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Blokové
čištění města

Jako každoročně, i letos budou po
zimním období provádět Technické
služby ve městě blokové čištění ulic.
Úseky, ve kterých bude čištění probíhat budou označeny značkami. Aby se
úklid mohl provést co nejlépe, je nutné,
aby řidiči toto upozornění respektovali
a svými vozidly v určené dny v ulicích neparkovali.Blokové čištění bude probíhat
v období od 14. 3. do 11. 4. 2008 vždy
v pondělí a pátek.
(red)

Muž měl krást,
při tom zemřel

V sobotu, po deváté hodině ráno,
bylo policistům nahlášeno, že do
výtahové šachty, v objektu bývalého
státního statku v žatecké Husově ulici,
se zřítil muž. Policisté na místě zjistili,
že se zřejmě jedná o 50letého Žatečana,
který při pádu do šachty utrpěl zranění
neslučitelná se životem. Podle předběžných informací se v uvedeném objektu
pohyboval poškozený ještě s dalším
komplicem a údajně sbírali staré železo.
Jak a proč přesně k nehodě došlo nyní
vyšetřují kriminalisté.
(pčr)

Pozvánka na prohlídku malé vodní elektrárny

Z důvodu mimořádného zájmu spolupráci s RenoEnergie a.s. v so- otevřených dveří malé vodní elektrár- technologické zařízení i položit otázky
občanů v minulém roce pořádá Eko- botu 22.3.2008 dne od 9:00 do 15: ny na řece Ohři u Libočan. Při této zástupcům provozovatele zařízení.
logické centrum Ekodomov Žatec ve 00 hod. ku příležitosti Dne vody den příležitosti bude možné shlédnout
(ph)

Město čeká na sochu, žalobu bere zpět Zastupitelé odsouhlasili vyhlášení záměru

Žatec – Ministerstvo kultury požádalo o vydání sochy sv. Jana Nepomuckého, která je majetkem města Žatce. Socha v hodnotě zhruba milion korun
je v současnosti v Rakousku, kde ji před časem objevila policie při domovní
prohlídce.
Sochu si nechalo město opravit v roce by. K tomu zastupitelé na svém zasedání
1992 pražským sochařem. Dvanáct let 6. března také přistoupili.
nikoho na městě nezajímalo, kde socha
Město vede v současnosti desítky
je. Až v roce 2004 bylo nahlášeno její od- různých žalob. Týkají se především
cizení ze sochařova pozemku a následně neplatičů za nájemné a služby předepodalo město žalobu právě na sochaře. vším v bytových prostorách. Je mezi
Vzhledem k nalezení sochy i skutečnos- nimi také ale už 15 let trvající pře mezi
tem, nasvědčujícím o ne právě zodpoěd- městem a státním podnikem Lesy České
Žatec – V pátek v 10 hodin začíná na ném v nakládání s vlastním majetkem republiky. Jádrem sporu jsou lesní školnáměstí Svobody velikonoční jarmark. a tedy hodně nejistém výsledku žaloby, ky. Nyní existuje velká naděje, že se obě
(kas)
Dvoudenní akce navazuje na připo- navrhl právní zástupce tzv. zpětvzetí žalo- strany konečně dohodnou.
mínku velikonočních tradic, která od
počátku tohoto týdne běží v Polánkově
muzeu.
Na jarmarku budou k vidění ukázky
nejrůznějších řemesel, vystoupení dětí ze
Základní umělecké školy Žatec (v pátek
Žatec – Poskytnutí jednorázové bezúNový mamograf nahradí původní příod 14 hodin mažoretky a dechovka, v soročné
půjčky
ve
výši
1,8
milionu
korun
stroj,
který dospěl k hranici své životnosti
botu od 11 hodin se představí s různými
schválili
na
svém
zasedání
ve
čtvrtek
6.
a
navíc
se porouchal. Peníze vynaložené
tanci) i divadelních spolků. Konkrétně
března
zastupitelé
města
Žatce.
Prostředna
opravu
(přes čtvrt milionu korun) by
v sobotu v 10 hodin se představí popuky
poslouží
zdravotnickému
zařízení
k
zapřitom
stoprocentní
spolehlivost důležilární Divadlo ve 3 s pohádkou pro děti
a v průběhu dne dále pouťové divadlo koupení mamografu, přístroje sloužícího tého přístroje nemusely zajistit.
k vyšetření prsu, respektive zabezpečuje
Mamograf v žatecké nemocnici ročně
Trakař.
včasný
záchyt
rakoviny
prsu.
Půjčka
je
vyšetří
na 3,5 tisíce pacientek.
V pátek jarmark potrvá do 16 hodin,
splatná
do
konce
tohoto
roku.
(st)
v sobotu program trvá od 9. do 15. hodiny. Pořadatelem je město Žatec.(kas)

Zavítejte na
velikonoční jarmark!

