 415736224,
483/5636 vzhledem k celku za kupní cenu email: rozvoj@mesto-zatec.cz.
… 459.336.-Kč a poplatky spojené s pro- K žádosti o koupi je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového harmonogravedením smlouvy.
mu rekonstrukce.

Žatecký týdeník

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady
pro prodej nemovitostí z majetku Města
Opakovaný záměr Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
Žatec prodat ze svého
nemovitosti jsou k dispozici na www.mestomajetku
-zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec.
Bližší informace získáte na tel. 415736224,
projednáno rado města dne 4.12.2012
n Nemovitost e.č. 2541 ul. Vrchlického email: rozvoj@mesto-zatec.cz.
v Žatci se st.p.č. 3509/1 o výměře 49 m2 Zveřejněno: od 19.9.2013 do 18.10.2013
v k.ú. Žatec za kupní cenu 352.810,- Kč
Opakovaný záměr Města
Bývalá výměníková stanice.
Zveřejněno: od 19.9.2013 do 18.10.2013

Žatec pronajmout ze svého
majetku

projednáno radou města dne 15.5.2013
n nebytový prostor - kancelář v č.p. 49
nám. Svobody v Žatci o ploše 23,24 m2
za minimální nájemné ve výši 3.676,- Kč/
m2/rok bez služeb.
Nebytový prostor umístěn v Městské památkové rezervaci.
Rada města Žatce usnesením č. 173/99 si
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze
ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr
odpovídá zájmům města.
Nemovitost e.č. 2553 ul. Alšova v Žatci Rada města Žatce usnesením č. 616/99
se st.p.č. 1039/1 o výměře 278m2 v k.ú. schválila podmínku nájemních smluv a to:
měsíční nájemné bude uhrazeno před podŽatec za kupní cenu 1.001.310,- Kč
Třípodlažní nepodsklepená stavba býva- pisem nájemní smlouvy a následně dopředu
lého skladu chmele v městské památkové nejpozději do pátého dne předcházejícího
rezervaci. Budova je v současné době bez měsíce.
Zveřejněno: od 19.9.2013 do 18.10.2013
využití.

Z dopisů čtenářů:
Nepodceňujte nezaplacení poplatků

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 … 623.267.-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2816/12 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 … 448.137.-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 … 642.015.-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 … 641.022.-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

n č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 64,40 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2726
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 3579
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
644/14263 vzhledem k celku za kupní
cenu … 644.955.- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Žatecký
týdeník

Nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 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
268/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 234.000.-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady
pro prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec.
Bližší informace získáte na tel. 415736224,
email: rozvoj@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 19.9.2013 do 18.10.2013

Zveřejněno: od 19.9.2013 do 18.10.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

projednáno RM dne 22.10.2012
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova
v Žatci se st.p.č. 477/1 o výměře 612 m2
v k.ú. Žatec a č.p. 584 ul. Úzká v Žatci se
st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v k.ú. Žatec
za kupní cenu 4.500.000,-Kč.
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně
podsklepený dům s volnými nebytovými
prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
Opakovaný záměr Města
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně
podsklepený dům s pěti volnými bytovými
Žatec prodat ze svého
jednotkami.
majetku
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaprojednáno radou města dne 26.2.2013
ném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
n Nemovitost č.p. 672 ul. Komenského v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady
alej v Žatci – objekt k bydlení – kulturní pro prodej nemovitostí z majetku Města
památka se st.p.č. 902 o výměře 316 m2 Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
a ostatní plochou p.p.č. 4633/17 o výměře nemovitosti jsou k dispozici na www.mesto146 m2 za kupní cenu 1.400.000,- Kč a ná- -zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec.
klady s tímto převodem spojené za těchto Bližší informace získáte na tel. 415736224,
podmínek:
email: rmm@mesto-zatec.cz.
- kupní smlouva bude sepsaná ve formě
notářského zápisu a to do 3 měsíců ode
dne schválení prodeje zastupitelstvem
města
- kupní smlouva bude obsahovat závazek
kupujícího jako kumulativní podmínku,
ve lhůtě 1 roku od vkladu vlastnického
práva do KN požádat o vydání stavebního povolení na rekonstrukci vnějšího
pláště domu, jmenovitě vnější fasády,
střechy a výplně otvorů a tuto rekonstrukci dokončit nejpozději do 3 let
od vkladu vlastnického práva do KN,
když dokončením se rozumí datum
vydání kolaudačního rozhodnutí
- kupní smlouva bude obsahovat smluvní
sankci spočívající v tom, že nesplní-li kupující první, či posléze druhou
shora uvedenou podmínku, bude ho
stíhat povinnost zaplatit smluvní sankci
ve výši 300.000,- Kč, která bude splatná
ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy města, nejpozději však do jednoho roku ode

Po přečtení článku v Žateckém týdeníku č. 15 o poslední šanci dlužníků
musím reagovat.
Můj syn v roce 2010 dostal pokutu závratná částka. A navíc uvalil exekuci
za špatné parkování ve výši 1.000.-Kč. i na podíl syna v rodinném domě,
Zaplatit zapomněl, a proto po dvou který byl nabídnut k prodeji, což byl
upomínkách o zaplacení předal tuto pro celou rodinu opravdu šok.
záležitost Finanční odbor v Žatci
A proto apeluji na všechny dlužníky,
exekutorovi Ing. Mgr. Jiřímu Pro- aby opravdu své dlužné pohledávky
škovi z EÚ Plzeň. Ten mu vyměřil zaplatili, protože exekuce je prachza pouhou tisícikorunu exekuční po- sprostá lichva posvěcená naším stáplatky ve výši 7.865.-, plus 1.113.-Kč tem a není odvolání.
za pozdní splacení pohledávky. Takže
Redakce zná jméno a adresu autorky

