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Městský úřad
zajišťuje zápis
dětí do pasu
Dnem 1. března 2008 došlo ke změně
právních předpisů, které umožňují zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu
mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu
s rodičem, v jehož cestovním dokladu
jsou zapsány.
K provedení zápisu do cestovního dokladu je třeba předložit občanský průkaz, platný cestovní doklad rodiče, do
kterého má být zápis proveden, rodný
list dítěte a rodné listy rodičů. Za zápis
občana mladšího 10 let se hradí správní
poplatek ve výši 50,- Kč.
(pv)

Žatec – Projížďky na koních ze stájí
na Perči, vytáčení keramiky na hrnčířském kruhu či vystoupení divadélek
lákalo při velikonočním jarmarku na
náměstí Svobody nejmladší generace,
ale i dospěláky.
Už v pátek vyzdobily učitelky a děti
ze žateckých mateřských škol, ale i dětského domova či ústavu Kamarád Lorm
břízky velikonočními symboly, které
budou až do konce nejvýznamnějších
křesťanských svátků zdobit centrum
města. Představily se také mažoretky
a dechovka Základní umělecké školy,
v sobotu je vystřídaly taneční soubory
ze ZUŠ s programem lidových, ale
i moderních tanců.
Jarmareční stánky nabídky pel-mel
užitných předmětů a výzdoby pro
nadcházející svátky či ukázky různých
řemesel. Návštěvníci si mohli pochutnat na teplé medovině, svařáku nebo
staročeském trdelníku.
(st)

FOTO ALEŠ KASSAL

Jarmark potěšil
především děti

Dívky ze základní umělecké školy při jednom ze sobotních vystoupení. Na sousedním snímku zdobí děti z mateřinky U Jezu jednu z velikonočních
břízek na náměstí.

Informace pro občany
V uplynulých dnech finanční odbor
Městského úřadu v Žatci rozeslal občanům a společnostem, pronajímajícím
si pozemky od Města Žatce, poštovní
poukázky k úhradě nájemného z pozemku (zahrádky, orná půda…). Jeho
splatnost je podle nájemní smlouvy
k 1.4.2008. Dodržení uvedené splatnosti je důležité, zejména v případě, že
součástí nájemní smlouvy je dohodnutá smluvní pokuta, dopočítávaná
k datu skutečné úhrady nájemného.
Ta činí 0,5 % denně z dlužné částky.
S následující informací se obracíme
na poplatníky místního poplatku ze
psů, kterým v případě jednorázové
úhrady poplatku nebo úhrady jeho
první splátky, stanovuje Obecně

závazná vyhláška č.4/03 o místním
poplatku ze psů splatnost k datu
31.3.2008.
Poštovní poukázky obdrží poplatníci
v týdnu od 17.3.2008.
Další možností k úhradě, vztahující
se k oběma výše uvedeným případům,
je platba v hotovosti v pokladnách
MěÚ nebo převodem na příjmový účet
Města – č.19-422481/0100 u pobočky
Komerční banky v Žatci.
V každém případě však musí být
použit správný variabilní symbol,
uvedený v nájemní smlouvě nebo na
doručené poštovní poukázce.
Včasnou úhradou nájemného z pozemku i místního poplatku ze psů lze
předejít možným komplikacím.

Trénink jezdce
skončil zraněním Vize o budoucnosti papíren
Žatec, Měcholupy - V sobotu po poledni byla posádka RLP Žatec vyslána
na motokrosovou trať v Železné u Měcholup, kde si jeden z motocyklistů při
pádu během tréninkových jízd přivodil
úraz zad. Posádka pacienta při vědomí a se zachovalou hybností končetin
fixovala ve vakuové matraci a po podání adekvátní léčby jej transportovala
k dalšímu vyšetření na žateckou chirurgii. Zlomenina páteře byla následně
vyloučena, zraněný byl přesto přijat na
pozorování.
V souvislosti s tímto výjezdem byli
uvedeni do pohotovosti žatečtí dobrovolní záchranáři, kteří jsou vybaveni
svinovacími nosítky pro transport ve
složitém terénu. Z důvodu relativně
dobrého přístupu ke zraněnému, jeho
stabilizovaného stavu a díky nabídnuté
pomoci dalších motokrosových jezdců
nemuseli být dobrovolníci nakonec povoláni.
Slavomil Jurnečka,
pracovník ZZS Žatec