Z rozpočtu míří do nemocnice
půjčka 1,8 milionu korun

Komunitní
plánování dorazilo
do LORMU

Komunitní plánování dorazilo už i do
denního stacionáře LORM. Zatím jen
v podobě piktogramů. K jednotlivým
pracovním skupinám je zhotovila děvčata Ludmila Krčilová a Lenka Beránková. Z těchto piktogramů by mohlo vzejít
logo, které by mělo ztvárňovat některou
ze zásad KP. Základní složkou KP je triáda, tvoří ji tři strany – zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé, právě toto ztvárnění
by se mohlo v logu objevit a v neposlední
řadě také výsledek celého projektu, což
by měl být úspěch a spokojenost všech
zúčastněných. Nakreslené piktogramy
zveřejníme v příštím vydání ŽT. (žit)

Hrací automaty, (ne)chtěné zlo

Výherní hrací automaty jsou zlem,
které města a obce mají na svém poli
působnosti. Mohou jejich provoz využít
k přílivu peněz do svých rozpočtů, mohou omezovat prostory, kde automaty
blikají a polykají části či celé výplaty,
podpory a dávky. Některá města se
odhodlala k hodně razantnímu omezení provozních prostor, k čemuž Žatec
nepřistoupil. Podporujeme snad hrací
přístroje? Nikoli! Nutí nás k tomu především nepříliš známý fakt, že se zrodily
tzv. výherní terminály, na které jsou obce
a města krátké.
Pokud bychom dnes provozovatele
obecně závaznou vyhláškou omezili co
se výherních hracích automatů týká,
může je nahradit daleko nebezpečnějšími terminály. Povolení jde zcela mimo
pravomoci městského úřadu, protože si

tuto kompetenci vyhradil stát!
Tato problematika je tedy něco, co
se jeví jako spojené nádoby. Ubudou-li
automaty, přibudou terminály. Už nyní
má město signály o tom, že se do Žatce
chystá „vpád“ několika desítek videoterminálů, na kterých může člověk s vidinou
lehce nabytého zisku za pár minut stejně
lehce prohrát celou výplatu. Zatím jsou
ve městě čtyři tato zařízení.
Obce a města vyvíjejí maximální snahu proti způsobu, jakým se stát chová.
Z automatů mají obce a města určité
příjmy (loni to bylo v případě Žatce asi
8,8 milionu korun), zatímco u terminálů
jsou poplatky ryze příjmem státu. Veškeré negativní jevy související s hraním či
závislostí na hraní přitom z první ruky
„schytá“ právě příslušné město či obec.
Aleš Kassal, místostarosta

na prodej lesního hospodářství

Žatec – O zhruba 500 hektarů lesa se mohou ucházet zájemci, kteří by chtěli
porosty a další související nemovitosti odkoupit od města.
Zásadním důvodem je zjištění, jakou
Zveřejnění záměru je povinnost, daná
vlastně městské lesy mají tržní hodno- městu zákonem o obcích. Na základě
tu. Ta účetní se pohybuje kolem částky zájmu poté zastupitelé určí, jak se bude
220 milionů korun. Znát tržní hodnotu je postupovat dál. V usnesení o vyhlášení
důležité z pohledu dalšího rozvoje města. záměru si zastupitelé jasně vymínili,
Ten bude na rozpočet klást značné náro- že nabídky na odkoupení mohou odky a město musí znát své reálné finanční mítnout.
možnost.
(st)
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše 21,25 m 2 za minimální nájemné
363,-Kč měsíčně.
Rada Města Žatec usnesením č. 616/99
– schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 26.2.2008 do
26.3.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 28.01.2008
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150,
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2
za minimální nájemné ve výši 10.000,Kč/měsíc bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 29.1.2008 do
27.2.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno : od 20.02.2008 do 20. 03.
2008

1440 m2 ul. Jungmannova v Žatci jako
jeden celek k výstavbě RD za podmínek
stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000,- Kč
podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřad do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod
podmínkou odstoupení od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,- Kč
- zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 20.02.2008 do 20.03.
2008