Dlužníci mají
poslední šanci
Upozornění pro občany - vymáhání nedoplatků
využitím institutu exekuce

Pro stále narůstající nedoplatky, vzniklé neuhrazením místních poplatků
(především za pokuty), uložené ve správním řízení jednotlivými odbory
Městského úřadu v Žatci, přistoupil Finanční odbor Městského úřadu
v Žatci k nepříjemnému kroku k dlužníkům.
V případech, kdy neplní poplatník nesplnění termínu, bude okamžitě přisvé povinnosti peněžitého charakte- stoupeno k vymáhání dluhu exekucí.
ru, tzn. nezaplatí stanovený místní
Při exekučním vymáhání musí každý
poplatek či uloženou pokutu (např. dlužník vždy ještě počítat s navýšením
za dopravní přestupek, za přestupek vymáhané částky o náklady řízení,
na úseku školství, životního prostře- pohybující se v rozmezí od 500,-Kč
dí, za pokutu uloženou Městskou do několika tisíců korun.
policií atd.), ani se nedostaví k doCo když dlužník nemá peníze?
mluvě o posečkání, použije správce
Není-li ve finančních možnostech
poplatku, finanční odbor, k vymo- dlužníka uhradit celý dluh najedžení vzniklé pohledávky, institut nou, umožňuje mu finanční odbor,
EXEKUCE.
na základě písemné žádosti, vzniklý
Může k tomuto využít dvě mož- nedoplatek zaplatit v pravidelných
nosti - sám provést daňovou exekuci měsíčních splátkách, pro dlužníka
anebo zvolit efektivnější způsob závazných.
vymožení své pohledávky - postoupit
Vyzýváme tímto občany, aby neji k vymáhání soudnímu exekutorovi, podceňovali důležitost včasné úhrady
Exekutorskému úřadu v Plzni.
jakéhokoliv místního poplatku či
Jak lze předejít exekuci?
pokuty, a aby v případě pochybností
Dlužník musí neprodleně zareagovat o tom, zdali mají vše zaplaceno, se
zaplacením dlužné částky na zaslané obraceli na finanční odbor, který
upozornění správce poplatku, ve kte- ve svých evidencích výši možného
rém je naposledy vyzván, aby dobro- nedoplatku prověří.
volně zaplatil v náhradní lhůtě, jemu
Vyhnete se tak nepříjemnostem
určené. Součástí tohoto upozornění provázejícím jakékoliv vymáhání,
je i informace o tom, že v případě zejména pak exekuci.

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., 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.
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Inzerce

digitální kino Žatec
12.10. 15:00 / 27.10. 15:00 /

n Zlevníme Vám půjčku - repůjčkou
Vám snížíme úroky a splátku Vaší stávající nevýhodné půjčky u jiné banky
nebo nebankovní společnosti zcela bez
poplatků. Finance pro rodinu s.r.o.,
tel.č. 725026028
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí. K nastěhování ihned. Mail:
pronajemzatec@centrum.cz, tel:
606805448
n Pronajmu garáž v podměstí U Jezu.
Tel. 725 26 70 85
n Pronajmu byt 1+kk Praha 4 – Chodov, blízko obchodní centrum, metro
C, Kunratický les, nájemné bez dalších
poplatků 7000 Kč, možnost ubytování
i dvou osob, tel. 728 571 960
n Záchrana před exekutorem!
Nezvládáte své závazky? Kontaktujte nás! Oddlužení dle ins. zákona.
Konzultace 607 446 488.
n Pronajmu byt 2+1 (61 m2) s balkonem, 2. nadzemní podlaží, Studentská ulice, v Žatci. Byt je okamžitě
k nastěhování. Nájem vč. kauce. Tel.
606 923 296
n Pronajmu garáž v lokalitě Dukelská ul. poblíž samoobsluhy. Garáž pod
dvojím uzamčením, el. 220 V, volná
od 1.11.2013. Nájem 1.200,- Kč měsíčně. Tel. 606 680 008
n Pronajmu dlouhodobě garáž
v Žatci – Podměstí za panelovým domem v ulici Ostrov. Kontakt: Tel. č.
604 401 940
n Prodám nové zařízení bytu: světle
hnědou rozkládací sedačku za 7.500 Kč,
televizní stolek dub za 3.500 Kč, automatickou pračku antikoro buben i nádrž za 3.000 Kč, skleněný konferenční
stolek za 3.200 Kč, kuchyňský stůl +
4 čalouněné židle za 3.500 Kč. Tel:
732 288 081
n Prodej dušičkového zboží
bude zahájen ve středu 23.10.13
až do 2.11.13 na nám. Svobody čp.
72 v Žatci.
n Koupíme byt 2+1 s balkonem
v Žatci – do 2. patra. Rekonstrukce
vítána. Nejlépe podměstí – není podmínkou. Nejsme RK. Tel. 607 583 313
n Prodej Slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 15-18.
týdnů cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks. Prodeje se
uskuteční: v neděli 27. října, Žatec
– u západ. vlak. nádraží – v 16:30.
Bližší informace Po – Pá 9- 16 hod.
– tel: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719. Při prodeji slepiček –
nová služba – výkup králičích kožek, cena 25,- Kč/ks.
n Dlouhodobě pronajmu velice
pěkný byt 1+1 v Husově ul. s možností trvalého bydliště. Řádná nájemní
smlouva, nájem 4000+služby+vratná
kauce. Ihned k nastěhování. Tel: 774
274 142
n Pronajmu dlouhodobě zahradu
v Zeyerově ul. k rekreač. či zahrádkář.
využití. Voda a chatka v místě. Kontakt a bližší info. 602 402 774 mezi
15-19 hod.