dostala architektonickou podobu
Žatec – Tisíce metrů čtverečných volných prostor bývalých papíren už znají
svoji náplň. Dají se rozdělit na tři části – na prostory pro novou, moderní
knihovnu, dále na prostory pro depozitáře Polánkova muzea a Archeologického ústavu Akademie věd ČR a konečně na zázemí pro spolky a organizace
nejrůznějšího charakteru.
Toto vše obsahuje studie, kterou pro stavba papíren v sobě skýtá šanci řešit
město Žatec zpracovala lounská ﬁrma celou řadu problémů. Například scelit
městskou knihovnu do jedné budovy či
in-Projekt.
„Je to výsledek několik měsíců trvají- zajistit dostatečně kvalitní a kapacitní
cích konzultací, během kterých papírny depozitáře pro městské muzeum.
Vytvoření prostor je také požadavkem
– zatím jen na papíře – dostaly svoji
budoucí podobu. Byla to tvůrčí práce, široké škály rozličných spolků. Jejich
do níž se promítaly požadavky a výhra- požadavky jsou jasně výčené a zdůrazdy zástupců města, Ministerstva kultury něné ve dvou základních dokumentech
a Národního památkového ústavu,“ uve- města, těmi jsou Strategický plán rozvoje
města a Komunitní plán. Oba nastiňují
dl místostarosta Aleš Kassal.
Po deﬁnitivním dokončení studie bu- cestu, jakou by se město mělo v příštích
dou papírny čekat na další krok – zpraco- letech ubírat z hlediska investičního,
vání projektu. Následně pak na zajištění hospodářského, sociálního či kulturnízpůsobu ﬁnancování. Před objektem je ho a řady dalších.
(kas)
tedy ještě dlouhá cesta, nicméně pře-

Rozšíření nabídky služeb
pro podnikatele
Obecní živnostenský úřad při Městském úřadě v Žatci rozšířil svou nabídku služeb určených podnikatelům díky systému Czech POINT a umístěním platebního
terminálu, přes který je možné zaplatit správní poplatek kreditní kartou.
Czech POINT umožňuje získání výpi- každý obor své činnosti, jelikož vznikne
sů z centrálních registrů. Podnikatel tak pouze jedna volná živnost. Nově se ruší
v jedné kanceláři, označené logem pro- místní příslušnost živnostenských úřadů.
jektu, může ohlásit živnost a současně V souladu s možnostmi, které poskytuje
může získat výpis z trestního rejstříku, informační systém živnostenského rejstobchodního rejstříku, živnostenského říku, budou podnikatelé moci ohlašovat
rejstříku či výpis z katastru nemovitostí. živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit
A to vše bez složitého ručního vyplňování své ohlašovací a oznamovací povinností
kolonek v žádosti – to vše zajistí úřednice na kterémkoli obecním živnostenském
úřadě na celém území České republiobecního živnostenského úřadu.
Další rozšíření a ulehčení podnika- ky. Oznamovací povinnost podnikatele
telské činnosti přinese chystaná novela vůči živnostenským úřadům se bude
živnostenského zákona, která již byla týkat jen změn takových údajů, které
ve třetím čtení schválena Poslaneckou nejsou živnostenské úřady schopny zíssněmovnou. Účinnost této novely se kat z databází, které má veřejná a státní
chystá k 1. dni třetího měsíce od doby, správa k dispozici. Takovou databází je
kdy zákon vyjde ve Sbírce zákonů.(cca v současné době obchodní rejstřík a po
vyřešení legislativních otázek připadá ve
od 1.7.2008)
Nejvýznamnější změny se budou tý- střednědobém horizontu v úvahu i inforkat průkazů živnostenského oprávnění, mační systém evidence obyvatel.
Přeji Vám mnoho úspěchů při Vaší
kdy je nahradí jediný dokument - výpis
z živnostenského rejstříku, a podnikatel podnikatelské činnosti a s jakýmkoliv
tak bude moci prokazovat oprávnění dotazem, týkajícího se podnikání, se
k provozování více živností jediným můžete na nás obrátit.
Pavlína Bednárová,
dokladem. K podnikání v rámci ohlašovedoucí Obecního živnostenského
vací volné živnosti již nebude potřeboúřadu při Městském úřadu v Žatci.
vat několik živnostenských oprávnění
V Žatci 10.3.2008
a nebude muset platit poplatek za