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 20. 02. do 20. 03. 2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2727,
2728 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
717/29377 vzhledem k celku za kupní
cenu … 874.070,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
již v první fázi byly vícepodlažní (min.
2 patra) a byla zachována možnost
zvýšení jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho roku od podpisu
kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní pokutou ve
výši 2,000.000,- Kč
dokončení výstavby kolaudací a zahájení
provozu max. do dvou let od vydání stavebního povolení pod smluvní pokutou
2,000.000,- Kč
u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 20. 02. do 20. 03. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
25.2.2008)
Volné bytové jednotky:
n č.2060/5 ul. Husova v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 85,60 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2060 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.2154 o výměře
486 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 856/4952
vzhledem k celku za kupní cenu …
647.520,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č.2826/8 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 481.130,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemek
p.p.č. 3982/2 (orná půda) o výměře

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

n č.2722/4 ul. Jabloňová v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2722
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.3575
o výměře 240 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
358/14214 vzhledem k celku za kupní
cenu … 478.180,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec.
Zveřejněno: od 26.2.2008 do
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o veli- 26.3.2008
kosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2825,
PŘEČTĚTE SI...
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
Městská knihovna Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku Grant, John
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplat- Okřídlený faraon
ky spojené s provedením smlouvy.
Neuvěřitelná pouť do hloubi věků,
tajemných obřadů starého Egypta a lidské mysli.
Mydlíková, Baška
Inspirace pro šikovné ruce
Doufáme, že tato kniha bude pro vás
prvotním impulzem k vlastním tvořivým
postupům.
Vyhnánková, Iva
Froddy přítel z pravěku
Příběh o mluvícím dinosaurovi jménem
Froddy, který se náhodou ocitne v naší
době. Setká se se třemi dětmi, jež mu
pomáhají přežít ve světě lidí.
Schwartz, Joseph
Einstein
Český překlad v řadě Seznamte se...
se díky svému zábavnému a srozumitelnému zpracování stal mezinárodně
uznávaným úvodem do myšlení a života
Alberta Einsteina.

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.

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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší RD k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci - Žatecko - Lounsko. Tel.:604 371 163
n Prodám domácí vykrmené prase
– 30 Kč za 1kg – tel.: 606 413 238

BŘEZEN 2008
13.3. ČTVRTEK PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL.

19:30

16.3. NEDĚLE

O PYŠNÉ KOZE

15:00

18.3. ÚTERÝ

SLAVNOSTNÍ KONCERT ZDRAVÍ

19:00

19.3. STŘEDA

PROCHÁZKA ČESKOU OPERETOU

19:30

S nejlepšími a posluchačsky nejoblíbenějšími písničkami ze všech doposud vydaných alb vystoupí v Žatci známý folkový zpěvák s kapelou. Během večera
zazní také skladby z posledního CD „Zatracený písně“
Předplatné sk. D i mimo předplatné
Koncert. Vstupné: 160,Veselá pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné
JITŘENKA ŽATEC

Premiérový recitál sólistky scény ND, Karoliny Bubleové- Berkové a Adama
Skoumala, vynikajícího klavíristy a skladatele, laureáta mnoha národních
i mezinárodních soutěží. SVĚTLEM SLOVA provází MUDr. JOSEF HRUŠOVSKÝ.
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné 300,Trochu odlišný koncert s operetními písněmi jako jsou: Polská krev, Vinobraní,
Rosemarie, Král Tuláků, Perly panny Serafinky, Tulák, Španělská vyzvědačka
a další. Účinkují: Zora Jehličková, Ivana Hybešová, Lubomír Havlák, Irena
Havláková
Mimo předplatné. KONCERT
Vstupné: 150 ,-

20.3. ČTVRTEK ŽARLIVOST

19:30

Příběh tří žen, které osudovou shodou milují jednoho muže. Každá z nich se
s tímto vztahem vyrovnává tak, jak člověk člověka dokáže proměnit, povznést,
ale i zničit velká láska. Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie Matoušková a Jitka Moučková
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 160,II.místa 150,- III.místa 140,-

VÝSTAVA:
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17.3. PONDĚLÍ

Benjamin Britten - PETER GRIMES

18:30

Přímí přenos z metropolitní opery v New Yorku
Za překrásných zvuků dramaticky naléhavé Brittenovy hudby se v příběhu
o podivínském rybáři Peteru Grimesovi vydáme na děsivé a zároveň hloubavé
putování za smyslem viny a odsouzení v drsném prostředí rybářské vesnice. Tenorista Anthony Dean Griffey a sopranistka Patricia Racette jsou ve světovém
měřítku ideálními představiteli rolí Petera Grimese a učitelky Ellen Orfordové,
která má jako jediná s Grimesem soucit.
Účinkují: Anthony Dean Griffey (Peter Grimes), Patricia Racette (Ellen Orford),
Anthony Michaels-Moore (Balstrode) a další. Dirigent: Donald Runnicles. Režie
John Doyle
Přístupné o DVD
Vstupné: 200,METROPOLITNÍ OPERA NY