Operní sezonu
zahájil v Žatci
Evžen Oněgin

Po úvodním přenosu z Metropolitní
opery v New Yorku v nové sezoně, kterou byla 5. října nová inscenace Čajkovského romantické opery Evžen Oněgin,
se na plátně žateckého digitálního kina
v Městském divadle objeví 26. října téměř nehraná Šostakovičova opera Nos.
Diváci tak budou mít mimořádnou příležitost zhlédnout operní unikát, který
se v současnosti hraje jen ve čtyřech
operních domech na světě.

Rozloučení
20.9.
22.9.
		
24.9.
27.9.
		
28.9.
29.9.

Emilie Miláčková
Rudolf Vavřička
Mária Pecinková
Lydie Petráková
Jiří Vrábík
Hana Lukešová
Lidia Váňová
František Chovanec

82
72
85
82
62
65
85
54

let
let
let
let
let
let
let
let

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D

Animovaný / Rodinný / Španělsko/ 2013/ 90 min / CZ dabing
Justin je středověký chlapec z dobré rodiny a v království, kde žije, panuje zákon a pořádek.
Osvícená královna zde zavedla spolu se svým kancléřem, Justinovým otcem, nekonečné
množství předpisů a hlavním náboženstvím je byrokracie. Na věci, které se dříve řešily mečem
a soubojem, je tu po ruce vyhláška či nařízení a rytíři byli z království vykázáni. Otec naplánoval
Justinovi výnosnou kariéru právníka, ale Justin má úplně jiný sen: stát se rytířem. Vždyť jeho
děda byl jedním z nejslavnějších a nejudatnějších. Rozhodne se odejít z domova a vydává se
za dobrodružstvím, na jehož konci vidí brnění, meč a věčnou slávu. Vstupné: 150,-

15.10. 20:00		

Nezmaři oslavují také v Žatci

GRAVITACE 3D

Sci-Fi / Thriller / Drama / USA / Velká Británie/ 2013/ 90 min
Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první
vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který velí
svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy
do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami,
odkázáni jeden na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma
jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí... a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach
se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku jim zbývá. Přitom
paradoxně jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě do hlubokého vesmíru.
Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Sandra Bullock, George Clooney
Vstupné: 130,-

10.10. 17:30 / 19.10. 17:30 / 30.10. 17:30 /

MAKE YOUR MOVE 3D

Budějovická folková skupina Nezmaři si oblíbila žatecké divadlo. Důkazem toho Hudební / Jižní Korea / USA/ 2013 / 107 min / Přístupné od 12 let. / Cz titulky
vypráví o dvou tanečnících, kteří vyrůstali v odlišných podmínkách. Osud je však oba
je že se sem během posledních pěti let vrací už potřetí slavit své životní výročí Příběh
zavane do New Yorku, kde pracují v nočním baru. Nejdříve budou mezi sebou soupeřit, ale
- tentokrát 35. Uskuteční se 17. Října v Městském divadle Žatec od 19 hodin. nakonec se jejich příběh podobá „Romeu a Julii», kdy se ti dva do sebe zamilují. Vstupné: 130,Jejich narozeninová šňůra se jmenuje na pohled prozaicky „35 let na cestě“.
Na počátku Nezmařích 35 let stáli čtyři Svůj repertoár mimo domácích zdrojů
mladí mužové kteří roku 1978 založili mají namíchaný i z angloamerického
skupinu DDT, (Divadlo dramatických folku i swingu a pro inspiraci si párkrát
textů) při Jihočeském divadle. Byli to Pa- zašli i do Francie. Vždy to však zní tak
vel Zajíc, Zdeněk Hejkrlík, Zdeněk Svo- že je poznat že jsou to Nezmaři. Stále
boda a Luboš Hrdlička, jehož písničky se drží motta své písně „Musíš jít“ dál
hrají, Nezmaři dodnes. Jeho Písek bývalo a zašli tak daleko, že už mají zkušenosvrcholné číslo Pavlíny Jíšové. Po roce se ti ze společného koncertu s Jihočeskou
z nich stali, Nezmaři a sestava vykrys- filharmonií (vyšlo na CD) a čerstvě i s Pltalizovala do více méně dnešní podoby. zeňskou filharmonií. Mimo bohatého rePosledním již nehrajícím mužem byl již pertoáru mají i obsáhlý archiv, z něhož
zmíněný Jaroslav Matějů.
u příležitosti jubilea pro diváky odtajní
Poznávacím znamením Nezmarů jsou různé perličky a zajímavosti. Nezmaři:
vícehlasé vokály nápadité úpravy písni- Pavel Zajíc kytara, Antonín Hlaváč kyček, dobře znějící a hrající kytary a ne- tara, Pavel Jim Drengubák kontrabas,
odmyslitelné erupce humoru na jevišti. Šárka Benetková a zbytek zpěv.

