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Žatec – Zastupitelstvo města Žatce
po krátkém dohadovacím řízení v rámci
svého pátečního zasedání schválilo trvat
na svém původním usnesení a odstoupit od smlouvy se společností Qinn
Invest. Její záměr spočívá ve výstavbě
obchodního střediska v prostoru autobazaru vedle autoškoly u řeky. Ta je
podle územního plánu ovšem vyčleněná
jako zóna pro volný čas. Představitelé
města navíc nabídli společnosti podle
svého mínění výhodnější pozemek
v blízkosti Miluxu. Tam by se obchod
nalézal v prostoru, který by pokrýval
oblast Podměstí, ale i obydlené oblasti
za řekou a směrem k hlavnímu vlakovému nádraží. Společnost na tuto nabídku
nereagovala.
Ve vystoupení veřejnosti hovořil pouze
Luboš Sršeň. Tomu v minulých dnech
rada zamítla žádost na přemístění rozvaděče veřejného osvětlení z objektu
v ulici Osvoboditelů o několik metrů
dál na nezpevněný pozemek poblíž
silnice v Chomutovské ulici. Pan Sršeň
uvedl, že nechce dělat z města dojnou
k…., ale že jeho firma udělala pro město
již dost a nyní bude zřejmě muset svůj
postoj přehodnotit. Radní Radek Růžička plénu i panu Sršňovi vysvětlil, že
postoj rady byl vedený snahou zabránit
precendensu. „Pokud bychom souhlasili a uvolnili na to částku 54 tisíc korun,
mohli bychom mít na radnici v brzku
množství stejných žádostí,“ reagoval.
To by znamenalo odčerpat z městského
rozpočtu statisíce korun.
Bodu „majetek“ se kromě zmíněného
Qinn Investu týkal také například prodej
zahrádek v zahrádkářské kolonii v Pražské ulici. Padaly hlasy pro i proti prodeji,
nakonec převážilo záporné stanovisko
(7 pro, deset proti, jeden se zdržel).
Schválené byly zásady pro prodej
bytových domů a bytů z majetku města.
V nich došlo k výraznému navýšení při
prodeji bytů třetím osobám. Z původního 5% navýšení se stalo 300%. Tento výpočet se opírá o výsledky prodávaných
bytů při licitacích. Při nich se cena zvedla
často i více než o oněch 300 %.
Naopak neprošla žádost žadatelů
o koupi bytů v domech čp. 1603 a 164
v Příkré ulici. Ty jsou malometrážní
a v záměru města figurují jako sociální
bydlení.
V majetku města se ocitl i pozemek
v Šafaříkově ulici, na kterém se nachází hřiště, místní komunikace a veřejná
zeleň. Město převzalo pozemek bezúplatně od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Schváleno bylo také pojmenování
ulice, která vede kolmo z Pražské ulice
směrem do Wolkerovy ul. Po projednání v Polánkově muzeu a komisích rady
města se jako nejvhodnější jevil název
„K Perči“, což také zastupitelstvo odsouhlasilo.
(red)

Zastupitelé Jaroslava Raganová a Jan Pech při hlasování na pátečním zastupitelstvu. Foto Stanislava Žitníková

Rozšíření projektu Chrámu chmele a piva
Žatec - Záchrana staré renesanční sladovny a rekonstrukce zahrady Kapucínského kláštera. To jsou dvě nové akce, o které by se měl rozšířit plán na
„Revitalizaci Pražského předměstí pro rozvoj cestovního ruchu – Chrámu
chmele a piva“.
Rada města Žatce v pondělí rozhod- muzea, ale rozšíří se také o objekty
la navrhnout zastupitelstvu města, aby v těsném sousedství.
toto uvolnilo finanční částku potřebnou
V případě bývalé městské sladovny
na zpracování projektové dokumentace v Masarykově ulici čp.356, která je nyní
obou staveb. Tento materiál se v bu- pouze provizorně zastřešena a celkově
doucnu začlení do celkového „balíku“ rok od roku chátrá, jde patrně o jediný
podkladů, nutných k podání celého způsob, jak získat finanční prostředky
projektu Chrámu chmele a piva do do- nutné na záchranu tak ojedinělé renetačního programu EU – Regionálního sanční památky. Dřívější vedení města
operačního programu.
se po mnoho let neúspěšně pokoušelo
Rekonstrukce objektů se tedy již situaci řešit opakovaným záměrem
nebude týkat pouze náměstí Prokopa města prodat tuto nemovitost do
Malého s uvažovanou vyhlídkovou věží, soukromých rukou. Současná politika
regionálním informačním centrem, města je přesně opačná. Rada města
pivnicí a dostavbou Chmelařského rozhodla o vyjmutí této nemovitosti