Děti se zachraňují navzájem
Základní škola praktická ve Dvořákově ulici v Žatci, jak už nám říká její název,
využívá při realizaci svého vzdělávacího programu ve velké míře osvědčenou
formu praktických činností a cvičení. V rámci vyučovacího bloku „výchova ke
zdraví – základy první pomoci“ jsme si na začátku března pozvali ke spolupráci
Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec.
Ti pojali výuku první pomoci napros- ní dlahy, ambuvak, deﬁbrilátor. Žáci se
to profesionálně a současně i prakticky. přímo aktivně podíleli na ošetřování
Děti si mohly vyzkoušet ošetření zlome- spolužáků. Dětem i vyučujícím se tato
niny, úrazu paže, oka, zastavení krvácení ukázka velice líbila a je inspirací pro další
a další. Byly seznámeny s částí vybavení aktivity. Členům sdružení dobrovolných
posádky rychlé záchranné služby – ﬁxač- záchranářů Žatec tímto děkujeme.

strana 2

20. března 2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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.

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.

(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.

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

případně další informace a soupisy pozemků poskytne majetkový odbor MÚ
Žatec tel. 415736220, email: eisertoschválen Zastupitelstvem Města Žatec va@mesto-zatec.cz
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
dne 06.03.2008
k nahlédnutí na odboru životního propozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Libě- stření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz
šice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
Zveřejněno od 11.03.2008 do
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
09.06.2008
Jedná se o honební pozemky v souladu
za Město Žatec
Jana Eisertová
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
vedoucí majetkového odboru
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva

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,
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatNebytový prostor:
ky spojené s provedením smlouvy.
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

Žatec – Celkem 42 příspěvků přišlo do literární soutěže, kterou každý rok
vyhlašuje Sdružení rodáků a přátel města Žatce spolu s Městskou knihovnou
Žatec.
Oproti minulým rokům, kdy autoři Potěšitelné je, že velice pozitivní vztah
psali převážně básně, převládá nyní k městu znovu nacházejí žatečtí patrioté.
v šestém ročníku hlavně próza, šest au- Z jejich prací čiší zájem o současné dění
torů zaslalo soutěžní fotograﬁe a přišly ve městě i o jeho budoucnost. Radní
také tři videoklipy. Ústředním tématem i zastupitelé tak budou moci čerpat
soutěže bylo město Žatec, které v přípěv- z nápadů a připomínek autorů,“ uvedl
cích opěvuje většina autorů, dále převa- předseda sdružení rodáků Petr Šimážují vzpomínky na život ve chmelařském ček. Desetičlenná odborná porota nyní
městě kdysi, ale výjimkou nejsou ani soutěžní práce vyhodnotí, aby mohly
kritické postřehy. Autoři soutěžních být výsledky vyhlášeny do konce měsípříspěvků pocházejí kromě Žatce také ce června. Vítězné a další práce, včetně
z Prahy, Chomutova, Rakovníka, Kada- fotograﬁí, se objeví v almanachu, který
ně, Dubí nebo Podbořan. Tři příspěvky chce sdružení rodáků vydat do konce
přišly i z Německa. „Čekali jsme letos letošního roku. Některé z literárních
méně prací, domnívali jsme se, že au- prací zveřejníme i v našich novinách.
(red)
toři budou vyčerpaní, opak je pravdou.

Vyhlášení výsledků
záchranářské výtvarné soutěže

Sdružení dobrovolných záchranářů
Žatec (SDZ) již zná vítěze výtvarné
soutěže na téma „První pomoc“, kterou
společně se 4. místní skupinou Českého
červeného kříže a občanským sdružením
Učitelé pro Žatec vyhlásilo počátkem
roku 2008.
„Hodnotící komise se sešla počátkem
března a při hodnocení obou kategorií
neměla vůbec jednoduchou úlohu,“ řekl
S. Jurnečka, ředitel SDZ. „Po dlouhém
rozhodování se ale jednomyslně na
udělení řádných i mimořádných cen
shodla. Výsledky však vyhlásíme až při
samotném slavnostním předávání cen.
Vyhlášení se tedy bude konat ve čtvrtek
dne 3. dubna 2008 v 18:00 hodin v aule
žateckého gymnázia. Na toto vyhlášení
proto srdečně zveme všechny děti, které
Projednáno RM dne 28.01.2008
se do soutěže zapojily,“ doplnil S. Jurn nebytový prostor č. 4 v čp. 150, nečka.
Zdenka Uďanová,
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody
koordinátorka soutěže SDZ

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se zákonem o obcích.