10.10. 20:00 / 11.10. 20:00 / 12.10. 20:00 / 13.10. 17:30 / 18.10. 20:00 / 20.10. 20:00 /
		
KAMEŇÁK 4

Komedie / Česko / 2013
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem
Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují
vajíčka v mikrovlnné troubě. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka Vlasta (D. Morávková),
která vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je však zcela zaneprázdněn novou
budoucností – stal se starostou Kameňákova. Po svém předchůdci zdědil přizpůsobivého
tajemníka Bohouše (B. Klepl). Jejich první společnou misí na radnici je založení městské
policie, protože, jak známo, příjmy z udělených pokut jdou rovnou do městské kasy. Náčelníkem se stane místní Rambo, Franta Cloumal (M.Dejdar), čímž konečně stoupne v očích
jeho ženy (A.Bendová). Šetřílek Bohouš musí ještě stihnout levně zařídit jeden pohřeb...
V místní čínské restauraci mezitím dojde k nečekanému objevu. Kuchař Lojza (J.Pomeje) zalévá
své marihuanové „bylinky“ známým Modrým pramenem, který v minulých dílech povzbuzoval
sexuální apetýt. Když si ubalí „jointa“ z takto zavlažovaného výpěstku, propadne nekonečné
pravdě a všeobjímající lásce. A Coufalův syn Vincek (V.Navrátil) pohotově pochopí, že tenhle
„model“ bude bestseller... Režie: Ján Novák. Hudba: Walda Gang. Hrají: Václav Vydra nejml.,
Dana Morávková, Josef Laufer, Hana Čížková, Lucia Molnárová, Jan Skopeček, Lubomír Lipský
st., Václav Glazar, Tomáš Lipský, Lenka Vacvalová, Bohumil Klepl, Sára Milfajtová, Milan Pitkin,
Zdeněk Srstka, Václav Upír Krejčí, Martin Dejdar, Alice Bendová, Jiří Krampol, Jiří Pomeje, Lucie
V rámci svého podzimního mezinárodního turné se 16. října v Žatci zastaví Šteflová, Lucie Černá, Barbora Černá, Tomáš Materna, Pavel Pásek, Vincent Navrátil, Tomáš
skvělý slovenský kytarista a zpěvák se svou skupinou.
Magnusek, Josef Carda, Ladislav Županič, Martin Maxa, Eva Čížkovská, David Gránský, Pavel
Andrej Šeban je prvním Slovákem val s osobnostmi jako např. Peter Lipa. Novotný, Robin Pařík Václav Vydra nejml., Dana Morávková, Josef Laufer, Hana Čížková, Lucia
po mnoha letech, který zahraje a zazpí- Dežo Ursiny, Pavol Hammel, Marian Molnárová, Jan Skopeček, Lubomír Lipský st., Václav Glazar, Tomáš Lipský, Lenka Vacvalová,
vá V Městském divadle v Žatci. A aby se Varga. Někdy na podiu, někdy jako pro- Bohumil Klepl, Sára Milfajtová, Milan Pitkin, Zdeněk Srstka, Václav Upír Krejčí, Martin Dejdar,
to nepletlo, doprovodí ho Andrej Šeban ducent či jako studiový hudebník. Za se- Alice Bendová. Vstupné: 110,-

Přijede Andrej Šeband band
band. Nebude to ale úplná premiéra
v Žatci, v roce 2009 přijeli jeho kolegové na Žateckou Dočesnou s obnoveným
hardrockovým Demikátem.
Andrej Šeban je slovenský kytarista,
skladatel a producent, který spolupraco-

bou má i spolupráci s českými muzikanty
a zpěváky (mj. J. A. R., Kubišová, Pavlíček, Ledecký). Takže 16.10. v 19 hodin
by se všichni příznivci dobré hudby ze
Žatce a okolí měli se jít v Městském divadle.
(jn)

Divokou Kamčatkou s Š. Šulcem

11.10. 17:30 / 13.10. 15:00 / 15.10. 17:30

OGGY A ŠKODÍCI

Animovaný / Komedie / Francie/ 2013/ 80 min
OGGY A ŠKODÍCI se konečně dočkali filmového zpracování! Celých 80 minut záškodnictví
Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel můžete už tento podzim vidět na velkém plátně. Již
od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich
boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem je proti tomu úplné prd. Vstupné: 90,-

12.10. 17:30		

ELISIUM

Sci-Fi / Akční / Thriller / Drama / USA / 2013 / 109 min cz titulky / Přístupné od 12 let.
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické
V rámci probíhajícího Týdne knihovny pozvala Městská knihovna Žatec 2. stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. Tajemnice Delacourt
(Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli, aby pro obyvatele Elysia zůstal zachován jejich luxusní
října veřejnost na cestopisnou přednášku Šebestiána Šulce.
životní styl. A naopak lidé na Zemi jsou ochotni udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své
Cestovatel a vysokohorský turista plavce V. J. Beringa, který vedl první vý- místo na Elysiu. Max (Matt Damon) se zapojí do nebezpečné operace, která by mohla přinést
nás slovem i obrazem provedl divokou pravu na Kamčatku. Své poutavé vyprá- rovnost dvou polarizovaných světů. Vstupné: 90,-

Kamčatkou. Představil nám zajímavosti
tamější přírody - na poloostrově je 29
činných sopek, velké množství teplých
pramenů, gejzírů a bublajících bahenních
sopek. Návštěvníkům přiblížil historii
osídlování poloostrova a osobnost moře-

vění doplnil řadou diapozitivů a na závěr
ochotně zodpověděl několik dotazů.
Ve středu 23. října od 16 hodin můžete s Dušanem Poradou prostřednictvím
cestopisné přednášky zavítat do Latinské
Ameriky.
(kr)