ze záměru města prodat ji a naopak
hledá způsob, jak rekonstrukci zajistit
vlastními silami. Na tak nákladnou
rekonstrukci, která se odhaduje na
cca 25 mil. korun, by však město samo
bez pomoci nějakého dotačního titulu
jen velmi obtížně uvolňovalo finanční
prostředky. Řešením je naopak začlenění dotčeného objektu do projektu
Chrámu chmele, čímž se podaří kromě záchrany památky, vytvořit další
zajímavý a unikátní turistický cíl, dokládající část slavné žatecké chmelové
historie, i místo pro všestranné kulturní
i komerční využití.
Studie využití této stavby nabízí
v přízemí možnost vytvoření průchozí
pasáže mezi ulicemi Nákladní a Masarykovou, která zpřístupní 2-3 nebytové

prostory pro komerční využití s možností pronájmu, nadzemní podlaží
může v jednom ze sálků sloužit jako
galerie, v druhém lze situovat víceúčelový sálek s jevištěm a hledištěm pro
cca 60 diváků.
Nové zpřístupnění zahrady Kapucínského kláštera by po obnově zeleně, doplnění osvětlení a mobiliáře a umístění
vodní fontány dokázalo proměnit další
městskou část v odpočinkové, klidové
místo, zdí oddělené od okolního ruchu.
Sloužilo by, veřejnosti k odpočinku a relaxaci a počítá se s jeho využitím jako
klidového protipólu dynamického života na nám. Prokopa Velikého a Malého,
po zprovoznění chmelových a pivních
turistických aktivit plánovaných na
tomto místě.
Erich Knoblauch

Bazén bude mít delší
Město je bohatší o dva miliony
otevírací dobu pro veřejnost
Žatec – Rada města a následně
i zastupitelstvo vyjádřilo svůj souhlas
s doplněním otevírací doby bazénu
v budově obchodní akademie. Doposud bylo otevřeno v pracovní dny mimo
pondělí od 16 do 22 hodin a o sobotách
a nedělích od 10 do 22 hodin. Na základě změny smlouvy mezi městem
a obchodní akademií do nabídky nově
přibylo také pondělí.
Až dosud se v tento den prováděly sa-

nitární práce. Podle vyjádření ředitele
obchodní akademie Ing. Bohuslava
Kuneše končí zhruba v 17 hodin, takže je možné otevřít pro veřejnost od 18
do 22 hodin.
Je to reakce na předešlá jednání
mezi městem a akademií v rámci
snahy bazén co nejefektivněji využít.
Město na provoz bazénu přispívá, letos
jsou z rozpočtu vyčleněny dva miliony
korun.
(mst)

Žatec – Z původní nabídky na 11,5
tisíce korun se nakonec stal prodej
za dva miliony korun. To je stručně
shrnutá geneze žádosti, vztahující se
k pozemku v Plzeňské ulici. Ten má
sloužit ke zřízení sjezdu s připojovacím jízdním pruhem na pozemek za
Kauflandem.
Původně dostala rada na stůl žádost o zřízení věcného břemene za
jednorázovou úhradu ve zmíněné
výši. Vzhledem k tomu, že sjezd po-

slouží podle informací městského
úřadu k příjezdu na pozemek s ryze
podnikatelským záměrem, rozhodla
se rada zveřejnit záměr požadovaný
úsek prodat, ovšem za minimálně
2 miliony korun. Díky tomu se rozpočet města rozroste právě o tuto částku,
se kterou se v rozpočtu původně nepočítalo. Zastupitelstvo tento prodej
na svém pátečním zasedání logicky
odsouhlasilo, kupcem se stala jedna
žatecká společnost.
(mst)
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ODJEZDY AUTOBUSŮ ZE ŽATCE
Vážení čtenáři, přinášíme základní přehled o tom, z jakých stanovišť a v jakých
časech odjíždějí autobusy z autobusového nádraží v Žatci. V příštích dnech se
tam objeví také městským úřadem zajištěná tabule s odjezdy všech společností.
Město tak učinilo na přání svých obyvatel,
kteří souhrnnou informaci postrádali.

Autobusové nádraží Žatec
Dopravci:

Autobusová doprava Podbořany s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary a.s.
Autobusy KAVKA a.s.
ČSAD Autobusy Plzeň a.s.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.

Stan. č. 1 – směr
LOUNY(Ústí n.L., Praha)
Pracovní dny

Žatec – Ústí n. L.
6.00, 8.15 (5),
Žatec – Louny
4.45, 5.12, 5.20, 5.35, 6.15, 6.25, 7.05,
7.20 (jede ze st.č.2), 7.25, 7.45, 9.00, 9.35
(jede ze st.č.2), 11.00, 12.25, 12.30 (jede
ze st.č.2), 12.45, 13.40, 14.15(c), 15.00,
15.15 (jede ze st.č.2), 15.35, 16.20 (jede
ze st.č.2), 17.10, 17.15 a 18.15 (jedou
ze st.č.2)
Žatec – Praha
5.30, 5.40, 13,45

