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Pěstební péči
zajistí firma
Secom

Žatec – Rada města hodnotila nabídky na pěstební péči v rámci akce
regenerace panelového sídliště JIH II
– 2. etapa, 1. část, a schvaluje uzavření
smlouvy s firmou Secom, která nabídla
nejvýhodnější cenu.
Za celkovou částku 150 tisíc korun
se bude firma starat o zmíněnou část
města v letech 2007 až 2011.
(st)

Z Třebízského
ulice zmizí
i asfaltová plocha

Žatec – Po zrušení klecové části hřiště v Třebízského ulici dojde následně
také k odstranění podkladu v podobě
asfaltové plochy. O zrušení hřiště žádali obyvatelé této části města, především
z ulic Třebízského a Zbyslaovova; vedl
je k tomu nadměrný hluk a vandalské
chování některých mladých lidí.
Na doporučení odboru životního
prostředí se město rozhodlo neponechat na místě podkladovou plochu, ale
vybourat ji a na místo navézt vrstvu ornice, která se poté zatravní. Vybourání
přijde na 126 tisíc korun.
(st)

Kraj přispěje na
dočesnou

Žatec – Jubilejní, 50. ročník Slavností chmele, finančně podpoří Ústecký
kraj. Krajské zastupitelstvo rozhodlo,
že z Programu podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2007 uvolní na
žateckou dočesnou 150 tisíc korun.
Kraj dle svých pravidel podporuje jen
projekty, které se pořádají za minimálně čtvrt milionu korun.
Částka 150 tisíc korun bude použita
na technické zajištění akce – na montáž, demontáž a pronájem pódia. (st)

23. 5. 2007 složili v obřadní síni MěÚ Žatec státu občanský slib tři státní občané Rumunska a stali se tak občany České republiky. Slib složili za přítomnosti matrikářky D. Laiblové do rukou tajemnice Bc. M. Spáčilové

Jsou občany České republiky
Ojedinělý akt se uskutečnil ve středu
23.5.2007 na Městském úřadě v Žatci
složením občanského slibu tří mladých
občanů Rumunska, kteří jsou z jedné
rodiny. Trocha nervozity, ale vidina konečně vyřešeného problému a ukončení
úředního maratónu vnesla přítomným
úsměv do tváře. Ochota a vstřícnost
manželů, nedělala problémy odpovědět na několik otázek:
Co Vás přimělo k tomu, usadit se

nejen v Čechách, ale i zde v Žatci?
„ Byli jsme s manželkou krátce po
svatbě a přijeli se podívat za bratrem.
Líbilo se nám tady, manželka byla v té
době těhotná a od rozhodování nebylo
daleko.“
Jak dlouho zde jste?
„Čas letí jako voda, už 11 let.“
Máte zaměstnání?
„Já pracuji, manželka je na mateřské
dovolené.“

Přestože, jste zanechali ve své zemi
své blízké a příbuzné. Našli jste zde
přátele?
„Určitě, máme zde příbuzné, ale
i mezi Vašimi občany jsme je našli.“
Jistě máte nějaké svoje plány, nebo
přání?
„Svá přání už jsme si splnili, zrekonstruovali jsme v Radíčevsi bývalou školu, vše jsme dělali svépomocí, jsme tam
spokojeni a máme tři zdravé děti.“

Jste rádi, že máte naše občanství?
„Samozřejmě, mohli jsme jej mít
už po 5 letech pobytu, ale zrušení
rumunského občanství bylo v té době
pro nás drahé a tak jsme radši tyto finanční náklady investovali do bydlení.
Teď budeme ještě spokojenější.“
Děkuji za rozhovor
Stanislava Žitníková

Úřad jedná o smlouvě na provoz psího útulku
Žatec – Rada města potvrdila
doporučení výběrové komise a odsouhlasila pořadí uchazečů o zajištění péče o zaběhnuté či toulavé
psy z katastru Žatce. Na první místo
byl určen David Kubalík, který pro-

vozuje útulek pro zvířata v Jimlíně,
na dalším místě uchazeč z Rakovníka a na třetím postu uchazeč
z Jirkova. Rozhodujícími ukazateli
se staly samozřejmě výdaje, které
s hrazením péče bude město mít,

ale i technická stránka spolupráce
(odchyt psů, odvoz apod.)
V současnosti jedná městský úřad
o podobě konkrétní smlouvy, u níž
se předpokládá, že začne platit na
začátku června.

