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Jedním ze současných palčivých
témat města je udržení pořádku
a bránění vandalismu a výtržnostem.
Takřka každou radu řešíme stížnosti
občanů na hluk v určitých místech,
na hluk z předzahrádek, na nepořádek
a výtržnosti po víkendových zábavách
a diskotékách, na velké množství nepořádku a černých skládek ve městě atd.
atd. A vždy skončíme u tvrzení MP, že
uvedený problém je složitý, že se to či
ono nedá dokázat, že na to neexistuje
potřebná legislativa, že ... To je už celkem jedno. Každopádně z toho pramení i má připomínka ze zastupitelstva,
která zněla nebo měla znít trochu jinak, než byla prezentována v tisku. Jde
o akademickou otázku k rozpoutání veřejné diskuze, zda TAKOVOU policii
město potřebuje. Jeden ze zastupitelů
vyslovil názor, že by bylo potřeba řady
MP rozšířit. Hezká myšlenka, která
ovšem nic neřeší. Zkusme se na to
podívat například z hlediska majitele
malé firmy. Mám zaměstnáno 20 lidí,
a protože pracují málo efektivně, tak
přijmu další. Z tohoto porovnání je jistě
cítit nekoncepčnost prostého přijímání
dalších strážníků. Především a v prvé I malí účastníci měli možnost vyzkoušet si lezecké vybavení dobrovolných záchranářů.
řadě je potřeba aby našli rezervy ve
svých řadách, aby reflektovali na společenskou objednávku, která volá po
pořádku v ulicích, aby se orientovali
na to, co občany trápí a neztráceli čas
„botičkami“. Rušit městskou policii
je jistě nesmysl a tvrzení, že jsem to
navrhoval, pořádku ve městě určitě
nepomůže. Miroslav Legutko

ÚPRAVA
PROVOZNÍ DOBY
SBĚRNÉHO
DVORA MĚSTA
ŽATEC

Ve sběrném dvoře v ulici Čeradická 1014, Žatec byla provedena
úprava provozní doby v souladu
s platným provozním řádem zařízení.
Počínaje dnem 10. dubna 2007 je
provozní doba následující:
Pondělí – Pátek 9 – 1800 hod.
Sobota
10 – 1500 hod.
Neděle
zavřeno
Mimo tuto dobu a ve státem
uznané svátky je sběrný dvůr uzavřen a mimo provoz.
Podrobnosti o sběrném dvoře
přineseme v některém z dalších
vydání Žateckého týdeníku.
Petr Janda
Vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Dobrovolní záchranáři
absolvovali velikonoční výcvik

Žatecké Sdružení dobrovolných záchranářů (SDZ) využívá k nejrůznějším
akcím skutečně každou volnou chvíli. Tentokrát pro ně byly velikonoční
prázdniny ve znamení náročného výcviku.
Záchranářská mládež, která se na žlutou plenku a spustili mě v ní se zácelodenní páteční akci účastnila, pod- chranářem dolů. Chtěla bych si to zkusit
nikla pěší výpravu do žateckého Ráje. ještě jednou,“ svítily při vyprávění oči
Pro ty menší byl připraven táborák osmileté Nikole, která se k záchranářs opékáním a větší měli možnost využít ské výpravě přidala se svým starším
slunečné odpoledne velmi netradičně bratrem. Mládež se jen nerada loučila
– mohli si pod dozorem vyzkoušet le- s neobvyklou možností využití volného
zecké vybavení a také slaňování. A aby ti času. Program dne však nebyl ještě ani
menší nepřišli zkrátka, mohli i oni díky zdaleka u konce. Nočního pokračování
zkušenějším kolegům zakusit, jaké to se ale mohli účastnit jen ti starší.
je být zachráněn z výšky s použitím
Před náročnou noční výpravou do
lezeckého vybavení. „Dostala jsem neznáma se na základně Sdružení

sešlo deset statečných. Vytvořili dvě
družstva, před desátou hodinou večerní
nasedli do vozidla a zavázali si oči šátky.
Vůz se pohnul a od té chvíle bylo možné jen tipovat, kam že nás to vlastně
ředitel Sdružení veze. „Bylo zábavné
poslouchat jejich tipy naslepo, bavil
jsem se já i oni,“ svěřil se ředitel SDZ
Slavomil Jurnečka,. Po deseti minutách
již vůbec nebylo možné poznat, kam
se vlastně jede. K dokonalému zmatení
všech posloužila i délka trasy, kterou po
cestách nejrůznějších tříd za 45 minut
vozidlo se záchranáři urazilo.
Obě družstva byla vysazena kdesi