Soboty ,neděle a svátky

Žatec – Louny
7.15 (6,+, jede ze stan. č. 2), 16.55 (+)
Žatec – Ústí n.L.
8,15(7), 16.45 ( +, c)
Žatec –Praha
13.45 , 17.15 (+)

Stan. č. 2 – směr MOST
Pracovní dny

Žatec – Most
4.35, 5.25, 6.10 (c) , 8.15 (jede ze st.č.1),
10.30, 12.40, 14.17, 14.30 (c), 15.30,
17.00,

Soboty, neděle a svátky

Žatec – Most
8.15 (6,7 - jede ze st.č.1), 12.40, 16.30

Stan. č. 3 – směr CHOMUTOV
Pracovní dny

Žatec – Chomutov
4.35, 5.50, 6.00 (c), 6.30, 7.00, 9.35,
12.30, 13.15, 15.15, 15.40, 16.00 ,
16.55,

„Pojďte si zatancovat“ Dne 26.3. 2007 proběhlo v sále
Základní umělecké školy v Žatci první odpoledne s tancem. Přišli všichni, kdo si
chtěli rozhýbat svá těla a seznámit se s různými druhy tance. Na druhé společné
setkání můžete přijít dne 21.5. 2007 v 17.00 hodin.

OA v Žatci si přivezla z Krajské soutěže
v grafických disciplínách cenné kovy

Rok se sešel s rokem a státní Obchodní akademie v Žatci si na své konto připsala
další cenné body. Tentokrát jí k tomu pomohli grafici. Konal se totiž další ročník
„Krajské soutěže v grafických disciplínách“. Každoročně se ho účastní střední
Pracovní dny
školy z Ústeckého kraje. A letos se Žatečanům opět dařilo. Do sbírky cenných
Žatec – Kadaň
kovů na půdu akademie tentokrát přibylo stříbro i bronz.
Vážení čtenáři, pro úplnost dodáváme k tabulce o rozhodnutích, vážících se
5.30, 6.50, 11.30, 12.25, 15.00, 16.00,
Organizace letošního ročníku se zhosti- se dařilo i v „korektuře textu“, zde se dok typům staveb (vyšla v minulém čísle Žateckého týdeníku), že šlo ryze o orientační
la Obchodní akademie v Rumburku, když čkala pomyslného bronzu. Onucové patří
Stan. č. 5 – směr
informaci. Stavby samozřejmě vzhledem k místu, na kterém se budou nacházet,
žatecké barvy 19. března 2007 hájili žáci páté místo. V disciplíně „profesionální
PODBOŘANY (Plzeň,K.Vary) státní Obchodní akademie (sídlí ve Stu- zpracování textu čili wordprocessingu“ a dalším specifickým charakteristikám mohou vyžadovat i další rozhodnutí či
vyjádření úřadů a institucí. A ještě malou připomínku: hned u prvního typu
dentské ulici). Přípravu, jako již tradičně, Milan Balon vybojoval třetí místo, jeho
Pracovní dny
stavby v obsáhlé tabulce vypadlo písmenko d. Správné znění je tedy takové, že
šestice neponechala náhodě. V kategorii stejně stará spolužačka Petra Petrovová
Žatec – Podbořany
jde o podzemní, nikoli pozemní stavby.
(red)
„psaní na klávesnici“ se umístila Tereza z druhého ročníku skončila pátá.
5.20, 5.50, 6.05, 6.35, 7.10 (c), 7.55,
Novotná na druhém místě, když přeA v čem spočívá tajemství úspěchu?
9.35, 10.10, 11.15, 11.50, 12.50, 13.10,
konala hranici 3 500 úhozů za minutu, „Především ve zručnosti a soustředěNEZISKOVÉ ORGANIZACE NEZAHÁLEJÍ
13.35, 14.15 (c), 14.30, 15.00, 15.15,
hned v závěsu s 3 454 úhozy doťukala na nosti“, dodává Alena Pavlasová, vyuču15.25, 16.25, 16.55,17.15,18.15,
bronzovou medaili další žákyně čtvrtého jící grafických předmětů na Obchodní
Žatec – Karlovy Vary
ročníku – Veronika Onucová. A to v kon- akademii.
5.20
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Žatec uspořádala v neděli 11. března
kurenci pětačtyřiceti soutěžících. Novotné
(jak)
Žatec - Plzeň
jarní taneční zábavu, tentokrát věnovanou k MDŽ. Jako obvykle se všichni přítomní
6.05, 15.37
příjemně bavili a nebylo pochyb, že nechali bolístky kdesi za dveřmi. K tanci a poslechu
hrál pan Tříska s dcerou, kteří byli ochotni pro velký zájem hodinu hraní ještě proSoboty, neděle a svátky
dloužit. Pro zpříjemnění nedělního odpoledne bylo vystoupení dětí paní Makukové,
Žatec - Podbořany
které hezkým a vtipným podáním sklidilo u přítomných velký potlesk. Poprvé mezi
Vítězky
lednové
kola
Dívka
roku
2007,
ze
soutěžících
do
„úzkých“.
Ve
volné
13.20 ( + )
ty, kteří lemují parket převážně v rytmu polky a valčíku, přišla i „vozíčkářka“, které