Před několika měsíci se město
rozhodlo ukončit smlouvu s dlouholetým provozovatelem psího útulku
v Žatci, protože nebyla s poskytovanými službami zcela spokojena.
(st)

láska k literatuře, k divadlu a filmu,
tady se našla a práce ji naplňuje. Vybrat
to správné představení je náročné, ne
vždy je každý divák spokojen. A, aby
si vyměnila pozici a stala se také jednou z těch, kteří stojí na jevišti, jako

členka divadelního spolku Jitřenka si
zahrála v Goldoniho „Náměstíčku“
postavu Pasqy. V současné době se
utváří nový divadelní spolek a Hanka
Zeleňáková je opět v jeho řadách.
(žit)

Borešova cena předána
V páteční podvečer 25.5.2007 byla
v Křížově vile slavnostně předána
cena za kulturní přínos městu.Za
přítomnosti starosty města E. Knoblaucha a místostarosty A. Kassala byly
předány ceny ve čtyřech kategoriích.
V kategorii jednotlivec převzala Borešovu cenu zaměstnankyně městského
divadla paní H. Zeleňáková, v kategorii akce-čin-program byl oceněn
Dětský ráj pana Trejbala, v kategorii
skupina-kolektiv-soubor stanul na
prvním místě Klub českých turistů
Žatec. Síň slávy zdobily tentokrát dvě
jména, u příležitosti životního jubilea
převzala cenu Mgr. A. Urbancová
a Josef Štross im memoriam (cenu
převzala maminka paní M. Chládková) Že jsou ceny ve správných rukách,
nelze pochybovat. Vyhodnocení všech
kategorií si zaslouží slova uznání. V kategorii jednotlivec bylo nominováno
čtrnáct adeptů. Kulturní komise zvolila

správně. Paní Hanka Zeleňákova patří
ke kulturnímu dění v Žatci stejně tak
jako ručičky k hodinám. A právě ručičky odměřily již celých 11 let, kdy Hanka
Zeleňáková od profese zootechničky
„přesedlala“ do kulturního prostředí.
Že je nepostradatelným zaměstnancem
divadla, mi jistě dá za pravdu mnoho
pravidelných diváků. V posledních
letech zajišťuje kompletní programovou nabídku divadelní sezóny a již
po dobu čtyř let je její „dítě“ – letní
kino. Výsledek její práce: stoupla
návštěvnost, reakce od návštěvníků
kina jsou pozitivní a průměrný počet
na jeden film ze 40 diváků stoupl na
150. „Filmy mě baví a já mám z této
práce moc dobrý pocit“. Co ji lákalo
na této práci? „Krátce před tím jsem
byla bez zaměstnání, a protože život je
změna a má se zkusit všechno, šla jsem
do toho“. Lákala ji hlavně práce s lidmi
a jednoznačný důvod byl - od dětství

FOTO ŽITNÍKOVÁ

Žatec – 10,588 milionu korun činí
zisk Žatecké teplárenské, a.s. dosažený za loňský rok. Rada města,
která je podle zákona o obcích valnou
hromadou, rozhodla, o rozdělení zisku následovně. Do rezervního fondu
společnosti přejde 529 440 korun, do
sociálního fondu 339 576 korun a ze
zbývající části ve výši 9,719 milionu
korun se čtyři miliony vyplatí akcionáři
(tedy městu a stanou se dalším zdrojem
financování pro akce města) a zbylých
5,719 milionu korun rozhodla rada ponechat jako nerozdělený zisk.
(st)

FOTO ŽITNÍKOVÁ

Ze zisku Žatecké
teplárenské přijdou
čtyři miliony do
rozpočtu města

strana 2

31. května 2007

Žatecký týdeník

Záměr Města
Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
16.5.2007.

Volné bytové jednotky:
n č. 2288/7 ul. Ostrov v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 22,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2286,
2287, 2288 a podílem pozemku st.p.č.
3048 o výměře 658 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 225/29200 vzhledem k celku za
kupní cenu … 271.440,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 2291/10 ul. Ostrov v Žatci
o velikosti 1+0, plocha bytu 20,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2289, 2290, 2291 a podílem pozemku
st.p.č.3051 o výměře 661 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 207/29200 vzhledem
k celku za kupní cenu … 252.530,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy,

Pohled na zvířátka – úsměv na tvář

n č. 2643/1 ul. Husova v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2643, 2644 a podílem pozemku st.p.č.
3420 o výměře 408 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/19548 vzhledem k celku za …. nevím jak na koho, ale na mě
kupní cenu … 775.520,- Kč a poplatky tato zvířátka vždy působí, jako
balzám na duši……
spojené s provedením smlouvy,
Po celý minulý týden probíhala
n č. 2645/17 ul. Husova v Žatci o veli- v Chovatelském areálu (naproti
kosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2 s podí- Telecomu) výstava domácích hospolem společných částí budovy č.p.2645, dářských zvířat. Každý den byl do2646 a podílem pozemku st.p.č. 3422 provázen určitým programem a náo výměře 408 m2 v k.ú. Žatec o velikosti vštěvníci měli možnost si vybrat ten,
357/19566 vzhledem k celku za kupní
cenu … 417.940,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 25/5 Stroupeč o velikosti 1+1,
plocha bytu 48,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 25 a vedlejší
zemědělské stavby na st.p.č. 1/2 a na
st.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč o velikosti
487/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu ……… 191.930,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 1024/5 ul. Jana Herbena v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 58,60 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
1024 a vedlejší stavby na st.p.č. 1184/3
v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1184/
1 o výměře 308 m2 a st.p.č. 1184/3
o výměře 87 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
586/6129 vzhledem k celku za kupní
cenu … 357.450,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 21.5.2007 do
19.6.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze
svého majetku