v lese, jen s černobílou slepou mapou,
na níž byl označen cíl, kam se bylo
potřeba dostat. „Bylo hodně náročné
se v té tmě zorientovat. Nakonec jsme
našli turistickou stezku, podle níž jsme
se v té slepé mapě našli. Zbývalo jen zvolit pokud možno nejkratší trasu a dojít
do cíle,“ vyprávěla jedna z účastnic. Na
základnu dobrovolní záchranáři dorazili
až před pátou ráno po pěti náročných
hodinách v terénu. Oběma skupinám se
nakonec do cíle podařilo dostat, a tak
Sdružení ani při této vydařené noční
akci o žádné své členy nepřišlo.
Zdenka Uďanová, SDZ Žatec

Občané, kteří tento zákaz porušují, se dopouštějí přestupku a za to jim
hrozí dle ust. § 78 odst. 1 písm. r) zákona č. 203/1994 Sb., o požární
ochraně, pokuta do výše 15.000,- Kč.
Je nasnadě, že při údržbě travních velmi často, že občané, kteří hodlají
porostů a porostů zasažených bou- porost vypálit, neodhadnou sílu
řemi je jejich vypálení záležitostí ur- ohně a oheň nezvládnou. Častokrát
čitě nejméně pracnou a nejlevnější, následně dojde ke škodám na majetku
dokonce u vybraných specifických a mnohdy i na zdraví a životě.
vegetačních krytů je vypalování doK nárůstu případů vypalování poporučeným speciálním managemen- rostů dochází v brzkém jaru, v prvtem. Na miskách vah však jsou v silné ních teplých a slunečných dnech.
protiváze škody a nebezpečí, které při Tedy ve dnech, které jsou ideální
této činnosti hrozí. Stává se bohužel pro oheň (sucho, vyšší tlak vzdu-

chu, vítr), ale nejhorší pro zajištění
bezpečnosti.
Jarní aspekt následně nabízí i vznik
dalších škod způsobených na zvláště chráněných rostlinách a zejména
živočiších. Žatecko je oblastí velmi
známého a dobře zmapovaného
výskytu především vzácných druhů
hmyzu, ale i plazů a na zemi hnízdících ptáků. Pokud v jarních nebo
i letních měsících dojde k vypálení
porostu, dojde tím často k usmrcení
chráněných živočichů a poškození

jejich populací, vývojových stádií
nebo hnízd. Odbor životního prostředí a zemědělství takovou činnost
následně šetří jako nezákonnou a v řízení je uložena pokuta podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
Přestože vypalování trávy a plošných porostů nezakazuje městská
vyhláška, je zakázáno zákonem
o požární ochraně a vypalováním
může dojít i k porušení zákona na
ochranu přírody a krajiny.
(pj)

Upozorňujeme občany, že stále platí zákaz
vypalování trávy a plošných porostů.
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 19.09.2006
Pozemky - proluky určené k dostavbě
dle stanovených regulačních podmínek
n st.p.č. 30/1 (zbořeniště) ul. Žižkova
v Žatci o výměře 162 m2 k zastavění
v souladu s regulačními podmínkami
pro zástavbu proluk.
n st.p.č. 33 (zbořeniště) ul. Žižkova
v Žatci o výměře 399 m2 k zastavění
v souladu s regulačními podmínkami
pro zástavbu proluk.

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 02.08.2005
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2
a p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
113.070,- Kč
n p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
129.763,- Kč.

Zveřejněno: od 13. 04. do 14. 05. 2007

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
27.11.2006 a 16.04.2007
n čp. 1989 ul. Pražská v Žatci se st.p.č.
2088 o výměře 288 m2 a zahradou p.p.č.
3814/25 o výměře 250 m2. Jedná se
o podsklepený dvoupodlažní obytný dům
s podkrovím s 5 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 2. 265. 735,-Kč

n čp. 2987 ul. Lva Tolstého v Žatci se
st.p.č. 1140/1 o výměře 666 m2. Jedná se
o rohový dvoupodlažní podsklepený obytný
dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky, nedaleko centra města. Dvůr
u domu - zatížen věcným břemenem přístupu a příjezdu ke garážím.
Kupní cena : 2. 521. 680,- Kč