SKANDÁL

19:30

Drama / Komedie, USA, 2006, 115 min
V roce 1971 se spisovateli Cliffordu Irvingovi podařilo vydat jedinečné dílo. Na
základě osobních setkání a rozhovorů, sepsal biografickou knihu o Howardu
Hughesovi (světoznámý letec, režisér, dobrodruh...). Irving věnoval sepsání
knihy naprostou většinu svého času a dokonce knize obětoval i dlouholetý
vztah se svou ženou. Získal si tak obdiv mnoha čtenářů, vydavatelů, médií
i kolegů. Ale jen do chvíle, než se o těchto pamětech veřejně vyjádřil ohromený
samotářský miliardář Howard Hughes. „Nikdy jsem ho neviděl, ani o něm
neslyšel... Režie: Lasse Hallström. Hrají: Richard Gere, Alfred Molina, Hope
Davis, Marcia Gay Harden, Stanley Tucci, Julie Delpy, Eli Wallach, Mamie
Gummer, Zeljko Ivanek, John Bedford Lloyd,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,MAGIC BOX

22.3. SOBOTA Richard Wagner TRISTAN A ISOLDA

n Dne 7. 3. 2008 uplynuly 2 roky od
úmrtí pana Jaroslava Bergera. Stále
vzpomíná rodina.

PŘIŠLI NA SVĚT
4. 3.
5. 3.
6. 3.

8. 3.
10. 3.

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz
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Kučera Lukáš
Kunová Monika
Marešová Petra
Farkašová Hedvika
Kudryová Tereza
Ulrich Matěj
Ježdík Petr
Kóšová Viktorie
Fülekyová Aneta Viktorie
Mišák Jan
Polanský Jiří
Holub Jiří
Provazník Josef
Kadetová Anita

ROZLOUČENÍ
1. 3.

Pernet Milan

59 let

Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

Odborné vedení • Individuální přístup
Poradenské místo:
Volyňských Čechů 2662, Žatec
Provozní doba:
Pondělí od 15.30 – 18.00 hod.
Nebo na objednání: Tel. 724 218 647
e-mail: pruvodcevjj@email.cz

Slavnostní
koncert zdraví

Každá premiéra má neopakovatelné kouzlo přítomného okamžiku, stačí jen přijít a nechat se
okouzlit….
Městské divadlo v Žatci – úterý
18. března od 19.00 hodin.

Putovní výstava
o Ekologické stopě

V budově Střední zemědělské ekologické školy v Žatci je od 11. do 31. 3.
k vidění putovní výstava „Ekologická
stopa: unese Země vaše kroky?“. Je
určena především středním školám
a druhému stupni základních škol. Ale
také širší veřejnosti. V tomto školním
roce realizuje tuto výstavu na Ústecku
pražský Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
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Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
Vás zve na

„Společnou taneční hodinu“

O tom, co je tanec, má každý z nás svoji určitou představu. A víte, že i takové
dupnutí je vlastně taneční prvek? Nevíte? Nevěříte? Tak se přijďte podívat 19.3.
2008 v 17 hod. do sálu ZUŠ Žatec. Proběhne tu totiž další setkání žáků tříd
tanečního oboru pí učitelky Ivany Fábryové a Lenky Turkové a právě i o „dupu“
tu bude řeč. Můžete si tu na vlastní nohy vyzkoušet taneční kroky a ty „dupy“,
rozšířit svůj taneční obzor, a poznatky využít později na plese, diskotéce, zábavách ap. Tak neváhejte, nepotlačte svoji zvědavost, vezměte si lehčí obutí
a přijďte mezi nás. Budete srdečně vítání.
Už teď se těšíme na holčičky, chlapečky, dívky, kluky, slečny, mládence,
maminky, tatínky, tetičky a strýčky, babičky a dědečky, zkrátka a dobře na vás
na všechny.
Ivana Fábryová, vedoucí tanečního oboru