které
se
konalo
v
Žatci
mají
napilno.
Hedisciplině,
aerobiku
a
módní
přehlídce
Žatec – Plzeň
byly věnovány dvě skladby a galantní pánové ji v kruhu všech přítomných na vozíčku
lena
Gondeková
z
Domu
dětí
a
mládeže
na
téma
„Karneval“
jistě
děvčata
ne15.37 (6,7)
Žatec měla tzv. „pod palcem“ již 7. ročník zaváhají a přednosti svého mládí dají provedli. Taneční zábavy pro členy organizace se staly velice oblíbeným kulturním
Autobusová zastávka „U Zvonu“ této akce, a zkušenosti z předešlých let znatelně najevo. V pořadu vystoupí zpestřením, kde mnozí zapomenou na bolesti, strasti a někdy i nepříjemnou samoS. Žitníková
Dopravce BUSMAT Zeměchy
potvrdily, že byl zdařilý. Choreografické jako host F. Jankovič a je připraven dal- tu.
části se věnuje Oldřiška Provazníková, ší bohatý kulturní program (M. Černoch
Pracovní dny
pod jejímž vedením se děvčata připravují apod.) Než, ale děvčata nastoupí ke slavŽatec - Praha
na všechny disciplíny, které je čekají s vel- nostnímu zahájení, které začíná v 15.00
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami Louny pod vedením
4.50, 5.25, 6.00, 6.30, 7.20, 8.10, 13.05, kým nasazením. M. Hadrbolcová, M. Klá- hodin, čeká je ještě v sobotu v Horní Bříze
Mgr.V.Wünkelhoferové se sešel na své výroční schůzi v kontaktní kanceláři ZO
14.30, 15.40, 17.05, 18.05,
nová, V. Pačulová a L. Sedláčková budou přípravný maratón, kde budou dolaďovat SPCCH. Na programu bylo zhodnocení činností za rok 2006 – rekondiční pobyty
Sobota, neděle a svátky
muset čelit velké konkurenci v oblastním a vychytávat případné nedostatky. Pře- a cvičení jógy, které jsou prioritní náplní této organizace. Mimo této činnosti se výbor
6.30, 7.20, 13.05 (7), 14.35, 17.05 (7), kole DÍVKA ROKU 2007 v Plzni. Doufej- jme děvčatům, ať jim Parkhotel v Plzni zaměřuje i na poradenství a spolupracuje s Krajským výborem SPCCH.
18.05 (+)
me, že v neděli 15. 4. zúročí svoji přípravu v neděli 15. dubna přinese nejen úspěch,
Ve výboru SPCCH došlo k některým změnám, předsedkyně revizní komise z Loun
Vysvětlivky: 5 – jede v pátek, 6 – jede v so- a se všemi disciplínami si poradí. Čeká je ale i další zkušenosti a příjemné zážitky, z důvodů nemoci odstoupila a byla nahrazena místní členkou p. Petrlíkovou, která
botu, 7 – jede v neděli, + - jede v neděli a ve představení a rozhovor s moderátorem, které budou bezesporu velkou odměnou doposud vykonávala funkci hospodářky. Tímto pak byla na tuto funkci – hospodářky
státem uznané svátky, C – nejede v době kterým je J. Čenský, a jeho zkušenosti pro jejich choreografku O. Provazníko- zvolena p. Dolejšová. Výbor SPCCH si jednohlasně zvolil svého tiskového mluvčíškolních prázdnin
z těchto akcí snad nepřivedou některou vou.
S. Žitníková ho.
S. Žitníková

Stan. č. 4 – směr KADAŇ

Jarní taneční zábava

Dívky roku se připravují

OV SPCCH zasedal

Žatecký
týdeník
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ŘÁDKOVÁ KOMERČNÍ 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

11.4. ÚTERÝ
12.4. STŘEDA

n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474
n Hledám práci (i na 6 hodin) denně.
JARNÍ SETKÁNÍ
17:00
Žena 51 let. Ne obch. zást. a dealer. Tel.
Přátelský koncert Základních uměleckých škol z Podbořan, Postoloprt
606 347 934
a Žatce. Mimo předplatné. Akce ZUŠ
n Dlouhodobě pronajmu pěkný byt
STRAKONICKÝ DUDÁK aneb To by bylo, kdyby…
19:30
1 + 1 v Žatci., částečně zařízený, nájem
Nejpopulárnější Tylovu divadelní hru uvádí s laskavým svolením pana
3.000 Kč + služby. Možnost zřízení trv. poautora ,Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Hrají: Josef Dvořák, Rostislav Trtík, Karel Gult, Blanka Tůmová a další bytu. Volný od 1.6 2007. Tel. 721 181 431
Předplatné sk. A i mimo předplatné
od 18 – 20 hod.
Činohra. Vstupné: I. Místa 190,- II. Místa 180,- III. Místa 170,-