18.10. 17:30 / 24.10. 17:30 /

TURBO 3D

19.10. 15:00 / 25.10. 17:30 /

ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE 2 3D

Animovaný / Rodinný / USA/ 2013/ 96 min / Cz dabing
Z dílny tvůrců filmů Madagaskar, Kung Fu Panda a Croodsovi přichází do kin nový snímek
TURBO. TURBO je vysokorychlostní 3D animovaná komedie o šnekovi outsiderovi, který
zázrakem získá nadpřirozenou schopnost být super rychlý. V tu chvíli se jeho sny rozjedou
na plné obrátky. Až když se seznámí s partičkou chytrých a protřelých hlemýžďů, Turbo
pochopí, že těžko uspěje sám bez pomoci druhých. Proto se rozhodne, že dá své srdce i ulitu
všanc, aby pomohl svým kamarádům dosáhnout jejich velkého snu, než si sám splní ten svůj:
zvítězit v závodu Indy 500. Vstupné: 150,Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2013/ 96 min / CZ dabing
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni
opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří
neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami, hladovými
tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase
na pravou míru... Režie: Cody Cameron, Kris Pearn. Hrají: Anna Faris, Neil Patrick Harris,
Terry Crews, Andy Samberg. Vstupné: 155,-

24.10. 20:00 / 27.10. 20:00 /

MACHETE ZABÍJÍ

Akční / Krimi / Thriller / USA / Rusko/ 2013 / Přístupné od 12 let.
Machete je zpátky a pouští se se do mise, kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Bývalý elitní
agent je najatý americkou vládou, aby zlikvidoval šíleného obchodníka se zbraněmi (Mel Gibson), který plánuje vypustit smrtící raketu a zabránil tak celosvětové anarchii.
Režie:Robert Rodriguez. Hrají: Danny Trejo, Mel Gibson, Charlie Sheen, Jessica Alba, Lady
Gaga, Michelle Rodriguez, Demián Bichir, Amber Heard, Sofía Vergara, Alexa Vega,
Vstupné: 110,-

25.10. 20:00 /		

JAKO NIKDY

27.10. 17:30 /		

POŽÍRAČI LEKNÍNŮ

Drama / Psychologický / Česko / Slovensko / 2013/ 93 min / Přístupné od 12 let.
Konec léta ve filmu «JAKO NIKDY» znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá.
Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu
krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných
umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt
je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. Chce se skácet se ve stoje, tak jak žil.
Pro tento komorní film jsou klíčové tři postavy, vedle hlavního hrdiny jsou tu dvě ženy: Karla,
asi pětatřicetiletá, je svému životnímu partnerovi něčím podobná: malířka, bohémka, pro
ostrá slova nejde daleko. Kontrastní k těm dvěma je Jaruna, vdaná asi pětapadesátiletá žena,
zdravotní sestra. Kdysi byla milenkou pana malíře. Tato trojice vede marný boj se smrtí, bojují
sami se sebou a současně mezi sebou - což přináší každému z nich určité očištění.
Režie: Zdeněk Tyc. Hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer, Marek Němec,
Luboš Veselý. Vstupné: 80,Thriller /Scifi / 2013 / Česká Republika / Žatec / Přístupné
Film divadelního spolku Opera Žatec.“ Příběhy lidí, které svedla dohromady jedna podivná
počítačová hra. Zkrachovalý spisovatel Hynek Šefr hledá po létech v ústraní téma pro novou
knížku. Pro inspiraci se vydává do jedné podivné počítačové hry - Svět pod Hvězdou. Brzy však
zjišťuje, že i ostatní mají svůj důvod, proč trávit svůj čas ve virtuálním světě. Postupně přestává
být jasné, co je skutečnost a co jen přetvářka.
Režie: Jaroslav Wagner. Hrají: Vladimír Valeš, Romana Valešová, Jarmila Šmídlová, Soňa Svobodová, Martin Štross, Dagmar Štrossová, Hana Zeleňaková, Václav Rampas, Marie Pekárková,
Jaroslav Wagner a další občané města Žatec.
Vstupné: 50,-
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Městské divadlo Žatec
16.10. středa	Andrej ŠEBAN

19:00

17.10. čtvrtek	NEZMAŘI 35 let na cestě

19:00

Andrej ŠEBAN je známý slovenský kytarista, skladatel, producent a zpěvák.
Tento několikanásobný držitel ocenění „Slovenský instrumentalista roku“
zavítá do žateckého divadla a v rámci svého turné ANDREJ ŠEBAN BAND
TOUR 2013 se svou skupinou zahraje své skladby a kompozice,jež potěší
každého vnímavého posluchače. Mistr slovenské hudební scény poutá
pozornost svou muzikálností a instrumentálními výkony a propracovaným
a promyšleným technickým zapojením.
Band: Dan Špiner – klavír, Petr Rusňák – baskytara a Michal Fedor – bicí.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné : 150,-Kč

18.10. pátek

Na koncertu oblíbené folkové kapel , která opět zavítá do Žatce za svými
věrnými příznivci ,kde diváci během představení uvidí také několik zajímavých videí z Nezmařích archivů , zazní jek nejznámější písničky(Bodláky
ve vlasech,Ráno bylo stejný,Musíš jí t dál,Písek,Fénix,Růže), tak i písničky
nové a nejnovější . Přijďte „oslavit 35. Narozeniny „ nestorů českého folku
a vnímavých melodií.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Koncert. Vstupné : 180,- Kč