který je nejvíc zajímá. Ve středu měli
chovatelé společné klání s kolegy ze
Saska a nastínili si tak do budoucna
svoji společnou spolupráci. Novinkou tentokrát byl instalovaný stan,
kde mohli zájemci získat podrobné
informace o chovatelství. Bezmála
tři tisíce návštěvníků prošlo areálem
doprovázeným mnohdy „kokrháním“

kteří budou mít zájem se mohu od
září do chovatelských kroužků přihlásit. Připravit a nainstalovat výstavu je čin obdivuhodný a mnohdy
nejednoduchý. A výsledek? Spokojenost jak na straně návštěvníků, tak
na straně pořadatelů. Za všechny,
kteří na výstavu přišli – děkujeme!
(žit)

Zahájení turistické sezóny
ŽATEC - od pátku 1. června 2007 startuje v Turistickém informačním centru
(T.I.C.) MěÚ v Žatci hlavní turistická sezóna. Podstatnou změnou oproti běžnému provozu T.I.C. je prodloužená otevírací doba, provoz o víkendech a možnost
pravidelných návštěv radniční věže (viz.
rozpis v příloze). V letech 2001-2006
zajistilo T.I.C. informace a služby pro
cca 45 000 návštěvníků, servis mnoha
dalším zájemcům byl poskytnut také
telefonicky, e-mailem, nebo poštou.
Z celkového počtu zájemců o turistické
informace v Žatci tvoří asi 70% Češi,
z cizinců převládají hlavně Němci, dále
Rusové, Holanďané, Slováci, Belgičané,
Poláci, ale také turisté z USA, Austrálie,
Japonska a Dánska.
V aktuální nabídce T.I.C. na turistickou
sezónu 2007 je např. návštěva nově ote-

vřeného Chmelařského muzea (otevřeno
po-so: 10-17.00) , dále chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Žateckého pivovaru,
Křížovy vily, Regionálního muzea, Muzea Homolupulů a v neposlední řadě
pohled na město z radniční věže. Další
nabídkou je obsáhlá publikace Žatecko na starých pohlednicích, tištěný
průvodce městem, informační brožury,
turistické známky Žatec, pohlednice
a další upomínkové předměty.
Od roku 2003 je T.I.C. Žatec členem
Asociace turistických informačních
center, která je cechovní organizací
podporující rozvoj služeb cestovního
ruchu v ČR. Turistické informační centrum v Žatci získalo i na rok 2007 certifikát kvality kategorie B, což je druhá mační centrum poskytující bezplatně
Přijďte i Vy do T.I.C. MěÚ Žatec a vyunejvyšší udělovaná kategorie. V praxi to informace o Žatci, regionu a ČR ve 2 žijte našich služeb. Těšíme se na Vás!
znamená, že se jedná o oblastní infor- světových jazycích.
Jan Novotný, DiS.

Nové Strašecí hostilo
skupinu O.C.P.Žatec

Skupina O. C. P. ze ZUŠ Žatec přijala
pozvání paní učitelky I. Dvořákové ze
ZUŠ Nové Strašecí. Představení v podání
veřejného čtení textů žákyň T. Krobové,
Projednáno RM dne 19.4.2006
B. Teraurové a D. Moudré se uskutečnin nebytový prostor v čp.137 na
lo v prostředí „Modrého sálu“ školy. Tři
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
autorky divadelního spolku „Zazelena
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1 500, Kč/m2/rok, tj… 14 599, - Kč měsíčně
bez služeb.

utržena“, které si vzájemně četly své texty a jejich témata zvedla nejednu bránici,
ale i tak, že mnohým tuhla krev v žilách.
Mluvené slovo, originální sound skupiny
O.C.P v aranžích rockových legend a současných star byl příjemnou zkušeností pro
obě strany.
Veronika Musilová

Letní kino Žatec je
připraveno k provozu.

Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
V těchto dnech dochází k posledním
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
úpravám prostoru žateckého letního
záměr odpovídá zájmům města.
kina. Postupně se zde instaluje nové veRada Města Žatec usnesením č.616/99 dení zvukové techniky, které bylo přes
schválila podmínku nájemních smluv zimu neznámými vandaly ukradeno.
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno Letní kino v Žatci navštívilo v loňském
před podpisem nájemní smlouvy a ná- roce téměř 6 000 lidí. A průměrně na filsledně dopředu nejpozději do pátého mové projekce zhlédlo 150 diváků. Pro
dne předcházejícího měsíce.
letošní rok je již připraven kompletní
program na celou sezónu. O výběr filZveřejněno: od 28.05.2007 do
mů v Letním kině se již několik let stará
26.06.2007
zaměstnankyně Městského divadla paní

Žatecký
týdeník

„chrochtáním“ či „řehtáním“. V dopoledních hodinách přicházely děti
z mateřských i základních škol a tentokrát nechyběly ani MŠ z přilehlých
obcí. Odpoledne patřilo nejvíce maminkám s ratolestmi a všechny děti
většinou odcházely s různými obrázky a mávátky. Své aktivity se snaží
chovatelé stále rozšiřovat a tak ti,

Hanka Zeleňáková, která i pro letošní
rok vybrala mnoho zajímavých titulů.
Návštěvníci se mohou těšit například
na filmy Obsluhoval jsem anglického
krále, Pusinky, Bestiář, Roming, Kvaska,
Tajnosti, Vratné láhve, 300:Bitva u Thermopyl, Krvavá sklizeň, Shrek Třetí, Piráti
z Karibiku 3, Harry Potter a Fénixuv Řád,
Spiderman 3 a mnoho dalších. Kompletní program letního kina naleznete na
stránkách Městského divadla Žatec na
adrese www.divadlozatec.cz.

Předejít dlouhému čekání
Většina z nás řidičů bezpochyby zaregistrovala z tisku a médií povinnou
výměnu řidičských průkazů, která
nabyla účinnosti 1.7.2005 a probíhá
v důsledku sjednocení s Evropskou
unií. Těm řidičům, kterým byly vydány
ŘP v období 1.7. 1964 až 31.12. 1993
vyprší platnost 31.12.2007. 1. ledna
2008 by měli usednout za volant s novým platným ŘP. Po uplynutí této doby
se vystavují nebezpečí přestupku ve výši
1.500 – 2.500 Kč. Nejen Ministerstvo
dopravy, ale i obecní úřady apelují na
držitele těchto ŘP, aby výměna proběhla bez dlouhého čekání na úřadech.
Jak ze statistik vyplývá řidiči s výměnou
otálejí a úředníci mají obavy že v závěru
roku dojde k velkému náporu. Ke 30. 4.

2007 byl na tom nejlépe kraj Vysočina, kde oproti plánu vyměnili 62,34%
dokladů, zároveň nejpomaleji probíhá
výměna v Praze. Ani v Žatci řidiči příliš
nepospíchají s výměnou, prozatím si
přišlo vyměnit 17% majitelů ŘP. Těch,
kteří ještě musí na žatecký úřad přijít
je víc jak 2,5tis. Ministerstvo dopravy
by bylo spokojené, kdyby výměna probíhala kontinuálně, což znamená, že by
měsíčně mělo být vyměněno 145.167 ŘP,
než tomu bylo např. v dubnu. Prognózy
s výměnou ŘP nevypadají optimálně, na
úředníky čeká pravděpodobně ke konci
roku rozšířená pracovní doba a na řidiče, kteří ponechávají obměnu dokladu,
bohužel nepříjemné fronty, ne-li stresové
situace.
(žit)

Dětský den v Želči
V sobotu 2.6. 2007 od 12.30 se uskuteční u příležitosti předání vybudovaného dětského hřiště Dětský den. Celý den
bude plný her a soutěží. Všichni přtomní
se mohou těšit na účastníka SuperStar
M. Hudčeka, žatecké mažoretky, sportovní klub AIKIDO, loutkoherecké
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sdružení Jitřenku a skupinu historického šermu. V kostele sv.Mikuláše se
uskuteční výstava fotografií a pohlednic. Po celý den, ale i večerem Vás bude
provázet hudební skupina MINI BAND
z Mostu. Občerstvení zajištěno a vstup
pro návštěvníky je dobrovolný.

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

31. května 2007

strana 3

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
1.6. PÁTEK

OBCHODNÍ AKADEMIE

9:00

4.6. PONĎELÍ

GYMNÁZIUM ŽATEC

8:00

5.6. ÚTERÝ

HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVEŘINCI

8.6 PÁTEK

SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE ŽATEC

12.6. ÚTERÝ
13.6. STŘEDA

Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Slavnostní předání maturitního vysvědčení

9:00, 10:30

Hudební pořad Jaroslava Uhlíře. Hodinový komponovaný program,
ve kterém si děti mohou se samotným autorem a za jeho klavírního
doprovodu zaspívat známé písně s texty Zdeňka Svěráka jako jsou
Holubí dům, Není nutno a další.
Pro I. Stupeň ZŠ
Vstupné 40,-