Literární soutěž rodáků
a knihovny uzavřena

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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.

Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč

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.

ARCHIV SDZ

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy

v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m
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

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Zveřejněno: od 07.02.2008 do
07.03.2008

Žatecký týdeník
2

S první pomocí souvisí i lékárnička.
A takto vidí její obsah zástupce mládeže z Dětského domova, která se
i přes svůj věk mimo kategorie do
soutěže zapojila.

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

20. března 2008
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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 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.
BŘEZEN 2008
608 722 909.
20.3. ČTVRTEK ŽARLIVOST
19:30
n Prodám RD ve Tvršicích, cena:
Příběh tří žen, které osudovou shodou milují jednoho muže. Každá z nich se
850.000 Kč. Kontakt: 731 914 884
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,-

26.3. ÚTERÝ

DUCHU JSI PŘÍTOMEN ?

19:30

Půvabná americká (černá, i když ne příliš) komedie, která svět duchů a současnou realitu propojuje laskavou absurditou a otevírá prostor pro inteligentní
humor. Jste také nositelé Nobelovy ceny za literaturu? Ne? Buďte rádi, v tom
případě se vás totiž problémy Mila Alcotta netýkají. Po smrti může být leccos
pestřejší, než by si leckdo představoval. Podaří se tomuto starému morousovi
uspořádat si alespoň v „záhrobí“ život podle svých představ? Budou mu v jeho
nové existenci více překážet živí pozůstalí nebo duchové ženského pohlaví na
„podnájmu“? Může svět mrtvých ovlivnit svět nás živých?
Účinkují: Vladimír Čech, Michaela Kuklová, Miloš Vávra, Gabriela Hyrmanová,
Oto Rošetzký, Josef Zýka, Stanislava Jachnická, Hana Czivišová, Petr Takáč
Režie: Tomáš Juřička
Předplatné sk. A i mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I.místa 180,II.místa 170,- III.místa 160,-

27.3. STŘEDA

BLUES SESSION

19:30

V rámci hudebních večerů vystoupí seskupení vynikajících muzikantů hrající
směs rock and rollu a folk-rocku. V Žatci zahrají ve složení: Michal Geratrubka, Jiří Hála –saxofon, Ondřej Konrád - foukací harmonika a zpěv, Olin
Nejezchleba - zpěv, kytara a housle, Pavel Skála – kytara a zpěv, Vašek Vávra
- baskytara pražcová i bezpražcová, Jirka Zelí Zelenka – bicí a zpěv, Kuba Zitko
– klávesy
Více na www.bluessession.cz
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 150,-

Připravujeme:

ZAMĚSTNÁNÍ

Nedělní pohádka: Kouzelná kulička
Koncert: Pavlína Jíšová s kapelou,
Činohra: Růže pro Algernon
Chvála bláznovství
Manžel pro Opalu

VÝSTAVA:

Výstava veselých loutek Míly Hájkové
www.divadlo-ve3.ic.cz/osobni/mila/mila.htm

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
22.3. SOBOTA Richard Wagner TRISTAN A ISOLDA

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

23.3. NEDĚLE

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

15:00

Animovaný / Rodinný / Fantasy/ Francie / USA, 102 min
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. Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí
a vydá se hledat pomoc právě do Říše Mimimojů...
Režie: Luc Besson. Hrají: Freddie Highmore, Madonna, Mia Farrow, David
Bowie, Snoop Dogg, Robert De Niro, Jimmy Fallon, Harvey Keitel, Chazz
Palminteri, Emilio Estevez,
Přístupné, DVD
Vstupné: 40,- Magic Box