Koncert pro děti aneb „ Hodina zpěvu s Nezmary“

9:00, 10:30

Tento pořad není záměrně nazván výchovným koncertem, protože seznamuje
děti nenásilným způsobem a především názornými ukázkami s tím, kde se
u nás písničky vzaly, jak vznikaly písně lidové i ty současné. Děti se v tomto
pořadu aktivně zapojují a mají možnost si s kapelou zazpívat.
Pro I.stupeň ZŠ. Vstupné: 50,- Kč

20.10. neděle	Na kouzelném paloučku

15:00

Žatecký Rostislav Tatár zasahuje za asistence Martina Oppela před podbořanským kapitánem Jiřím Volfem. Ten
pak dvěma góly přispěl k vítězství Tatranu v sobotním utkání 1. B třídy.
Foto Jaroslav Kubíček

V této zajímavé loutkové revue se na vás těší tančící slunečnice,kamarádi
žabáci KVIK a KVAK a neodolatelný“ šoumen“ myšák KIKO. V představení
se střídají komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti
samy účastní. Představení je „okořeněno“ černodivadelní scénou a loutkami
v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé diváky.
Hosté pořadu: JŮ a HELE
Sedm divizních kol marně čekali příznivci fotbalistů Slavoje na první vítězství
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné : 100,- Kč
v nové sezoně. Jejich A mužstvo, které mělo dosud jen dva body, však za poslední

Slavoj zlomil sérii prvními výhrami

22.10. Úterý	Náš svět 2013

23.10. středa

23.10. středa

17:00

11. ročník festivalu Malých divadelních forem je již tradiční a úspěšnou
přehlídkou pod patronací Kamarád LORM
Mimo předplatné. Vstupné: dopoledne - pastelka a v 17:00 - 30,-

O třech námořnících

10:00, 14:00

Divadlo Láry Fáry Praha uvede námořnickou pohádku o čestném a dobráckém kapitánu Hromovi, který se na své lodi vydává za snem. Na své
strastiplné cestě zachrání piráta Kudličku a ihned se ujímá jeho výchovy.
Úkol to není jednoduchý. Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. S tímto
úkolem mu ale pomohou děti a všechno dobře dopadne.
Předplatné skupiny E a M i mimo předplatné. Vstupné: 45,- Kč

Cherchez la femme ……. Za vším hledej ženu

19:00

Komorní soubor Atlantis Collegium opět zavítá do Žatce se svým oblíbeným večerem hudby a poezie. V pořadu vystoupí mezzosopranistka Pavla
ŠVESTKOVÁ a renomovaná divadelní,televizní a filmová herečka Petra
ŠPALKOVÁ. Uměleckým vedoucím komorního souboru je Vítězslav PODRAZIL. Mimo předplatné. Večer hudby a poezie. Vstupné : 130,-Kč

www.divadlozatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka
Kulturní tipy muzea na říjen 2013
Hlavní budova – Husova ul. 678:

n „FENOMÉN IGRÁČEK“: 31. 10. – 5. 1. 2014. Interaktivní výstava plná zábavy
a překvapení nejen pro děti, ale i dospělé. Představí se svět jednoduché plastové
hračky. Výstava je připravena ve spolupráci s firmou EFKO a Technickým muzeem
v Brně. V prodeji budou hračky různých profesí. Vernisáž výstavy 31. října od 17
hodin.
n „10 LET OBNOVENÍ TURISTIKY V ŽATCI“: probíhá do 24. 11. Výstava je
připravena ve spolupráci s KČT Žatec k jejich desátému výročí obnovení činnosti.
Fotografický a dokumentární průřez činností i úspěchů jednotlivých členů KČT.
n „PRAVĚKÝ A SOUČASNÝ ŠPERK“: probíhá do 13. 10. Expozice nabízí unikátní možnost na jednom místě spatřit šperky staré i několik tisíc let a porovnat
je s výrobky současných výtvarníků. Ve čtvrtek 10. října od 9.00 – 17.00 budou
opět k vidění originály unikátních šperků germánské ženy z doby kolem roku 300.
Bohatě vybavený hrob byl objeven při výzkumu v pískovně u Soběsuk na Žatecku.
Ostatní:
n 10. října od 17:00 přednáška na téma Odívání a móda v pravěku. V cyklu
Náš host se představí Mgr. Kristýna Urbanová, která nám přiblíží nejstarší historii
výroby textilu a proměny módy v průběhu celého pravěku. Dozvíte se, kolik času
zabrala předkům výroba látek, jak praobyvatelé Čech a Moravy vypadali a co si
rádi oblékali. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „O KOČKÁCH, HOLKÁCH A TAK VŮBEC“: 3. 10. – 24. 11. Výstava představí výtvarnici Jitku Píšovou z Pardubic (keramika, olejomalba, loutky a dřevěné
artefakty). Vernisáž 3. října od 17 hodin.
n „VÝSTAVA KOČEK“: 12. – 13. 10. od 13:00 do 17:00 dobročinný kočičí krámek, výstava a prodej keramických koček a po domluvě možnost osvojení kočičky
z útulku. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

Tenisoví favorité se prosadili

Za ideálního počasí se v Žatci v sobotu 14. září uskutečnil mládežnický tenisový turnaj za účasti 15 tenistů ve třech kategoriích.
Hrálo se systémem každý s každým všichni ostatní získali diplom a ceny.
Úlohu hlavních favoritů potvrdili
a tak některým hráčům v průběhu
turnaje docházela fyzická kondice. výbornou hrou a celkovým vítězstvím
Vskutku bojovné výkony předvádě- Adam Dvorský v mladších žácích, Radek
li všichni zúčastnění. Nevzdávali se Hajšman ve starších žácích a Stanislav
ani za nepříznivého stavu a mnohdy Voráč v dorostencích. Obrovským přesouboje dotáhli až do rozhodujícího kvapením turnaje se stal teprve sedmiletý
třetího setu. Pěkný tenis předváděli Tom Hänel, který po skvělé hře obsadil
chvílemi zejména vítězové jednotli- druhé místo.
Účast nebyla špatná, pravdou však je,
vých kategorií, jakožto i nepochopitelné údery. Pochvalu za účast si ale že v Žatci je zdatných tenistů více, a tak
zaslouží opravdu všichni, včetně dvou byla jejich nepřítomnost překvapující.
děvčat. Tři nejlepší v každé kategorii Snad příště. Organizátoři totiž slibují
(pd)
získali poháry, diplomy a pěkné ceny, pokračování.