9:00

n Hledám své spolupracovníky pro
nadnárodní společnost. Vysoké výdělky, rychlý profesní růst a firemní výhody (volání zdarma, levnější benzin).
Informace na tel. č. 721 083 944.
n Restaurace „U Mědvěda“ přijme
servírku na HPP. Požadujeme vzdělání
v oboru (nebo dostatečnou praxi), příjemné vystupování a pracovitost. Nástup
možný ihned. Další informace získáte na
tel. č. 777 776 666.

n Výkrmna kuřat Červený Hrádek,
firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
17:00
prodej slepiček snáškového materiálu
Akce Základní umělecké školy Žatec
Hisex hnědý. Slepičky jsou 4x vakcinoAKCE ZUŠ
vány, pod stálou veter. kontrolou. Vysoká
SŮL NAD ZLATO
10:00, 14:00
užitkovost a kvalita peří – samozřejmosZnámá pohádka o královské dceři Marušce, která má ráda svého otce tí. Stáří při prodeji: 10-12 týdnů – cena
jako sůl. Ten však hned nepochopí význam tohoto rčení.
85-95.-Kč, začátek snášky: srpen, prodej
Divadlo z Půdy
- Žatec 12. 6. 2007 v 15.00 u západního
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
nádraží. Inf. 728 605 840, 415 740 719.
Činohra. Vstupné: 30,Slavnostní předání maturitního vysvědčení

n Pronajmu zahradu pod kasárnama,

Připravujeme:

2
LETNÍ KINO Zahajujeme provoz již 15.6. Více na www.divadlozatec.cz a na pla- 500 m , voda, 220, chatka, cena dohodou. Inf. 721 181 431.
kátech.

VÝSTAVA:
PŘEDPRODEJ:

n Nehtová modeláž „LENKA“ - Masarykova ul. 949 přijme pracovnici. Požaduji pracovitost, slušné jednání a ochota.
Od 1. 6. 2007 zahajujeme prodej abonentních vstupenek na divadelní Informace na tel. č. 606 303 243.
Výstava prací žáků Logopedické základní školy Měcholupy

sezónu 2007 / 2008
Skupina A – Činohra
9 představení + 1 bonus ……………………………. 1 600 Kč.
Skupina D hudebně zábavné pořady
6 představení …………………………………………... 800 Kč.
Skupina E,M pořady pro děti
10 představení ………………………………………..…. 250 Kč.
Prodej probíhá denně v Městském Divadle u paní Hany Zeleňákové.
Rezervace je možná také telefonicky na 415 710 519 nebo hannaz@centrum.cz

LETNÍ KINO ŽATEC - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JIŽ OD 21.30 HOD
15.6.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

80,-

Společnost TARGAVIA, s.r.o.
přijme zaměstnance na pozici

obsluha
peletizační linky

Podmínky: spolehlivost, samostatnost,
pracovitost, vyučen v oboru strojním.
Pracoviště v Žatci, nástup 4. 6. 2007
Kontakt: Michal TOMAN, mobil 724 370 425,
mmtt@targavia.cz

Bioscop. Drama / Česko / Slovensko / Německo / Maďarsko, 2006,
120 min - http://www.anglickykral.cz/
Filmový přepis románu Bohumila Hrabala, který pojednává o životní
PŘIŠLI NA SVĚT
dráze číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických
zvratů první půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím
21. 5.
Blecha Vítězslav
druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho
Voříšková Jiřina
češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní
filozofii. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se.
Pospíšil Daniel
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Ivan Barnev, Oldřich Kaiser, Julia Jentsch,
22.
5.
Šifalda Jáchym
Milan Lasica, Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří LáJedlička Tomáš
bus, Jaromír Dulava

PUSINKY

65,-

HCE. Komedie / Drama /Česko, 2007, 99 min - http://
www.ceskatelevize.cz/specialy/pusinky/index.php
Film o mladých holkách, do kterých neustále někdo hučí, aby dospěly.
Jim se ale ještě nechce. Nechce se jim spěchat do vězení povinností, do
světa pravidel, ve kterém je přitom stejně „všechno zmatený“. Příběh
boří tabu, vypráví o holkách, které nemají chuť nic předstírat a hrát si
na tiché, mírné, křehké bytosti. Chtějí samy nakládat se svým životem
– ne podle nějakého manuálu rodičů. Umí si prostě užívat a ledacos
vyzkoušet. NATOČENO V OKOLÍ ŽATCE !!!
Režie: Karin Babinská.
Hrají: Matěj Ruppert, Petr Forman, Jiří Macháček, Sandra Nováková,
Marie Doležalová, Petra Nesvačilová

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

70,-

Warner Bros. Romantický / Komedie / USA, 2007, 96 min,
V původním znění s titulky - http://wwws.cz.warnerbros.com/
musicandlyrics/
Alex Fletcher je vybledlá popová hvězda 80. let, o kterou je zájem už jen
mezi skalními nostalgiky, kteří navštěvují vesnické zábavy. Jednoho
dne jej kontaktuje médii oslavovaná hvězdička Cora Corman, která jej
požádá, aby jí napsal písně na její nové album a ještě si s ní zazpíval
duet. Do příběhu vstoupí kouzelně nepředvídatelná květinářka Sophie,
jejíž schopnost hrát si se slovy se Alexovi docela hodí.
Režie: Marc Lawrence. Hrají: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad
Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

23. 5.
24. 5.