29.3. SOBOTA TAJNOSTI

n Pronajmu zrekonstruovaný byt 2
+ 1, 60m2. Jen pracujícím, nutná kauce,
K doptání na tel. : 777 295 000
n Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1
v Žatci od 1. 4. 2008. Cena dohodou.
Telefon: + 420 607 849 084
n Svobodný, pracující 32 letý muž,
hledá bydlení v Žatci. Tel.: 728 760 423
n Prodej slepiček – Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových hybridů Hisex hnědý, Moravia černá, kropenatá a žíhaná. Slepičky
jsou pod stálou veterinární kontrolou,
4x vakcinovány. Stáří při prodeji: 13
– 17 týdnů = cena 118 – 138 Kč dle
stáří. Pozor slepičky jsou o měsíc starší
než obvykle. Začátek snášky: duben
2008. 11 let prodeje bez jediné reklamace!!! Prodej se uskuteční v Žatci
dne 13. 3. 2008 u Západního nádraží
v Žatci v 15.00 hodin. Bližší informace
na tel. 728 605 840, 415 740 719, e-mail:
drůbež.cerveny.hradek@seznam.cz

19:30

Drama / Komedie / Česko / Slovensko, 2007, 95 min
Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela,
prospívající a dospívající dceru, nenáročnou práci překladatelky, která překládá
ne pro peníze, ale buď pro radost, a nebo prostě jen pro pocit, že pracuje,
a nyní dokonce i nový, vysněný dům… Ale také má v sobě tajemství, které se
v tomto jejím idylickém životě pomalu mění v časovanou bombu. Někdy však
dobře časovaná bomba může svým výbuchem a „pročištěním terénu“ přinést
ten největší užitek a naopak idylický život může být tím největším neštěstím,
které člověka postihne, aniž by si toho vůbec stačil povšimnout.
Režie: Alice Nellis. Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk, Miroslav
Krobot, Anna Šišková, Marta Issová, Igor Chmela
Přístupné, DVD
Vstupné: 200,Metropolitní opera

n MIDOS – Žatec, Oblouková 172,
přijme řidiče: 1 řidiče skupiny „C“, 2
zedníky
n Přijmeme automechanika,
opraváře zem. strojů – servis
nákladních vozidel (Žatec). Tel.:
777 203 834

RŮZNÉ
n Montáže a opravy ELEKTRO 775 977 748
n Pozor rozšíření sortimentu - Chov.
Potřeby – Jiráskova ul. (k Nádr. Schodům)
n Módní doplňky u Synagogy Vás
zvou na nákupy

BLAHOPŘÁNÍ
n Dne 21. 3. 2008 oslaví Marie
a Slavoj Skleničkovi diamantovou
svatbu. Úpřimně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví, rodina Skleničkova.
n Dne 22. 3. 2008 oslaví své 80-té
narozeniny naše babička, prababička
a maminka, paní Věra Rubešová ze
Staňkovic. Přejeme jen to nejlepší, hodně elánu, zdraví a pohody. Syn s manželkou, vnoučata s rodinami.

Poradna

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

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Základní škola Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny

PŘIŠLI NA SVĚT
11. 3.
12. 3.

oznamuje, že

přijímací řízení do třídy s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů

se konají 29. 4. 2008 od 8,00 hod.
Uchazeči musí splňovat průměr známek do 2,00 a nesmí mít na
posledním vysvědčení dostatečně. Z matematiky nesmí být horší
známka než chvalitebně a chování velmi dobré. Přihlášky je možné
si vyzvednout v ředitelně školy, popřípadě stáhnout z internetových
stránek školy (www.zskom.zatec.cz). Vyplněné přihlášky zašlete do
25.4.2008 na adresu školy s poznámkou „Přijímací řízení“.

13. 3.
14. 3.
16. 3.
17. 3.

Walter Lukáš
Felenda Ondřej
Matušková Valerie
Suk Karel
Immrová Veronika
Ondo Milan Michal
Macák Jiří
Gregor David
Trefný Jan
Lehar Adam
Červeňák Martin
Zdeňka Beranová
Ladislav Druga
Ladislav Bašta
Jan Trykar
Ladislava Habart

Na dopoledne 11. března pro nás –
studenty Soukromé obchodní akademie
a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Žatci – připravilo vedení našich
škol zajímavou besedu. Setkali jsme se
s Janem Krylem. Tento básník a písničkář nás během dvouhodinového vystoupení seznámil jak se svým životem, tak
s životem svého bratra Karla Kryla. Ten
emigroval v roce 1969 a do vlasti se mohl
vrátit až po dvaceti letech – v listopadu
1989. Poutavé vyprávění doplnil Jan Kryl
zpěvem některých známých písní svého
bratra (např. Bratříčku, zavírej vrátka

a Nevidomá dívka), ale také svých vlastních, ke kterým přidal i recitaci básní ze
své sbírky In medias res.
Jan Kryl se narodil roku 1947. Stejně
jako jeho zemřelý bratr je nesmlouvavým kritikem – ať se jedná o dobu před
padesáti lety nebo o současnost. Vydal
dvě básnické sbírky In medias res a En
passant.
Vystoupení bylo zajímavé, poutavé,
zábavné a plné informací. Jan Kryl byl
příjemně překvapen chováním studentů,
kteří po celou dobu zaujatě naslouchali
jeho písním a vyprávění.