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná se
o řadový dvoupodlažní podsklepený obytný
dům postavený v roce 1938 se 6 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 2. 433. 480,-Kč

Zveřejněno:
16.05.2007

od

17.04.2007

do

POLICEJNÍ ZPRÁVY
n Zápas v ruční páce skončil těžkým
zraněním 21letého mladíka ze Žatce.
Koncem února se v jedné žatecké restauraci pustil do souboje s 40letým protivníkem. Ten mladíka při zápase udeřil
pravou rukou do jeho levé ruky nad loktem
a způsobil mu zlomeninu, se kterou musel
být hospitalizován v žatecké nemocnici.
Jeho léčení se protáhne na dobu nejméně
tří měsíců. Mladíkova protihráče obvinil
komisař z trestného činu úmyslného ublížení na zdraví a vyšetřuje ho na svobodě.
Pokud soud uzná jeho vinu, může být podle zákona potrestán odnětím svobody na
jeden rok až pět let.
n Devětatřicetiletou ženu ze Žatce
stíhá komisař z trestného činu podvodu.
Obviněné byla městským úřadem přiznána dávka sociální péče s tím, že se bude
měnit podle její finanční situace. Přestože byla žena o nároku na sociální dávky
řádně poučena a podepsala i čestné
prohlášení žadatele, následně nesplnila
svoji povinnost a nenahlásila, že několik
měsíců pracovala. Neoprávněně si tak od
městského úřadu nechala vyplatit peníze.
Celková škoda, kterou svým počínáním
způsobila, činí 35 839 Kč. Za uvedenou
trestnou činnost hrozí obviněné až tříletý
trest odnětí svobody.
n V minulých dnech obvinil komisař
dva 21leté mladíky ze Žatecka, kteří
v polovině února fyzicky napadli 60letého muže. K události došlo v Kadaňské
ulici v Žatci. U železničního přejezdu jej
útočníci shodili z kola a bezdůvodně jej
začali mlátit. Kromě pěstí do obličeje ho
navíc na zemi ještě zkopali. Způsobili
mu zranění, které si vyžádalo dvoutýdenní pracovní neschopnost. Nyní
dvojice aktérů čelí obvinění z trestných
činů výtržnictví a ublížení na zdraví, za
což jim podle zákona hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
(zdroj: Policie ČR Louny)

Před několika málo dny ukončil archeologický tým Regionálního muzea v Žatci
záchranný výzkum v trase nově budovaného vodovodu z Měcholup do Želče. Asi
jeden kilometr severozápadně od obce Želeč proťala rýha pro potrubí v délce
několika stovek metrů rozsáhlé pravěké sídliště. O existenci této lokality měli
pracovníci muzea informace díky některým nálezům, učiněným v této poloze
již dříve. Proto byla již před zahájením stavebních prací uzavřena s investorem
smlouva o provedení nezbytných záchranných prací a dokumentace narušených
pozůstatků dávného osídlení.
V průběhu terénní akce, která trvala
od 7. do 27. března, bylo ve stěnách
vodovodní rýhy prozkoumáno celkem
41 archeologických objektů. Část lokality je dnes „pohřbena“ i pod náspem
železniční trati, která tímto sídlištěm
prochází. Vykopávky potvrdily, že se
na levém břehu Želečského potoka
a jeho bezejmenného přítoku rozkládá
rozsáhlé sídliště nejstarších zemědělců
z mladší doby kamenné (neolitu). Nálezy dokládají pobyt lidu s tzv. lineární
keramikou v období asi 5 500 až 5 000
let př.n.l. i jejich následovníků s kulturou
keramiky vypíchané (cca 5 000 až 4 400
př.n.l.). Jde tedy o nejstarší zemědělskou
civilizaci, která si obživu zajišťovala již
produktivním hospodářstvím, tj. pěstováním kulturních plodin a chovem domácího zvířectva. Právě tito lidé do našich
končin přinesli celou řadu inovací, např.
výrobu keramických nádob a předmětů,
novou technologii opracování kamene
broušením, textilní produkci či zvyk
budovat trvalejší obytné stavby.
Žatečtí muzejníci vyzvedli ze země
početné střepy nádob často zdobených charakteristickou výzdobou, dále
zlomky zvířecích kostí a tzv. štípané
kamenné nástroje z různých surovin
včetně kvalitního baltského pazourku.
Opracování dřeva dokládají nálezy několika broušených kamenných sekerek
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s
Městským úřadem Žatec VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Ø Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Ø Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