16.4. PONDĚLÍ

n Pronajmu garáž v Žatci 27m 2
a skladové prostory
Komedie o čtyřech dějstvích. Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa s vlastní elektřinou
s rampou 130m2, ul. Bří Čapků. Kontakt:
zamilovaných, podvádějících i podváděných.
Hudba: Petr Malásek. Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Fili- 776 670 809
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY

19:30

povská, Dana Moravková, Jiří Ptáčník, Jan Revai a další.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I. Místa 200,- II. Místa 190,- III. Místa 180,-

17.4. ÚTERÝ

LACO DECZI – Koncert

19:30

18.4. STŘEDA

5. BENEFIČNÍ KONCERT

18:00

V Americe žijící slovenský trumpetista. Jedna z nejvýraznějších osobností nejen bývalého československého jazzu. Laco Deczi se proslavil
svou excelentní hrou na trubku ale i svým neskutečným vypravěčským
talentem. Pro velký zájem opět v Žatci
Mimo předplatné. Koncert . Vstupné: 150,Ohlédnutí. Uvádí děti z Dětského domova v Žatci
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 50,-

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,-

Připravujeme:

VÝSTAVA:

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,Činohra: Márius a Funny
Zábava: Dnes Vás baví holohlaví - Izer
Pro děti: Princezna se zlatou hvězdou
Koncert: Elisabeth Lohninger

Obrazy žateckých autorů

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
7.4. SOBOTA

TANČÍM ABYCH ŽIL

19:30

Muzikál / Drama , USA, 2006, 108 min
Bývalý profesionální tanečník Pierre Dulane se rozhodne vyučovat tanec
na škole v New Yorku. Zatímco jeho průprava není studentům vůbec
po chuti vytvoří nakonec společně kompletně nový styl tance. Příběh je

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
n Pronajmu prostory, Dvořákova
ul..,na obchod – kancelář – vchod z ulice.
Tel. č. 415710523, 602947102.
n Nově otevřené Kadeřnictví – stříhání bez objednání, pánské, dětské 38 – 48
Kč, dámské 53 – 75 Kč. Poliklinika Žatec
u dětsk. odd., tel. 604 120 695. Těší se na
Vás kadeřnice PETRA.
n Hledám spolujezdce na dojíždění
mým autem do Prahy. Ze Žatce v 6.30,
zpět v 17.15 z Dejvické. Možno každý den
nebo jen některé dny. Tel. 724 626 769.
Pavlína Pikalová
Výrobna lahůdek
Velký výběr chlebíčků, salátů, baget,
oblož. mís a aspik. dortů na slavnostní příležitosti. Možnost rychlé malé
objednávky. Najdete nás v centrum
města (nad Policií ČR), nebo na tel.:
607 544 329.

Společnost TARGAVIA, s. r.o.
hledá

samostatnou účetní pro vedení
podvojného účetnictví.

Podmínky: praxe, samostatnost, flexibilita, ŘP sk. „B“ výhodou. Pracoviště v Žatci.
Nástup ihned. Kontakt: Michal Toman, mobil 724 730 425, mott@targavia.cz.

PŘIŠLI NA SVĚT
24. 3.
27. 3.
inspirován tanečníkem Pierrem Dulanem. Režie: Liz Friedlander. Hrají:
Antonio Banderas, Jenna Dewan, Dante Basco, Alfre Woodard,
28. 3.
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 49 + 1 ,- Warner Bros

8.4. NEDĚLE

O PRINCEZNĚ JASNĚNCE

10:00

29. 3.

9.4. PONDĚLÍ

LET’S DANCE

19:30

31. 3.

Rodinný, Československo, 1987, 87 min
Pohádka o mladém ševcovském tovaryšovi Jírovi, který si vyrobil z jemné
kůže křídla, s jejichž pomocí vysvobodil z věže královského hradu princeznu Jasněnku, kam ji zavřel její otec v marné snaze zabránit věštbě
zlé čarodějnice, a posléze ji vymanil i z moci samotné čarodějnice
a její dcery Černavy. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Helena Růžičková,
Stanislav Tříska, Vladimír Huber, Michaela Kuklová, Jan Potměšil, 30. 3.
Lubor Tokoš. Přístupné. DVD. Vstupné: 30 ,Drama / Romantický / Hudební, USA, 2006, 100 min
Tyler Gage je rebel na špatné straně Baltimoru, který má však sen, že
se jednoho dne odtud dostane. Nora je prvotřídní primabalerína, která
navštěvuje v Baltimoru ultra-elitní Marylandskou školu umění, a jediná
věc, která stojí v cestě její jasně zářivé budoucnosti, je najít skvělého
tanečního partnera pro své vystoupení. Když se Tyler kvůli potížím se
zákonem dostane do Marylandské školy umění na veřejně prospěšné
práce, je pro všechny jen drzým outsiderem. Jeho taneční nadání se
však nezapře a Nora zjistí, že v tomto drsném klukovi je něco víc. Podaří
se oběma realizovat své sny? A co láska? Nezkomplikuje jim životy? Ve
filmu zazní mnoho hip-hopové hudby.
Režie: Anne Fletcher. Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewan, Anne
Fletcher, Damaine Radcliff
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 49+1,- SPI
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Mateřská škola Otakara Březiny Žatec