Firma „IZOS s.r.o.“,

přijme na pobočku Žatec, Velichov 42,

technika přípravy výroby

Požadované vzdělání - střední průmyslová škola strojní, stavební nebo elektro.
Informace na adrese firmy, tel. 415 728 664, e-mail: izos@izoszatec.cz.
fax: 415 728 667, mail.: mareckova@izoszatec.cz
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Dobří muzikanti se vrací… V případě skupiny Blues Session to platí o Ondřeji Konrádovi a Jiřím Zítkovi, kteří koncem února hráli v Žatci se skupinou
Gumbo a koncem března přijedou do Žatce zase, tentokrát s formací jménem
Blues session.S nimi přijedou např. Michal Gera, téměř klasik české trubky,
Jiří Zelenka známý to bubeník z ETC…, kytarista Pavel Skála rovněž ETC…,
Olin Nejezchleba a ještě několik jejich kolegů, kteří se sešli v po letech obnoveném Blues Session.
Blues session je původně příležitostně landra, kteří dokážou skvěle přebásnit
sestavená kapela, která doprovázela Pet- folkblueosvé standardy do česky zpívara Kalandru od počátku osmdesátých let telné podoby. Texty a ukázky jsou k vido poloviny devadesátých. Byla to vlast- dění a slyšení na www.bluessession.cz
ně sestava kamarádů, kteří mu pomohli v sekci download.
s jedním koncertem a pro velký úspěch
Večer s Blues session nás čeká ve čtvrdostali nabídku hrát v klubu na Chmelni- tek 27.3 v Městském divadle. Protože
ci. Kapela si narychlo dala jméno Blues členové Blues session mají i jiné hudební
session. Postupně přibývaly další kon- povinnosti nevystupuje skupina zrovna
certy, střídali se muzikanti. Charakter tak často, jak by mohla podle zájmu.
a atmosféru koncertů napovídalo slovo Žatecký koncert bude první z pouhých
„session“ v názvu, mající původ ve vý- deseti koncertů, které kapela odehraje
razu „jam session“ tedy něco jako volné do konce prázdnin.
předem nepřipravené muzicírování.
Atmosféra bude uvolněná jako sami
V různě se obměňujících sestavách muzikanti. Písničky, které zahrají,
hráli až do roku 1995, do Kalandrovy všem určitě zabrnkají na duši. Ať už to
smrti. Ještě s ním stihli natočit dvě dnes budou pamětníci nebo mladší příznivci
příznivci velmi ceněná a nesehnatelná folku a blues. Blues session jakkoliv
alba pro nakladatelství Reflex Records. vycházejí z toho, co hrávali s Petrem
V roce 2005, se sice nepodařilo reali- Kalandrou, nejsou žádný jeho revival.
zovat nápad na vydání alba z koncertu Hrají jen muziku, kterou hrávali a pok 10. výročí Kalandrova úmrtí ani reedici slouchali ještě předtím, než začali hrát
zmíněných dvou alb, ale alespoň to vedlo s Petrem Kalandrou.
k znovu oživení Blues s ession.
O tom, kdo bude hrát, už byla řeč, ale
Jejich repertoár tvoří z většiny písně, na plakátě skupiny je kromě konkrétních
které hrávali s Petrem Kalandrou tedy, jmen napsáno „…a možná ještě někdo
české verze např. Boba Dylana J.J.Ca- úplně jiný… „
lea,Neil Younga ,Toma Waitse,Hudie
Nezbývá nám, než se nechat příjemně
Leadbellyho ,tradicionály a taky sklad- překvapit. Tak tedy na slyšenou s Blues
by Olina Nejezchleby, známé z koncer- session na folkbluesovém posezení, 27.3
tů a alb ETC… Petr Kalandra se stejně v tradiční půl osmé večer v Městském dijako američtí folkaři, sám doprovázel vadle v Žatci.
na harmoniku, což dávalo jeho písním
Závěrem je nutno upozornit na to,
zvláštní půvab. Jeho harmonikářskou že koncert bude mít vedlejší pozitivní
roli naštěstí převzal výtečný harmonikář účinky. Během koncertu budete dupat
Ondřej Konrád, zpěv leží na cellistovi do podlahy rytmus, místy vás přepada šoumenovi Olinu Nejezchlebovi.
ne touha rozhýbat tělo v rytmu blues
České verze mají zajímavé texty, není a po koncertě to nejspíš půjdete zapít
to ale žádný div. protože jejich autory a rozebrat.
jsou např. Zdeněk Rytíř nebo Petr KaJiří Navrátil

Poradna

17:30

Přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku
Tristan a Isolda Richarda Wagnera představuje mýtický a kouzly opředený
příběh plamenné lásky, vášně i tragické smrti. V MET nyní v hlavních rolích
tohoto díla excelují nejvýznamnější wagnerovští pěvci dneška – Deborah Voigt
a Ben Heppner. Dílo hudebně nastudoval umělecký ředitel MET James Levine!
Účinkují Deborah Voigt (Isolde), Michelle DeYoung (Brangäne), Ben Heppner
(Tristan), Eike Wilm Schulte (Kurwenal), Matti Salminen (Marke) a další
Dirigent James Levine. Režie Dieter Dorn
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 200,Metropolitní opera
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7. 3.