V městě Žatci se sbírka uskuteční
dne:
čas:
místo:

23. 4. a 9. 5. 2007
8.00 hod – 18.00 hod
přízemí, budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá:
n pracovnice informací MěÚ Žatec - 415 736 311
n dispečink – 224 316 800, 603 411 219
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

a jednoho klínku. Způsob zpracování zrna
prozrazují zlomky plochých kamenných
drtidel. K méně obvyklým nálezům patří
dva valounové otloukače, sloužící coby
„kladívko“ při výrobě křemencových
čepelí.
Přinejmenším dva prozkoumané objekty dokládají, že osídlení lokality trvalo

ještě na samém počátku pozdní doby
kamenné. Za zcela unikátní lze označit
nálezy z jedné zásobní jámy. Zde bylo
těsně u dna nalezeno několik téměř celých
nádob, které byly do jámy jednorázově
vhozeny společně s velkým množstvím
zvířecích kostí a hrotem šípu. Vzápětí
sem tehdejší obyvatelé ještě svrhli několik kamenných drtidel a větších balvanů.
Podle nalezených nádob k tomu došlo
v průběhu raného eneolitu (asi 4 000 až
3 800 př.n.l.) v období tzv. kultury schussenriedské. Toto období je vůbec nejméně
poznaným úsekem pravěkých dějin u nás.
Doposud byly podobné rozsáhlejší nálezy
z této doby učiněny v severozápadních Čechách pouze na dvou lokalitách.
V současné době probíhá zpracování
všech nálezů. Poznatky z výše zmíněného objektu budou po provedení různých
analýz (např. určení zvířecích kostí,
rostlinných makrozbytků a pylů a snad
i datování pomocí radiokarbonové metody) významným přínosem pro objasnění
dosud „temných“ počátků pozdní doby
kamenné na území celé naší republiky!
PhDr. Petr Holodňák,
vedoucí výzkumu

Použité zářivky do popelnice nepatří

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním
odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Občané města Žatce mohou bezplatně zení firmám, které se specializují na jejich
odkládat vyřazené zářivky ve sběrném ekologické zpracování a recyklaci. Cílem
dvoře v ulici Čeradická 1014, Žatec . je separovat elektrozařízení, jež obsahuje
Informoval o tom Petr Janda, vedoucí ži- využitelné či nebezpečné látky od ostatnívotního prostředí a zemědělství.Zpětný ho odpadu, který končí na skládkách nebo
odběr všech použitých elektrozařízení ve spalovnách.
zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP,
Zpětný odběr použitých výrobků jako
Asekol a Elektrowin, které k tomu jsou zářivky, úsporky, televize, fény,
opravňuje zápis do Seznamu výrobců ledničky a další zařízení je financován
elektrozařízení vedeného ministerstvem jejich výrobci a dovozci a vztahuje se
životního prostředí. Kolektivní systémy i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za
již druhým rokem smluvně zajišťují celý které nebyl při jejich nákupu zaplacen
proces, to znamená od vytvoření sítě sběr- recyklační příspěvek. Ten se od srpna
ných míst (s využitím sběrných dvorů) až 2005 uvádí při prodeji nových výrobků
po předání zpětně odebraných elektrozaří- odděleně od ceny.

Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného
přístupu spotřebitelů. „Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku
na místě k tomu určeném, to znamená
v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně,
přispěje k ochranně životního prostředí,“ říká Petr Janda , vedoucí životního
prostředí a zemědělství.
Na základě smlouvy o spolupráci,
kterou město Žatec uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly
do sběrného dvora v ulici Čeradická
1014, Žatec umístěny speciální kovové
kontejnery, do kterých mohou zdarma

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

odkládat použité světelné zdroje nejen
občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří
elektrozařízení používají či shromažďují
při své podnikatelské činnosti (prodejny,
elektromontážní firmy, menší podniky,
instituce apod).
EKOLAMP obci přispívá na náklady
provozu sběrného místa a plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze
svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem.
Podle Petra Jandy, vedoucího životního
prostředí a zemědělství město Žatec tyto
peníze investuje do zdokonalení systému
zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský
úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte
slovem TÝDENÍK.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkonem v Žatci nebo Lounech. Tel. 776 129 953
n Hledám rod. dům nebo chalupu – Lounsko – Žatecko. Tel.
737 074 496
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474