přijme na plný úvazek kvalif. učitele
Nástup od 1.4.2007. tel:774276900

1. 4.

Grafnetr Michal
Petříček Tomáš
Findeis Lukáš
Lauke Tomáš
Klöpsch Filip
Krupička Miroslav
Kořan Matěj
Slavíčková Kristýna
Marcelly David
Štěpánková Karolína
Henlínová Natálie
Marcelly Václav
Kováčová Marie
Šley Ondřej
Mižigarová Dominika
Krogner Ondřej
Šeiner Daniel
Jurnostová Karolína
Nápravník Michal

OMLUVA
Tímto se omlouváme manželům Grafnetrovým za chybné zveřejnění jména jejich
narozeného syna, v minulém čísle našeho
týdeníku. Redakce

ROZLOUČENÍ
Coufalová Anna
Novotný Antonín
Jachňuková Marie
Brdek Bohuslav
Audyová Marie

86 let
60 let
62 let
66 let
73 let

Jazzový trumpetista
Laco Deczi opět v Žatci

V úterý 17. 4. vystoupí v žateckém divadle známí jazzový trumpetista Laco
Deczi. Do Žatce přijede po dvouleté pauze, a představí se zde se svou kapelou
Newyork Celula.
Laco Deczi se narodil se v Bratislavě
v roce 1938. V roce 1960 byl členem
Kapely SHQ Karla Velebného.V r 1967
založil svou vlastní kapelu Jazz Celula.Od roku 1970 byl členem JOČRu.
V témže roce vydal své první sólové
album. Nahrál, složil a odehrál spoustu
muziky se spoustou muzikantů a ještě
dávno před svým odchodem do USA se
stal uznávanou hudební osobností nejen
v Československu.
Jeho přátelé o něm říkají, že když někam
přijde, zastíní všechny, protože má údajně
velký vypravěčský talent. Nakonec mezi
jeho slovenské přátele nepatří nikdo
s menším talentem než herec a jazzový
textař Milan Lasica.
Přesto podle jeho vlastních slov mezi
jeho příznivce patří především mladí,
kteří ani jazzu příliš nerozumí ale chodí
za nimi po koncertě, vyptávají se na
muziku a říkají, že se jim to líbí. To je pro
muzikanta dost možná větší ocenění než
zařazení do jazzové encyklopedie, jehož
dostává na všechny. Newyork Celula tvoří
se Laco Deczi také dočkal.
Jeho kapela je svým způsobem cosi otec Laco Deczi na trumpetu, syn Vajco
podobného jak naše Amatérské sdružení Deczi na bicí, Walter Fischbacher na klávesy a Steve Clarke na basovou kytaru.
profesionálních muzikantů.
Tip pro ty, kteří mají rádi dobrý jazz
Členové mají své vlastní projekty, ale
občas se přece utrhnou na “zaoceánské snad ani není třeba prozrazovat.Přijďte
turné”. Podle recenzí jazzmani na pódiu si poslechnout jak to na vás Laco Deczi
Jiří Navrátil
odvádějí excelentní výkony a hudebně se s kapelou vybalí.

Josef Dvořák opět v Žatci

Ve středu 12.4. vystoupí v žateckém divadle Josef Dvořák. Tentokrát se představí
s novou divadelní hrou „Strakonický Dudák aneb To by bylo, kdyby… “.
Známé divadelní představení napsal lidmi. Před Tylem příběh o „Strakonickém
před 160 lety J. K. Tyl. Strakonickým du- dudákovi“ zpracovalo hned několik autorů
dákem Tyl začíná právě svou slavnou řadu - Jakub Malý, Václav Krolmus, Šebestián
dramatických báchorek a historických Hněvkovský a mnoho dalších. Nyní se o todramat. Na osudu Švandy ukazuje jakým též pokusil Josef Dvořák. V divadelní hře
nebezpečím je touha po penězích a záro- dále hrají Karel Gult, Dagmar Schlehrová,
veň také, jak peníze narušují vztahy mezi Jiří Veit, Milan Duchek a další.