25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.

Pozvánka na akci MP

Dětský den
„Rozloučení se školou“

PROGRAM
MP Žatec

Lakatošová Nikola
Mrázková Natálie
Postlová Barbora
Čížková Michaela
Vojtěch Jan
Tataj Dominik
Kabátová Karolina
Hoško Martin
Suk Matěj
Štekl Daniel
Volfová Dominika
Burdová Zuzana

l ukázka vybavení hlídkového vozidla MP l montáž a demontáž „botičky“
– možno vyzkoušet vlastní rukou l praktická ukázka zadržení podezřelé osoby a její předvedení l ukázka výstroje a výzbroje strážníků MP
Žatec

HZS Žatec (hasiči)

Dynamická ukázka: likvidace následků dopravní nehody os. vozidla
spojená s požárem v motorovém prostoru l uhašení hořícího vozidla,
vyproštění zraněných osob, poskytnutí předlékařské pomoci, ukázka
zásahu lezecké skupiny hasičů.
Statická ukázka: cisternová automobilová stříkačka na podvozku SCANIA
a Tatra, automobilová plošina s dostupnou výškou 27m, výsuvný řebřík
do 30m, rychlé zásahové vozidlo NISSAN Patrol, protiplynový automobil Avia, velitelský automobil Renault, dekontaminační sprcha, speciální
ochranné obleky.

Armáda ČR

ROZLOUČENÍ
20. 5.

Andrt Václav

64 let

21. 5.

Vároš Ladislav

53 let

22. 5.

Šťastná Milena

78 let

23. 5.

Zoula Jaroslav

85 let

27. 5.

Hylská Hana

69 let

24. 5.

Siegerová Marie

87 let

28. 5.

Lukavcová Helena

90 let

!!!POZOR!!!

Bioscop. Animovaný / Rodinný / Fantasy/ Francie / USA, 2006, 102
min - http://www.arthuretlesminimoys.com/
Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně
jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička
vypráví.Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích,
které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který
před několika lety záhadně zmizel.Idylické časy skončí v okamžiku,
kdy jim hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou
šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v říši
Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček
vyprávěl.
Režie: Luc Besson. Hrají: Freddie Highmore, Madonna, Mia Farrow,
David Bowie, Snoop Dogg, Robert De Niro, Jimmy Fallon, Harvey
Keitel

náměstí 5 května 127
438 24 Žatec

Cílová skupina dětí: žáci základních škol, děti z MŠ - předškoláci

Měření emisí
Benzin - LPG - CNG

22.6.

70,-

Městská policie ŽATEC

Místo konání: volný prostor za objektem Armády ČR – budova K 500

!!!Na počkání!!!

17.6.

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

K třetímu ročníku celostátního Festivalu muzejních nocí se letos poprvé
připojilo i Regionální muzeum v Žatci. Program pod názvem „Všichni dobří
duchové“ zahájí v pátek 1. června od 20.00 hodin v Křížově vile soutěž v hádání
čtyř historických osobností. Následovat budou noční prohlídky obou muzejních
budov a ve 22 hodin vernisáž výstavy „Co květiny šeptají“.
Pro ty, kteří se rádi bojí, je od půl jede- pohřebiště popravenců. Na to naváže
nácté připravena v hlavní budově muzea informacemi o nově se rozvíjejícím
v Husově ulici přednáška Mgr. Pavlíny oboru - archeologii popravišť, který se
Maškové „Vampýři nebo popravenci?“. zabývá vzhledem a umístěním popravních míst, zejména šibenic, průběhem
popravy i tím, co se s lidskými ostatky
dělo po vykonané exekuci. K nedávno
prozkoumaným lokalitám patří např.
šibenice v Bečově nad Teplou (opatřená
dnes pro návštěvníky i naučnou stezkou)
a popravní místo ve Vodňanech.
Přesně o půlnoci, kterou oznámí
bití nově zrestaurovaného hodinového stroje, se v muzeu zjeví duch
legendárního žateckého ponocného
Boreše, který celou akci ukončí a vyStředověká rytina s výjevem „Tan- provodí návštěvníky z budovy. Ti, kteří
ce smrti“
si přinesou svíčku či lampion, si budou
Mladá pracovnice Ústavu pro pravěk moci zapálit z jeho lucerny světýlko na
filozofické fakulty Karlovy univerzity cestu k domovu...
přiblíží archeologické doklady tzv.
Nevšední přednáška se uskuteční na
vampyrismu a objasní, jak se dříve lidé muzejní zahradě, v případě špatného
proti tzv. nebezpečným mrtvým bránili. počasí však je kapacita přednáškového
Mezi ně patřili zejména tzv. revenanti, sálu omezena na 70 míst.
vampýři, mory a vlkodlaci. Badatelka
dr. Petr Holodňák,
rovněž pohovoří o nejznámějším česspoluorganizátor akce
kém pohřebišti vampýrů v Čelákovi- bližší informace na adrese: holodnak@
cích, které ovšem nově vysvětluje jako muzeumzatec.cz

Termín: 8. 6. 2007 od 08.15h

Autodílna PAROHA
Libočany

16.6.