19.4. ČTVRTEK J. SAMSON LENK

19:30

22.4. NEDĚLE

15:00

Folkový písničkář, vynikající kytarista, bývalý člen skupiny Máci a současný člen skupiny Hop-Trop.
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 100,-

24.4. ÚTERÝ

SNY SKŘÍTKA SMÍTKA

Méně známý příběh vynikající české spisovatelky a citlivé dětské psycholožky Daniely Fischerové se celý odehrává ve skladišti snů, kde pan
Snář každý večer dětem rozdává sny podle toho, jak byly dnes hodné. Ve
Snářově království se setkáte se všemi snovými postavičkami, na které
si jenom vzpomenete. Hrají: Roman Chlup, Michal Roneš, Jaroslava
Stránská, Ludmila Císařová. Uvádí Liduščino divadlo Praha
Mimo Předplatné. Pohádka. Jednotné vstupné 50,-

PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU

n Přijmeme zaměstnance na pozici Klasifikátorka - Kontrolorka
Nabízíme: práci v mladém kolektivu • čisté a bezpečné pracovní
prostředí • možnost výdělku dle
pracovního nasazení • dostupnost
– parkoviště, autobusová zastávka
• pevná pracovní doba 7 – 15 hod.
Informace tel. 415 721 080

19:30

Operetní koncert ve kterém účinkují: Sylva Čmugrová, Ivana Hybešová,
Lubomír Havlák, Irena Havláková.
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné: I. Místa 140,- II. Místa 130,- III. Místa 120,-

25.4. STŘEDA SMETÁČKOVÁ A PALAČINKA

10:00, 14:00

Výpravná pohádka plná písniček a legrace. Naše paní Smetáčková nemá
ráda nepořádek, ale ještě víc jí dělá starosti smutný výpravčí Palačinka.
Budete se divit, budete se bát, budete se smát. Nechte se překvapit.
Hrají: J. Marešová, M. Mareš, I. Fořtová a další
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné. Jednotné vstupné 30 ,-

26.4. ČTVRTEK UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA - J.W. GOETHE

10:00

Dramatizace slavného Goetheova románu v dopisech, který byl napsán
v roce 1175. Příběh mladého Werthera, který má všechny předpoklady
stát se nadprůměrným člověkem, dokud do jeho života nevstupuje okouzlující Lotta. Hrají: Petr Mikeska, Pavlína Jurková a Radek Valenta
Mimo předplatné. Pro Stř. školy. Vstupné: 40 ,-

30.4. PONDĚLÍ ČARODEJNICKÝ REJ u K 500

15:00

Pravidelná akce spojená s průvodem masek od radnice města Žatec.
Bohatý kulturní program až do večerních hodin.
K 500

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
23.4. PONDĚLÍ BOBY DEERFIELD

19:30

Drama, USA, 1977, 124 min
Jedna jediná chybička znamená konec. V jediném okamžiku, v jediném
záblesku se může závod Formule 1 změnit v tanec se smrtí. Al Pacino
jako odvážný závodník ve filmu Sydneyho Pollacka zapomíná na svou
minulost a své city. Avšak jen do té doby, než se setká s vášnivou ženou
žijící taktéž ve stínu smrti, která mu teprve ukáže, jak plně a skutečně
je možné život prožít. Režie: Sydney Pollack
Hrají: Al Pacino, Marthe Keller, Anny Duperey, Guido Alberti
Přístupné od 15. let. DVD
Vstupné: 50 ,- Warner Bros