Karbula potvrdil svoji formu
Během týdne potvrdil mladý stolní
tenista Severu Žatec Filip Karbula, že
je současnou jedničkou mezi mladšími
žáky ústeckého kraje. Ve středu v Chomutově zvítězil na krajské olympiádě
mládeže, když ve finále porazil tep-

lického Míta. Jeho zásluhou zvítězilo
i družstvo okresu Louny. V sobotu svoje
výsadní postavení potvrdil na krajském
bodovacím turnaji v Litvínově. Zvítězil
nejen ve dvouhře, ale s chomutovským
Morávkem i ve čtyřhře.
(js)

dva týdny vyhrálo nejen doma se Souší, ale vzápětí v neděli i v Brozanech, aby
se rázem vrátilo do boje o záchranu. Na 10. Český Brod ztrácí jen dva body.
Žatec je s 8 body na 15. místě a v neděli hostí u Ohře Neratovice-Byškovice.
Postupně se do hry dostávali i žatečtí
n Žatec – Souš 2:1 (0:0)
V souboji dvou trenérů, kteří ve své mladíčci a zaslouženě vyrovnali ve 39.
době postoupili se Slavojem do divize, hlavičkou Bešíka.
Podobný obraz hry byl i po změně
byl úspěšnější současný trenér Žatce
Karel Šidlof, přestože mu chyběli ně- stran. „V 60. minutě předvedla dvojikteří zkušení hráči. Jeho předchůdce ce Lesniak - Klinec fotbalovou parádu,
Pavel Koutenský zná domácí dokona- Lesniak po souboji a úniku našel nabíle, ale jeho tým skóroval jenom ve 47. hajícího Klince, který střelou do šibenice
z přímého kopu. Velikou snahu svého nadělil radost našemu týmu a fanoušmužstva zúročil nejlepší hráč Michal kům, kteří vážili cestu na hřiště souLesniak, který v 64. hlavou vyrovnal peře,“ popsal klíčový moment zápasu
po rohovém kopu a v 83. přesně za- žatecký sekretář Pavel Maňák. „Utkání
končil únik po přihrávce Hynka. Hosté plné soubojů až do konce, gradovalo
hráli od 70. minuty bez vyloučeného v 89., kdy střídající Klíma narazil míč
Lesniakovi, aby završil svůj výborný
Havlíčka.
výkon další pěknou brankou! Těžké vyn Brozany – Žatec A 1:3 (1:1)
Také k dalšímu utkání nastupoval zvedávat jednotlivce, pochvalu zaslouží
Slavoj na horké půdě bez čtyř nejzku- všichni, kteří byli na hřišti.“
Branky: 39. Bešík, 60. Klinec, 89.
šenějších hráů: Vlk je nemocen, Heinc
ještě v trestu, Krejčík měl pracovní Lesniak
Sestava A: Baštýř – Vávra, A. Hynek,
povinnosti, a Klasna údajně ztratil
doma motivaci, kterou „hledá“ v Souši. Bešík, Fiřt – Paul, J. Sýs (65´HassDomácí hrající rovněž o udržení začali man, 91. T. Hynek), V. Hynek, Lesnijako uragán. Vedli už od 2. minuty, pak ak - Klinec (85.Klíma), Hankocy (60.
nastřelili břevno a další dvě gólovky Bednář).
jim chytil Ondra Baštýř, který podal n Žatec B - Podbořany 1:3 (0:2)
V kvalitním utkání na libočanském
nejlepší výkon po změně brankářů.

trávníku se rozhodovalo o 2. a 3. místě
v tabulce krajské 1.B třídy. O výsledku
rozhodlo zaváhání domácích v úvodu
zápasu, neboť ve 14. minutě prohrávali
už 0:2. Hned po přestávce snížil dělovkou z př. kopu ze 28 metrů T. Hynek,
ale další gól nedokázala domácí rezerva
přidat proti houževnaté a velmi obětavě hrající defenzivě Tatranu. Rozuzlení
přinesla chyba Fedorišky v 80. min., kdy
příliš malou domů vystihl kapitán hostů
Volf a potvrdil jeho zasloužené vítězství.
Slavoj B tak klesl na 3. místo.
Branky: 46. T. Hynek - 7. Razim, 14.
a 80. Volf
Sestava B: Hanus – Fedoriška, M.
Oppel, T. Hynek, Tatár – Dupály, Bednář, J. Sýs, Provazník (67.Hassman),
Klíma, Hankocy.
n Žatec C - Blatno 0:3 (0:1)