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

n Prodám nezařízený družstevní byt
1 + 3 . Při rychlém jednání sleva. Slušné
jednání. Tel. 777 660 020.
n Hledám k pronájmu kdekoliv na
Žatecku v okruhu 8 km od města byt
(50m2) v přízemí, nebo malý domek,
nebo jen podlaží. Nebo koupím levně stavební pozemek či domek. Tel.
608 722 909.
n Prodej: RD Žatec za 3,5 mil.Kč,
za 2,9 mil.Kč, za 2,75 mil.Kč, chata
Vikleticeza 0,8 mil.Kč Žatec, V zahradách – byt 1 + 3 v osobním vlastnictví
za 1 050 000,- Kč, Žatec – parcela
určená k výstavbě – 2 100m 2, cena
490,-Kč/m2. Žatec – pronájem kanceláří a garáží v budově České pojišťovny.
RK – Krčmárik, Žatec, Obr. míru
3, tel. 415 711 429, 603 529 361-2,
www.reals.cz/kama

Bluesové posezení s BLUES SESSION
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dělníky do výroby, třísměnný provoz
Požadujeme vyučení nebo úplné střední vzdělání. Informace na adrese firmy
tel. 415 728 664, e-mail: izos@izoszatec.cz.
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Ze žateckého
fotbalu ……

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 3. 3. 2008 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

Uplynulý víkend nabídl fanouškům
žateckého fotbalu možnost shlédnout
poslední přípravné utkání před zahájením mistrovských bojů a poprvé tak
vidět fotbal po zimní přestávce na trávníku v Žatci u Ohře. Domácí tým přivítal
vedoucí družstvo krajského přeboru karlovarského kraje, aby trenéři prověřili
základní sestavu. Starosti trenéra Šrouba
a jeho pomocníků jsou ovšem na denním
pořádku, zejména pokud nemůžou počítat
do úvodních utkáních např. s vyloučeným
Zlatohlávkem. Proti Toužimi chyběli navíc: nemocný útočník – Bairle a také stoper
– Opell ( pracovní povinnosti ).

referent na úseku státní
správy lesů a myslivosti
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění NV č. 330/2003 Sb.
a NV č. 637/2004 Sb.v platném znění): platová třída 9.

n FK Slavoj Žatec - SK Toužim 1 - 2
(pol. 0 - 1 )

Sestava: Číž (2. pol. Baštýř) – Marcínek
– Jindra – Šidlof – Dykas – Vrábík – Břečka
– Hofmann – Škréta – Klíma – Uhliár
Střídal : Bešík
Pěkné počasí, dobře připravený terén
a kvalitní soupeř, obstarali úvodní vystoupení domácího týmu na travnatém hřišti
u Ohře. Od začátku utkání bylo zřejmé, že
družstvo Toužimi přijelo velice soustředěné na utkání. Velice dobře organizovaná
obrana do které nemohli žatečtí útočníci
proniknout a rychlý přechod do útočné
fáze byla zbraň hostů.
Domácím stále chybí střelec, který
by dokázal zužitkovat nabídnuté šance.
Hosté se ujali vedení 0 – 1 po kombinaci
a kdy neměl možnost již zasáhnout ani
brankář Číž.
Po poločase – v době snahy domácích
přišla druhá branka po nedůsledném odkopu míče po zásahu brankáře Baštýře.
Kladem byla snaha domácích zvrátit
nepříznivý výsledek utkání, což vedlo po
kopu z rohu a pěknou hlavičkou obránce
Jindry snížit na 1 – 2. Pokračující aktivita
však již vyrovnání nepřinesla, a tak generálka skončila v neprospěch domácího
týmu. Utkání řídila trojice rozhodčích
– Suchánek ml., Kořán, Bázler.
Příští program:
n V sobotu 15. 3. 08 zajíždí A-tým
Slavoje k prvnímu jarnímu mistrovskému utkání do Bíliny proti domácímu FK
SIAD Bílina !!!
n V neděli 16. 3. 08 v Libočanech
nastoupí B-tým proti FK Řepy (Praha)
od 10.30 hod.
n První mistrovské utkání v Žatci:
Sobota 22. 3. 08 od 15.00 hod. FK Slavoj
Žatec „A“ – FK Neštěmice
Pavel Maňák

Žatecký týdeník

Žatečtí dobrovolní záchranáři (SDZ) absolvovali v sobotu 8. března náročné
„seznamovací“ cvičení s týmem pražských lezců-záchranářů HASIČI-RESCUE v budově bývalých vanových lázní v Praze. Účelem bylo navázat spolupráci mezi oběma týmy dobrovolníků, což se také skvěle podařilo.(zu)

Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření
na obor lesního hospodářství výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákona č. 289/1995 Sb. Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, včetně příslušných prováděcích vyhlášek a zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 5. 2008
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:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemníka prostřednictvím podatelny nejpozději do 26. 3. 2008 do 16.30 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent na úseku lesního hospodářství a myslivosti“.
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.