28.4. SOBOTA

NEVIDITELNÉ ZLO

19:30

Horor, USA, 2006, 84 min
Skupinka mladých delikventů dostane za úkol vyklidit obrovský starý
hotel Blackwell. V té chvíli ještě netuší, kdo se v něm skrývá... Seznamte
se s Jacobem Goodnightem. Režie: Gregory Dark
Hrají: Glen Jacobs, Craig Horner, Penny McNamee, Rachael Taylor
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 60,-

n Dne 20.4.2007 oslaví 50 let společného života manželé Miroslav a Jituš
Jedličkovi ze Žatce. Hodně zdraví do
dalších let ze srdce přeje sestra Jaruš
a švagr Vláďa.
n Pronajmu byt 1 + kk., v Postoloprtech, klidný dům, kauce. Tel.
720 287 575
n Značková prodejna a servis Barum - Dongres Pneu Žatec, přijme
automechanika (není podmínkou
- popř. pracovníka vyučeného v příbuzném oboru).
n Nabízíme práci u významného
franschizového partnera největšího
evropského výrobce pneumatik,
společnosti Barum Continental spol.
s r.o. a práci v příjemném prostředí.
Očekáváme chuť učit se novým věcem a pracovní flexibilitu. Případná
praxe v oboru vítána. Informace tel:
415/711378, nebo kopecky@dongres.com

Městské divadlo se tímto omlouvá za mylnou informaci v programu (na plakátech) „Čarodějnický rej“ - začátek je v 17.00 hod.

Čarodějnický rej u K 500
V pondělí 30. dubna se uskuteční již
tradiční Čarodějnický rej u K 500. Na
pořádání letošního ročníku se společně
podílejí Městské divadlo Žatec, Základní umělecká škola, Loutkoherecké
sdružení Jitřenka, Dům dětí a mládeže
Žatec, Vojenský útvar 1824, Junáci Žatec,
Dobrovolní záchranáři a hasiči Žatec a ZŠ
Praktická Žatec. Program akce začíná již

Chmelfest 2007 ŽATEC
5. května 2007 - sobota
CHMELMARŠ

Průvod s alegorickými Chmelovozy - představení spolků a obcí chmelařského
regionu
11,30 – 13,30

Řazení průvodu

13,30

Začátek průvodu

13,45

Zastavení na náměstí Svobody

14,15

Návrat průvodu

14,30

Zakončení průvodu

15,00

Dozvuky Chmelmarše

Čajovna ALTÁN

Nám. Prokopa Velkého – Chmelfest 2007
15,20 – 15.35

„Pětatřicátnice“

15,35 – 17,00

Memoriál Lojzy Lupulína

17,00 – 18,00

Pivař Ideál

21. 4. sobota

Koncert skupiny Majerovy Brzdové Tabulky

20:00

27. 4. pátek

11. 4.

Přednáška o lidské citlivosti. Máte alergii a dokonce přesně víte na 15. 4.
co? Chcete se dozvědět, odkud vaše alergie může přicházet? Víte,
že příčinou alergie nemusí být prach, ani zvířecí chlupy, ale stres?
Vstupné 50 Kč.
Pro převážně akustickou hudbu sbírá toto seskupení inspiraci v české
krajině: příroda, úkazy a jevy, historické památky a tajuplná místa. To
je vše v interakci s cítěním tvůrců sdělováno vnímavému posluchači
na základě vnitřních pocitů - to je hudba, která se tento večer rozezní
žateckým podzemím.
Vstupné 60 Kč. Děti, studenti a důchodci 50 Kč.

Zpívánky

Ještě jedno dubnové setkání s Petrem Pazourem nad piánem.
Vstup zdarma.

20:00

Vystoupení souboru z Domu pro seniory v Podbořanech

Klání čtyřčlenných družstev v atleticko-pivních disciplínách.
Hudební kulisa. Bohaté občerstvení.
Vyhlášení výsledků a předání putovní trofeje.
Otevřená soutěž o nejpřitažlivějšího pivaře nebo pivařku.
Představení a volné sestavy soutěžících.
Divácké hlasování.
Zajímavé a překvapivé ceny.

Zajímavá expozice o historii a výrobě piva a o pivovarnictví vůbec.
V neděli 6. května ve 14.00 h proběhne slavnostní zahájení výstavy !!!
Regionální muzeum v Žatci.
Výstava potrvá jen do 26. srpna letošního roku.

14. 4.
18:30

Přivítání Chmelmarše zástupci města a pozvanými hosty.
Požehnání letošní úrodě chmele.
Naražení Májového ležáku.
Vypuštění Chmelařského léta - symbolické zahájení série kulturních
recesních akcí na území naší chmelařské oblasti.
Rozloučení s Chmelmaršem

Sobota 5.5. od 12.00 hodin, vstup zdarma

12. 4.