V žateckém muzeu budou
vampýři i popravenci!

Dynamická ukázka: útok střeleckého družstva
Statická ukázka: ukázka bojové techniky, např. spojovací vozidlo, bojové
vozidlo pěchoty (BVP). l ukázka zbraní a zbraňových systémů l maskování maskovacími barvami l slaňování příslušníků BRN

Policie ČR

Statická ukázka: ukázka činnosti dopravní policie, ukázka vozidla a činnosti policistů OOPČR Žatec, výstroj a výzbroj policistů včetně zásahové
jednotky, střelecký trenažér

RZS + dobrovolní záchranáři

Dynamická ukázka: zásah u zraněné osoby po dopravní nehodě l ukázka
imitace zranění osoby
Statická ukázka: prohlídka plně vybaveného záchranářského vozidla l
ukázka záchranářského vybavení

Odbor školství a kultury MěÚ Žatec

na volném prostranství za budovou K 500 po celou dobu akce DĚTSKÁ
DISKOTÉKA
Dynamické ukázky jednotlivých složek budou uskutečněny počínaje
každou celou hodinou.
Po celou dobu je pro děti připraveno zajištění pitného režimu –
Městská policie u vstupu do areálu + Armáda ČR v areálu.
Štorek Jiří, ředitel MP Žatec
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Civilizační choroby zaplnily divadlo
Organizace uspořádala členskou schůzi v městském divadle. Celorepublikový
výbor ukládá těmto organizacím uskutečnit členské schůze dvakrát do roka.
Bilancování činnosti za 1.pololetí, zpráva o hospodaření, plán činnosti na další
pololetí, volba nového člena revizní komise, vystoupení hostů, přednášky, vyhlášení Dne SPCCH, náměty, připomínky a diskuze. To byl předložený program
velké účasti všech přítomných.
Několik divadelních představení, již pobytech informovala Mgr.V. Winkelhömnohokrát zmiňované oblíbené taneční ferová. Dalším důležitým bodem bylo
zábavy, zájezdy, přednášky, to byly akce vyhlášení Dne SPCCH, který se uskuuplynulého půlroku. Zpráva o hospoda- teční v říjnovém období. Tento den, kdy
ření byla jistě pro mnohé příjemná, neboť se organizace prezentuje veřejnosti bude
organizace hospodaří od roku 2002 s po- na téma „Mám dobré srdce“. Zatím je vyzitivním výsledkem. Jako host vystoupil hlášen jen název a podrobnosti přineseme
vedoucí sociálního odboru Mgr. Petr v některém čísle našeho týdeníku.
Antoni, který se přítomným představil
Kulturní program žáků ZUŠ Žatec
a v krátkosti nastínil připravované ko- a vystoupení děvčat skupiny EXTRÉM
munitní plánování. Další z hostů p. Ivanka zakončilo toto setkání lidí s civilizačními
Petirová představila nové Centrum služeb chorobami.
pro zdravotně postižené a o rekondičních
Jak bylo několikrát prezentováno na

stránkách tisku,organizace má více
jak 250 členů a svojí činností přispívá
svým členům po stránce osvětové, kulturní a zpříjemnit mnohým kus života
v důchodovém věku. V organizace je
mnoho občanů Žatce, kteří odvedli
pro město Žatec kus své práce a nechali zde i kus svého života. Pokud se
někteří z nich ocitli na sklonku svého
stáří osamoceni, vědí, že ještě nejsou
zapomenuti. O všechny akce, které
organizace pořádá je vždy velký zájem
a většina odchází spokojena. Dobrou
spolupráci navázali lidé s civilizačními
chorobami s organizací diabetiků a zúčastňují se společně akcí. Pokud máte
dojem, že i vy byste mohli rozšířit naše
řady – přijďte mezi nás.
Stanislava Žitníková