Nezaměstnanost stále klesá
Žatecko, Lounsko, Podbořansko - V průběhu února 2008 došlo k úbytku celkového
počtu evidovaných uchazečů. K 29.2.2008 Úřad práce Louny (ÚP) evidoval 4 791
uchazečů, což představuje proti předchozímu měsíci úbytek o 61 uchazečů (tj.
1,3 %), u uchazečů dosažitelných úbytek o 44 osob.
Ve srovnání s loňským rokem zazna- (elektromontér síťového rozvodu, elekmenáváme nadále výrazné snížení neza- trotechnik), KB–BLOK systém s.r.o.
městnanosti. Meziročně se celkový počet (technik, frézař kovů, úředník expedice,
uchazečů snížil o 1 793 osob (tj. 27,2 %), řidič nákladního automobilu), Služby
u uchazečů dosažitelných představuje Archman (dělníci čalounické výroby, proúbytek 1 585 osob (tj. 25,9 %).
vozní zámečník), BusMat plus s.r.o. (řidič
V měsíci únoru bylo 499 osob nově autobusu v silniční dopravě), Marián Hoevidováno a 556 uchazečů z evidence mola – MH Cirus (číšník, kuchař, vedoucí
vyřazeno. Na pracovní místa nastoupi- pracovník v restauracích, sekretářka)
lo celkem 353 uchazečů, z toho 47 pro- a v dalších menších firmách - v obchodu,
střednictvím ÚP. Letošní rok stále drží službách, stavebnictví. Stále přetrvává
trend snižování přílivu nově evidovaných poptávka u zahraničních firem po opeuchazečů a zvyšování se počtu uchazečů rátorech k montážním linkám, strojních
umístěných. Za letošní 2 měsíce předsta- inženýrech a technicích – Fujikoki Czech,
vovali nově hlášení uchazeči 1 186 osob, Conta, Ishimitsu Manufacturing, Takada
vyřazeno z evidence bylo 1 248 osob Industries, Koito Czech, Aisan Industry
(z toho na pracovní místa nastoupilo Louny, FTE Automotive Czechia a zejmé837 osob).
na Hitachi Home Electronic z průmyslové
Od počátku roku našlo nové pracovní zóny Triangle.
uplatnění na místech s podporou ÚP celMíra nezaměstnanosti v okrese v měsíci
kem 29 uchazečů, tedy téměř dvě třetiny únoru 2008 dosáhla 8,8 %. V porovnání
loňské skutečnosti.
s předchozím měsícem se tedy snížila o 0,1
Přesto, že v náboru dělnických profesí procentního bodu, v meziročním sledováoperátorů v průmyslové zóně TRIAN- ní míra nezaměstnanosti zaznamenala
GLE dostávají šanci i nekvalifikovaní pokles o 3,3 procentního bodu.
pracovníci, přetrvává nadále poptávka
Regionální vývoj nezaměstnanosti
po kvalifikovaných pracovnících, a to v měsíci únoru zaznamenal pokles počtu
nejen v okrese Louny.
evidovaných uchazečů ve všech mikrorePoptávka po pracovnících ve vý- gionech okresu Louny.
znamných domácích firmách zahrnuje
Na Lounsku během měsíce února
především - LOSTR a.s. Louny (svářeči ubylo z evidence 15 osob (0,6 %),
kovů a páječi, mistři strojírenské výroby, současný stav tedy představuje 2 331
lakýrníci, obsluha strojů a zařízení, sta- všech evidovaných uchazečů s mírou
vební a provozní elektrikář, strojírenští nezaměstnanosti 9,85%. Na Žatecku
dělníci, zámečníci, zprostředkovatel se počty evidovaných uchazečů snížily
nákupu), PRAGA Louny CZ a.s. (ob- o 25 osob (1,5 %) s počtem 1 632 uchasluha obráběcích strojů, obchodní ná- zečů a 11,05 % mírou nezaměstnanosti.
městek, odborný ekonom, zámečníci, Na Podbořansku se počet evidovaných
řidič VZV), K-ELEKTROMONT Louny uchazečů snížil také o 25 osob (3,1 %)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na
území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny (u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR)