Přednáška Zuzany Bláhové na téma alergie

Přivítání před radnici Města Žatce

Vše, co chcete vědět o pivu …

Turistika s vůní chmele – Postoloprty –Žatec 15km

PŘIŠLI NA SVĚT

18. 4. středa

Ukončení průvodu.
Rozhovory s posádkami vozů. Společné fotografie

Slavnostní otevření Chmelařského muzea

Klatovy
Svá sólová mažoretková soutěžní vystoupení představí žáci ze třídy 10. 4.
Ivany Fábryové a Lenky Turkové.
K 500
Oslavy zpestří mažoretkové soubory tanečního oboru .

Průvod se vrací na náměstí Prokopa Velkého.
Rozpuštění šiků Chmelobrany a konvoje alegorických vozů.

Doprovodné akce:

16.00

18.00

Po vypuštění Chmelařského léta pokračuje průvod ve své cestě městem
přes Kruhové náměstí, Nákladní ulicí a ulicí Volyňských Čechů.

13.45–14.15

sál školy
Zveme všechny hravé děti i dospělé na 2. společné odpolední setkání
s žáčky Scholy ludus.

30.4. PONDĚLÍ Rej čarodějnic

Průvod přichází na náměstí Svobody. Přivítání před radnicí Města Žatce.
Požehnání letošní úrodě chmele. Naražení Májového ležáku. Vypuštění
Chmelařského léta

Vystoupení známé žatecké kapely.
Moderovaný večer s překvapením.
Bohaté občerstvení až do konce.

sál školy
Zazní skladby pro klasickou kytaru a představí se žáci ve hře na zobcovou
flétnu a trombon.

28., 29.4. SO,NE Mistrovství Čech

Průvod se vydá městem ulicí Obránců Míru přes Kruhové náměstí na
náměstí Svobody.

18,00 – 00,00 Hraje a baví vás skupina Lochness

19.4. ČTVRTEK Koncert žáků ze třídy Jarmily Řehákové a Rostislava Jambora 17.00

26.4. ČTVRTEK Kočka leze….

Všichni jsou zváni na náměstí Prokopa Velkého.
Řazení alegorických vozů a zdobení. Občerstvení.
Hudba k dobré náladě.

Slavnostní zahájení Chmelfestu 2007

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Základní umělecká
škola Žatec

od 17:00 hod. u radnice. O deset minut
později se za doprovodu mažoretek ze
ZUŠ a MŠ Alergo přesune průvod čarodějnic ke K 500. Tam se mohou návštěvníci
těšit na vyhodnocení soutěže „Miss Čarodějnice 2007“. Dále na zapálení hranice
a upálení zlé čarodějnice. V kulturním
bloku, vystoupí Michaela Hadrbolcová,
Lochness a Atlantis.(fi)

Turistický pochod z Postoloprt na Chmelfest 2007 do Žatce.
Dne 5.5.2007, sraz Postoloprty – informační centrum 7,00-7,30.
Informace: Roman Daniš 605 065 265

Vyskočilová Jana
Budič Filip
Kuchtová Nikola
Kadavý Ivo
Babák Jan
Fryč Jakub
Kadlecová Eliška
Verner Leoš
Hrudka Šimon
Kováč Martin
Zahustel Jiří

�����������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������

ROZLOUČENÍ

Kalný Miroslav
Burián Josef
Dontová Zdeňka
Reiserová Vlasta
Bail Miloslav
Härink Jiří
Provazník Josef
Štambrechová Zdeňka

62 let
51 let
66 let
87 let
76 let
69 let
64 let
77 let
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KHK Žatec s.r.o., Čeradická 2031, Žatec 438 01, tel.: 736 633 502, e-mail:khk@zatec.cz, www.khk-zatec.cz-online.com
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Přečtěte si...

vyhlašuje dne 11. 4. 2007 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

n Hiaasen, Carl
Naostro
Vtipná, sarkastická detektivka plná
situační komiky, kde zlo je většinou potrestáno a kladné hrdiny čeká štěstí nebo
přinejmenším šance.

referent odboru rozvoje města
– Úřad územního plánování

n Atkins, Peter
Periodické království
Cesta do země chemických prvků.

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 8.

n Williams, Brian
Svět přírody - otázky a odpovědi
Ilustrovaná encyklopedie přináší
odpovědi na více než 70 otázek, které jsou nezbytné k porozumění dějů
v přírodě.