Výroba lahůdek – LUIGI
Purkyněho 1161, Žatec – areál Šroubárny – kuchyň
výroba, prodej, rozvoz

chlebíčky, obl. mísy, banketky, chuťovky, aspik.
výrobky, bagety, bulky, sendviče, knedlíky, saláty
Kontakt: 415 710 179, 739 149 090

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 29. 3. 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
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 6. 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 20. 4. 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.
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FK Chmel Blšany B
– FC Jiskra Modrá
3:1 (2:1)

V neděli 1. 4. 2007 sehrálo mužstvo Blšany B na hřísti v Libočanech další zápas
krajského přeboru proti vedoucímu celku
tabulky Modrá. Domácím chyběli v zápase
tři hráči základní sestavy (Břečka, Šudov
a Podroužek), které nahradili hráči z A týmu. Poslední tým soutěže prohrával ve 28.
minutě gólem ze sporné penalty, ale již za
tři minuty vyrovnal také z penalty Baierl.
Tentýž hráč přidal do přestávky přesnou
a prudkou ranou druhý gól. Favorit
z Modré se ve druhém poločase snažil
vyrovnat z rychlých protiútoků, ale domácí dovršili třetím gólem překvapivou V rámci akce Enjoy the Czech Republic zavítali dne 27.3. do Žatce ředitelé cesvýhru, kterou sledovalo v ochozech asi tovních kanceláří z USA, Kanady, Ruska a Francie, kteří se přijeli přesvědčit, co
může nabídnout naše město pro turisty.
stopadesát diváků.
Program byl koncipován tak, aby ná- filmařů. Zde byla připravena návštěva
vštěvníci přímo zažili motto Žatce „his- děkanského chrámu Nanebevzetí Panny
torie – chmel – pivo – atmosféra“. Nejprve Marie. Na závěr nechyběla prohlídka pibyla naplánována návštěva turistického vovaru s možností ochutnávky výtečného
informačního centra a výstup na radniční žateckého piva.
Ekologické centrum Ekodomov
věž. Přítomní si vyslechli výklad o bohaté
Celou akci zajišťovala Česká centráŽatec a RenoEnergie, a.s. pořádají
historii a snahách města zařadit chmelař- la cestovního ruchu (Czechtourism)
v pátek dne 20.4.2007 od 9:00 do
ské budovy na seznam světového dědictví a podle ohlasů organizátorů i zástupců
16:00 hod. u příležitosti Dne Země
UNESCO. Poté se delegace přesunula na zahraničních cestovních kanceláří byli
den otevřených dveří nové malé vodní
Hošťálkovo náměstí, které je už několik let všichni mile překvapeni jedinečností
elektrárny „Libočany“ na řece Ohři
oblíbeným místem českých i zahraničních Žatce.
v Žatci.
Při této příležitosti bude možné
shlédnout technologické zařízení
i položit otázky zástupcům provovyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
zovatele zařízení. Akce je pořádána
v rámci projektu „Ústecký kraj – kraj
přírody i člověka“ a je určena pro širokou veřejnost.(ph)

Ředitelé cestovních
kanceláří si prohlédli Žatec

Pozvánka

Žatecký týdeník

Republikové kraulařské
závody se staly dobrým testem

V sobotu 24.3.2007 se konal v Lounech Kraulařský víceboj. Celý závod se skládal
ze čtyř disciplín - 50, 100, 200 a 400m volným způsobem. Závodu se zúčastnilo
celkem 253 plavců z 26 oddílů z celé ČR. Ti byli rozdělení do dvou kategorií. První
byla pro ročníky 1992 a starší a druhá pro ročníky 1996 - 1993.
V kategorii 1992 a starších jsme měli Nejvíce si zlepšila čas na 400m, když své
tři plavce. Jan Polončík (1992) a Klára osobní maximum posunula o 11.20s.
Zvěřinová (1992) si shodně 3x zlepšili Kateřina Iblová (1994) si nejlépe vedla
osobní maximum. Tomáš Plevko (1991) na padesátimetrové trati, když časem
jako obvykle nezklamal na krátkých 0:30.50 obsadila skvělé 6.místo a tento
tratích. Na 100m skončil pátý a na 50m výkon ji posunul na výborné 11.místo
dokázal zvítězit ve velice solidním čase v celorepublikových statistikách.
0:24.80.
Posledním naším zástupcem v Lounech
V kategorii ročníků 1996 - 1993 plava- byl David Urban (1995), který dokázal
lo šest našich plavců. Kristýna Štrancová zdatně konkurovat i plavcům starším
a Lucie Urbanová, obě ročník 1996, si ve o dva roky. David si 4x zlepšil osobní revšech startech zlepšily osobní rekord. kord a o kvalitě jeho výkonů svědčí fakt,
Kristýna Štrancová nejvíce v závodě na že se náš plavec hned 3x posunul do čela
200m, kdy se zlepšila o 15.70s. Lucie statistik v celé České republice !
Urbanová zaplavala na nejkratší kraulové
Vzhledem k rozdělení plavců do katetrati čas 0:33.90, kterým se zařadila na vy- goríí jsme sice nepřivezli tolik medailí
nikající 5.místo ve statistikách ČR. David jako z jiných závodů, ale naši plavci si
Iška (1993) si nejlépe vedl na 100m, když ve svých 36 startech zlepšili 29x osobní
obsadil 14.místo v čase 01:09.70. Hana maximum a prokázali tak svou vzrůstajíEichelmanová (1994) předvedla vyrovna- cí formu, čímž zajisté potěšili své trenéry.
nou sérii. Třikrát se umístila na 18.místě. Více na www.plavanizatec.cz. (jk)