a v měsíci únoru představuje nezaměstnanost 771 osob s 9,05 % mírou
nezaměstnanosti. Nejnižší míru nezaměstnanosti v měsíci únoru, stejně jako
v předchozích měsících, tedy vykázal
region Podbořansko.
Ve srovnání s loňským rokem zaznamenaly pokles míry nezaměstnanosti také
všechny mikroregiony okresu. Lounsko
(úbytek 3,0 procentního bodu), Žatecko
(úbytek 4,5 procentní body) a Podbořansko (úbytek 2,9 procentního bodu).
Nabídka volných míst koncem února
2008 představovala 708 pracovních příležitostí, na 1 volné místo tak připadlo cca
6,8 uchazečů.
Struktura nabízených VM podle kvalifikace představovala ve sledovaném měsíci
200 míst pro uchazeče se základním vzděláním, 382 VM pro uchazeče s kvalifikací
vyučen (automechanici, číšníci a servírky, elektromontéři, instalatéři, klempíři,
kuchaři, lakýrníci, mechanici, montážní
dělníci, obsluha průmyslových zařízení
a obráběcích strojů, pokrývači, prodavači, řidiči nákladního automobilu
a autobusu, sanitáři, soustružníci kovů,
stavební dělníci, svářeči kovů a páječi,
šičky, technici, tesaři, traktoristé, truhláři,
zámečníci, zedníci), 91 míst pro uchazeče
s ÚSO, ÚSV (administrativní pracovníci,
inženýři, mistři výroby, nákupčí, obchodní
referenti a zástupci, odbytoví agenti, zdravotní sestry, stavební a strojírenští technici, účetní) a 35 míst pro uchazeče s VŠ
nebo VOŠ (diplomovaní fyzioterapeuté,
lékaři, psychologové, strojní inženýři,
učitelé).
Neustále tedy zůstává velmi vysoká
poptávka po kvalifikovaných profesích.
Místa vyžadující kvalifikaci tvoří cca
71,8 % z celkové nabídky volných míst
v okrese. (mk)

Maturitní ples SOA a SPŠE

Žatec - Dne 22. února 2008 se od 20.00 hod. konal v kulturním domě Moskva
maturitní ples tříd A 4.A a E 4.A.
Na úvod předvedli kreativní studenti
K tanci a poslechu hrála skupina Paoblečeni v bílých košilích a černých kal- radoksy. Jednotlivé vstupy v podobě lahotách působivé a úsměvné předtančení. tinskoamerických tanců a světelné show
Po tomto výkonu následoval proslov, který zaujaly a výborně doplnily skvělou atmočetla Dominika Štechová a Dominik La- sféru večera. Návštěvníci plesu mohli také
dýř, a také proslov pana ředitele Ing. Vác- zkusit štěstí v tombole, která skrývala více
lava Fialy, CSc.
než 600 hodnotných cen. Po odbití půlnoci
Druhé předtančení, kde již byli samot- byli naposledy k vidění všichni maturanti
nými aktéry všichni studenti obou škol, se při hromadném odšerpování.
díky pečlivé přípravě pod dohledem paní
Nezklamalo ani tolik očekávané půlnočStehlíkové velmi povedlo. Dívky zazářily ní překvapení a diváci tak mohli na vlastní
v krásných plesových šatech a chlapci se oči vidět Michaela Jacksona, basketbalisty
předvedli ve slušivých oblecích.
při akci, hokejisty v drsné bitce, pochoduProtože studentů byl velký počet, trvalo jícího vojáka, lepé děvy, pravé Mexičany,
šerpování déle, než bývá zvykem. Matu- beduína a postavičky Toma a Jerryho.
ranti kromě bílých růží dostávali i prstýnky
K vidění toho bylo opravdu spousty
a roztomilé plyšáky a vše se naštěstí obešlo a velké uznání tak patří všem studentům,
bez nešťastných pádů po mincích, které kteří se podíleli na přípravě plesu, protože
vzrušeně na maturanty házeli jejich rodiče se náramně povedl, o čemž vypovídá i fakt,
a známí. Fotografů, kteří na plese fotili, že vstupenky byly během chvíle beznadějbylo mnoho, ale hlavním profesionálním ně vyprodané.
Jana Zajícová,
fotografem byl pan Štross.
maturantka SOA Žatec

15.2.3.9. sobota
18 hod. Retrodisko
Posezení s ky- t70.
arouléta
pod taktovkou Petry Komoráové.
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ALTÁN, Náměstí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734
Bubnování s Honzou
19 hod.
9. 9.
P�ij�te se p�idat a bubnovat z celého srdce.
ned�le
12. 9. 19 hod.
Meziprostorová diagnostika
Úvodní p�ednáka Václava Paura.
Vstup: 50 K�.
st�eda
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup: 40 K�.
pátek