Domácí tým zůstává herně hodně
dlužen loňské pověsti. Nejen že nenašel cestu k soupeřově brance, ale hosté převedli festival zahozených šancí.
Nejméně čtyřem vyloženým gólům jim
zabránil brankář Baloun a nastřelili 6x
tyč nebo břevno jeho branky! Loňský
účastník 1.B třídy, který se dobrovolně
vzdal další účasti v kraji z ekonomických
důvodů, teprve v závěru své vítězství potvrdil dvěma dalšími góly. Slavoj C klesl
na 10. místo v OP.
(jak)

Překvapení: druhý zápas
venku a druhé vítězství

Kuželkáři Lokomotivy Žatec A vstoupili do nového ročníku KP více než úspěšně, neboť vyhráli obě utkání na kuželnách soupeřů, přestože sami nebyli v plné
sestavě. Po dvou kolech jsou ve vedoucí trojici Most B, Žatec a Vejprty se 4
body a dvoubodovým náskokem před pronásledovateli.
n MUS Most A – Žatec A 2:6 (2442:2488) na, s náhozem 406 prohrála o 44. Obrat
Přestože hosté cestovali do Bíliny, kde nastal ve třetí dvojici. Čaboun výbornou
hraje doma Most, se čtyřmi náhradníky dorážkou uhrál 446 a snížil manko o 56
(!), přivezli nečekaně body. Antonín Ča- kuželek. O srovnání na 2:2 se postaral
boun přes nejlepší výkon v týmu (450) Goldšmíd, když se mu se 402 podařilo
prohrál s Vondrou úvodní duel o 9 ku- udolat o 4 bývalou spoluhráčku z Podželek. Vzápětí vyrovnala vynikající hrou bořan Alenu Ambrovou.
Jenže domácí však stále vedli o 43 kuEva Chotová za výkon 440 a na vedení
pro hosty otočila Šárka Uhlíková s 393. želek a v páté dvojici si připsali dalších
Žatecké vedení zvyšovala Iveta Ptáčková 21. Mírně indisponovanému Tajblovi toza 431. Mostečtí snížili poté, co Rudolf tiž nestačilo 408. Ve zdánlivě ztraceném
Hofmann dosáhl pouze 350. Závěrečný zápase pak zasadil domácím, kterým
souboj a tím výsledek zápasu rozhodl nepomohlo po 38. hodu ani střídání,
dokonalé K.O. v závěrečném duelu PtáZdeněk Ptáček s výkonem 424.
n El. Kadaň C – Žatec A 3:5 (2474:2476) ček výkonem 420. Doslova posledním
Po vítězství v úvodním kole jela Lo- hodem zápasu se mu povedlo srazit 7,
komotiva na neoblíbenou kuželnu čímž nejenže celkově smazal domácí
do Kadaně. Domácí začali tak skvěle, náskok 64, ale přidal 2 kuželky navíc.
že po dvou dvojicích Kadaň vedla 2:0 Kadaňské zklamání bylo snad větší než
radost Lokomotivy.
a o 103 kuželek!
Také ke třetímu zápasu jede Žatec ven,
Jarolím po dovolené nezklamal, ale výkon 394 znamenal prohru o 59. Ptáčko- tentokrát do Bíliny k duelu s místím
(jj, jak)
vá, která nahradila zraněného Hofman- SKK.

O úspěchy se hlásí mladé plavkyně

Krajská olympiáda dětí a mládeže proběhla 25. září v chomutovském bazénu,
kde okres reprezentovalo z žateckého oddílu celkem 9 plavců.
Mezi mladšími chlapci Tomáš Tum- ně, pravidelné účastnice MČR, a ty své
pach obsadil na 50m volným způsobem kvality potvrdily. Barbora Ševčíková
13.místo. Mladší dívky zastupovaly Lu- zvítězila na 100m prsa i 100m polohový
cie Límová, nejlépe skončila 8. na 100m závod. Veronika Seifertová přidala také
polohový závod a Veronika Hrdá, které vítězství na 100m volným způsobem.
se nejvíce dařilo na 50m prsa, kde ob- Ella Pohoriljak se 2x vyhoupla na stupně
sadila rovněž 8.místo. Nejúspěšnější vítězů, když 2.místo obsadila na 100m
z mladších plavkyň byla Maruška Hníz- znak a 3.místo na 100m prsa. Radana
dilová, která zvítězila na 50m znak ča- Halvátová vybojoval stříbrnou medaili
sem 35.97.
na 100m motýlkem. Společně pak naše
Ve starších žácích Jiří Kusák se nejlépe děvčata dokázala zvítězit v obou štafeumístil 9. na 100m motýlkem.. Ve star- tách na 4x 50m volným způsobem a 4x
ších žačkách jsme měli hned 4 plavky- 50m polohový závod.
(jk)

Sauna na koupališti
zahájila provoz

Termín zahájení a ukončení
provozu: 7. říjen 2013 - duben 2014
n Provozní doba:

pondělí
15,00 - 18,00 hod.
18,00 - 22,00 hod. sauna bez plavek
úterý
15,00 - 21,00 hod.
středa
15,00 - 18,00 hod.
18,00 - 22,00 hod. sauna bez plavek
čtvrtek
15,00 - 21,00 hod.
pátek
14,00 - 22,00 hod.
sobota
11,00 - 19,00 hod.
neděle
11,00 - 19,00 hod.
n Výše vstupného:

80,- Kč nad 15 let
60,- Kč do 15 let, ZTP, senioři nad
65 let, ISIC
zdarma - děti do 3 let
n Cena permanentek:

3 000,- Kč 50 vstupů nad 15 let
1 400,- Kč 20 vstupů nad 15 let
1 100,- Kč 20 vstupů do 15 let,
senioři nad 65 let, ISIC