Město Žatec

ředitel(ka) příspěvkové organizace
Technické služby města Žatec

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...

n Tremain, Rose
Zlatá horečka
Román o snaze nalézt smysl života
a štěstí uprostřed neznámé divočiny.
n Stevenson, Christine Kellmann
Vitráže
S trochou praxe a trpělivosti dosáhnete v tomto oboru uspokojení vlastních
ambicí.
n Haining, Peter
Čarodějovo doupě
Nejkouzelnější příběhy o kouzlech
a kouzelnících legendárních spisovatelů
dětské literatury vycházejí z dlouhodobé
tradice tajemství a záhad.
n Kadlec, František
Praha lucemburská v obrazech
Prostřednictvím vyprávění a obrázků můžete navštívit místa, která dnes
vypadají úplně jinak, a proniknout do
tajů každodenního života středověkých
Pražanů.

Turistická sezóna
se rozjíždí

Do Krásnodvorského parku na svůj
„Velikonoční pochod“ se vydá Klub
českých turistů Žatec. Přímo na pondělí
Velikonoční 9. dubna se vydají z Podbořan, přes Hlubany, Buškovice a směrem
nedaleké Brody. Mírným stoupáním se
vydají turisté k Červené myslivně a rozhledně. Ti, kteří se k turistům přidají
mají možnost si vybrat směr, pokud nechcete k rozhledně, můžete pokračovat
až k obelisku. Po vyznačených cestách
kolem romantických staveb je směr
až baroknímu zámku. Kratší trasou se
vydáte po silnici do Vysokých Třebušic
a stanice ČD. Delší trasu si můžete zvolit
také parkem, pak silnicí směr Buškovice,
přes Hlubany a „konečná“ v Podbořanech. Startovní čára je v žst. Podbořany
– 9.15. hod. Odjezd ze Žatec-západ v 8.40
hod. Kratší trasa – 14 km,delší – 17 km.
Všichni příznivci zdravého pohybu, kteří
dorazí na „konečnou“ do Podbořan, mají
možnost odjezd z Podbořan ve 13.13 hod.
- Os, 15.35 hod. - R, 17.17 hod. - Os, 17.35
hod. – R. Výbor Okresního klubu českých
turistů zve všechny na tento velikonoční
výšlap a těší se na hojnou účast.
S. Žitníková

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění NV
č. 564/2006 Sb.): platová třída 12
Předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonů, které se vztahují k činnosti
PO technické služby
l Občanská a morální bezúhonnost (doložit čestným prohlášením ve smyslu
zákona č. 451/1991 Sb.)
l Organizační a řídící schopnost, orientace v činnosti a řízení příspěvkové
organizace
l Ovládání PC (Microsoft Word, Excel, Outlook Express)
l Řidičský průkaz skupiny B.
l Předpokládaný nástup 1. 6. 2007
Přihlášku s uvedením následujících údajů:
l jméno a příjmení, titul,
l datum a místo narození,
l státní příslušnost,
l místo trvalého pobytu,
l č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
l datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpisem
z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, návrh koncepce provozování a rozvoje příspěvkové organizace Technické služby města Žatec v rozsahu max. 3x
A4,včetně strukturovaného životopisu zašlete na adresu: Město Žatec, Městský
úřad Žatec , nám. Svobody č.1, 438 24 Žatec k rukám starosty (prostřednictvím
podatelny) nejpozději do 13. 4. 2007 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – ředitel PO Technické služby
města Žatec“
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/
2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

Město Žatec, zastoupené starostou města vyhlašuje dne 27. 3.
2007 výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu:

„tajemník(ce)
Městského úřadu Žatec“

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 12.
Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu ( § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
l Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území
ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
l Nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku, nebo při výkonu státní
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této
funkce. Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících
jmenování do funkce.
Ostatní předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů;
l Řidičský průkaz skupiny B
l Nástup nejpozději 1. 7. 2007
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l 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:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobným dokladem osvědčujícím bezúhonnost, vydaným domovským
státem
l ověřeným negativním osvědčením a čestným prohlášením podle § 4, zákona č.
451/1991 Sb. (negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
l životopisem, kde uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám starosty
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 20. 4. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – vedoucí úřadu “.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. Zasláním přihlášky na
výběrové řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů
v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
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