FOTO ROMAN KOTVAS

n Tomková, Ivana
Slavní hrdinové: moje první
encyklopedie Larousse
Příběhy hrdinů z dávných časů, pohádkových, biblických a komiksových
jsou převyprávěny a s ilustracemi pro
menší děti.
Místostarosta Žatce Aleš Kassal věší na nivelační sloupek „prapor“ s číslicí
33, která symbolizuje kristova léta žateckého dálkoplaza Romana Daniše,
který přihlíží vlevo.

Nové názvy

Ústav sociální péče – toto pojmenování zmizelo z názvu dvou zařízení v našem
městě. Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci, to je nový název
Domova důchodců a Kamarád LORM
Žatec. Děje se tak díky novému zákonu
o sociálních službách, kdy se od názvu
„ústavní“ nebo „ústav“ upouští a tento
název není vhodný.. (žit)

CENÍK INZERCE

PLOŠNÁ
INZERCE:

17,- Kč /cm2

Slevy za opakování:
při 2. a 3.
4. až 6.
7. a více

12 %
15 %
20 %

ŘÁDKOVÁ
INZERCE:
Firemní:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč

Soukromá:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč,

Nejhezčí velikonoční vajíčko

Slovo „velikonoční“ je skloňováno
v období Velikonoc v mnoha směrech.
Tentokrát, jak jinak se týká vajíčka, a právě
toho velikonočního. Dům dětí a mládeže
v Žatci pořádal na toto téma soutěž.
Na tři desítky krásných vajíček se sešlo
v Domě dětí a organizátoři měli těžký
úkol vybrat to nejhezčí. Na vajíčka byly

použity všechny možné materiály a děti
projevily velkou fantazii. Svá vajíčka do
soutěže poslala i Staňkovická škola, která
se soutěží DDM často zúčastňuje. Zvítězit
ale mohou vždy jen ti tři, mezi které patří
H. Hujer, Š. Vajdová, M. Štejnar. Vítězům
blahopřejeme, ale i ostatním patří poděkování. (žit)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou stavební zaměření)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Windows, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 183/2006 Sb. stavební
zákon (oddíl týkající se územního plánování)
• Schopnost orientovat se ve všech stupních projektových dokumentací
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 7. 2007
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 4. 5. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – Úřad územního plánování “.
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.

DEN ZEMĚ – 20. dubna

Začneme u toho, proč se tento den vlastně slaví. Je to proto, aby se lidé zamysleli
nad svým konáním a jednáním vůči životnímu prostředí a přírodě jako celku. Nad
chováním, které málo kdy přináší užitek.
Když se v televizních relacích dozví- a další, užitečnější nás netrápí vymyslet.
dáme o hrozbě globálního oteplování Příkladem je např. jak naložit s pet-lahví.
a jiných globálních problémech, chvíli Odhodit na trávu? Vhodit do kontejneru
se tváříme, že se nás to týká, ale „skutek na běžný komunál, nebo vhodit do konutek“. Po pár dnech zase v hlavách nosí- tejneru na plasty……?
me jiné věci „důležitější“ a dál se chováZamýšlejme se více i nad takovými drobme jako sobci. Nepřemýšlíme nad svým nostmi, které pomáhají měnit k lepšímu
jednáním a především nad jeho následky. stav životního prostředí. Děkuji.
Navíc nás většinou napadá jedno řešení
Petra Adámková (sdcr.koniklec.cz)

Plavecké závody Košařův
memoriál s žateckou účastí

Závodu se účastnili nejlepší plavci,
kteří se zaměřují na plavecký způsob:
prsa. Klára Zvěřinová se v této velké
konkurenci neztratila a umístění kolem
dvacátého místa korespondují s jejím
celkovým umístěním v republikovém
měřítku.
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Základní umělecká škola Žatec srdečně zve všechny příznivce rockové hudby

4. května 2007 do žatecké
čajovny Altán, kde od 21.00 hod. vystoupí skupina O.C.P.. Můžete se těšit např. na Queeny, Green Day, JET atd. Přijďte
podpořit své kamarády a známé. Vstupné 30 Kč.
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PLZEŇ - V sobotu 7.4.2007 se konal
v bazénu oddílu Radbuza Plzeň závod
Košařův memoriál. Jediným naším
zástupcem v tomto prsařském trojboji
byla Klára Zvěřinová. Ta se třikrát
umístila na hranici první dvacítky a
jednou si zlepšila svůj osobní rekord.