Urbanová, Voráč a Barochová přeborníky Kraje
V sobotu 19.5.2007 se konaly v bazénu plaveckého oddílu PK Litoměřice Krajské
plavecké závody ročníků 1996 a ml. Náš oddíl zde reprezentovali Jakub Dvořák,
Kateřina Kozáková, Pavla Barochová, Filip Urban, Stanislav Voráč, Lucie Svěcená,
Ilona Nováková, Antonín Svěcený, Kristýna Štrancová a Lucie Urbanová.
V nejmladší kategorii pro ročníky tě připoji dvě třetí místa na 100m znak
1999 a mladší jsme měli dva zástupce. a 100m volným způsobem.
Jakub Dvořák a Pavla Barochová se vůV ročníku 1997 jsme měli také tři zábec poprvé zúčastnili „velkého“ závodu stupce. Lucie Svěcená a Ilona Nováková
a oběma se podařilo vystoupit na stupně se sice mezi první tři nevešly, ale obě si
vítězů. Jakub skončil třetí v závodě na několikrát zlepšily své osobní rekordy.
50m prsa a navíc ještě 2x překonal svůj Lucka skončila nejlépe na 5.místě na
osobní rekord. Pavla vystoupila dokonce trati 50m znak. Ilonka skončila ještě
na stupeň nejvyšší, když zvítězila na stejné o stupínek výše, čtvrtá na 400m volným
trati 50m prsa časem 00:53.90.
způsobem, když ji od medaile dělily neRočníky 1998 jsme obsadili hned třemi celé 2 vteřiny. Antonín Svěcený potvrdil
plavci. Filip Urban nejlépe skončil na 50m současnou dobrou formu a hned 4x se
prsa na 4.místě a na 50m volným způso- prosadil na stupně vítězů. Byl třetí na
bem kde byl pátý. Kateřina Kozáková se 50m znak a druhý na tratích 50m prsa,
nejlépe umístila na 8.místě na 50m prsa. 100m volným způsobem a 100m prsa.
Posledním naším plavcem této kategorie Pro všechny tyto tři plavce byl tento závod
byl již zkušený Stanislav Voráč. Standa poslední generálkou před nadcházejícím
dokázal vyhrát závod na 50m znak a ješ- Pohárem ČR desetiletých.

Oblíbený Oldřich
Kaiser vystoupí
v žateckém divadle

Městské divadlo Žatec uvede ve středu
13.června novou inscenaci „Šest tanečních hodin v šesti týdnech“, ve které
hrají Oldřich Kaiser a Chantal Poullain.
Světově proslulí divadelní hit napsal Ri-

Nejstaršímy ročníky na oblastním
přeboru pak byli plavci narození v roce
1996. Tito závodníci v tomto závodě
plavali již limity, se kterými se mohou
přihlásit na Pohár ČR jedenáctiletých,
který se uskuteční v červnu. Kristýna
Štrancová podala velice bojovný výkon
a ve všech svých startech překonala svá
osobní maxima. Nejlepších umístění dosáhla na tratích 400m volným způsobem
a 100m znak kde skončila pátá. Lucie
Urbanová potvrdila své kvality a skvělou
formu a přivezla hned 5 medailí. Lucka
skončila třetí na 50m volným způsobem,
druhá na 100m znak a třikrát zvítězila na
tratích 200m polohový závod a 100 a 50 m
motýlek, čímž si zajistila jistou účast na
zmiňovaný Pohár ČR v Trutnově.
Celkem naši plavci startovali v 45 závodech a 28x pokořili své nejlepší časy.
Získali jsme celkem 14 medailí - 5 zlatých,
4 stříbrné a 5 bronzových.

Městský úřad Žatec
zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 25. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent odboru rozvoje města
– Úřad územního plánování
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.

chard Alfieri, který má na kontě již mnoho
různých seriálů a naučných pořadů. Příběh divadelní hry pojednává o opuštěné
Lily Harrisonové, která si najímá učitele
tance, aby ji naučil swing, tango, valčík,
foxtrot, ča-ču a moderní tanec. Diváci se
mohou těšit na strhující herecký duet
o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající
naději. Začátek nové činohry je žateckém
divadle naplánován na 19:30 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...
n Frank, Suzanne J.

Stíny nad Atlantidoui

Barvité podobenství o postupném
zániku pradávné civilizace je vykresleno
s obdivuhodnou vypravěčskou zručností, neschází v něm všechny podoby
lásky, zrádné intriky i krvavé rituály. Při
čtení nás mnohdy zamrazí, zaručeně se
nebudeme nudit.
n Štikar, Jiří

Psychologie ve světě práce

Publikace přináší přehled základních
poznatků o psychologii práce a organizace.
n Schulzová, Alena
Nauč mě říkadla

Výbor lidových a autorských říkadel
s obrázky a snadno zapamatovatelnými
verši.

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. 8. 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 15. 6. 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.

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 25. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

referent Obecního
živnostenského úřadu
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
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 8. 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 15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent Obecního živnostenského úřadu“.
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.

Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 21. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent odboru životního prostředí
a zemědělství – úsek odpadového
hospodářství
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)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád) a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
včetně příslušných vyhlášek
• Orientace v oboru odpadového hospodářství
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 8. 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 15. 6. 2007 do 14.00 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.