Seminář BUTO v ZUŠ Žatec
Buto je poměrně mladý taneční styl pocházející z Japonska. Vznikl v šedesátých
letech a svůj název dostal po svém stvořiteli, kterému je dnes devadesát pět
let.Tanec se stal populárním po celém světě. Je velice přínosný pro profesionální
tanečníky, pedagogy a studenty oboru tance a divadla.
Tento tanec vznikl jako undergroundo- který je ochotný věnovat jeden den svého
vá taneční scénická forma. Je veden myš- drahocenného času žákům a pedagogům
lenkou nechat mluvit tělo jeho vlastní ZUŠ v Žatci.
řečí. Tělu naslouchá a z jeho vnitřní paSeminář proběhne dne 29.3.2008 na
měti čerpá hluboko zakořeněné zážitky. sále bývalé MŠ AGS od 9.00 -13.00
Pracuje s představami a emocemi, které hod .
transformuje do fyzického pohybu. Tato
PASI MÄKELÄ vystudoval konzervatechnika nevyžaduje jakoukoliv formu toř tance a školu režie, v současné době
jako klasický balet nebo moderní tanec, je zkušeným finským choreografem,
naopak projev a výsledek ponechává zce- performerem a hudebníkem, členem
la na tanečníkovi. Existuje tolik způsobů Finského souboru Reality Research
Buto, kolik je tanečníků.
center.
Lekce tohoto tance bývají organizoDále se angažuje v projektech, ve
vány zpravidla tanečními agenturami, kterých se prolíná tanec, performing,
převážně v Praze a v Brně. Lektory pak arts.buto.hudba a výtvarné umění.
bývají převážně zahraniční tanečníci
Už se moc těšíme a určitě napíšeme
a kursovné bývá vysoké.
jaké to bylo.
Paní učitelce Lence Turkové se podařiMáte-li čas a chuť, přijďte se podívat.
lo získat skvělého a úspěšného tanečníka
Lenka Turková,
a choreografa PASI MÄKELÄ z Finska,
učitelka tanečního oboru ZUŠ Žatec.

Učitelský koncert ZUŠ
Ve čtvrtek 27. března 2008 v 17.00 hod. se v aule Gymnázia v Žatci uskuteční
učitelský koncert Základní umělecké školy.
Na tomto koncertě vystoupí jednotliví klavír, žesťový soubor a také skladba,
učitelé jak sólově, tak v různých seskupe- kterou na tento koncert zkomponoval
ních, která vznikla buď pro tento koncert, Jan Valenta, a která je určena pro klavír,
nebo v nich učitelé trvale působí. Uvidíte příčnou ﬂétnu a bubínek.
tedy směs mnoha žánrů. Uslyšíte napříNa tomto koncertě vedle učitelů
klad skladby pro klavír, saxofon, kytaru, vystoupí řada dalších hostů a svým sloklarinet, příčnou ﬂétnu, zpěv, dále bude žením slibuje koncert jedinečný zážitek.
zastoupený tanec v různých podobách Těšíme se s vámi na shledanou.
a recitace. Zazní i skladby pro čtyřruční
MgA. Alžběta Urbancová

Regionální muzeum K. A. Polánka
Žatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC BŘEZEN 2008
Hlavní budova – Husova ul. 678:
n „VELIKONOČNÍ ABECEDA“ - přiblíží historii velikonočních svátků jara
od A až do Z. Seznámíme Vás s jednotlivými symboly a zvyky velikonoc, přiblížíme
dobu postní a velikonoční, vysvětlíme křesťanské pojmy spjaté s velikonočním příběhem a představíme novou kolekci kraslic. Výstava potrvá do 27. dubna 2008.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA: leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 15.30
hodin (polední přestávka 11.00 – 11.30 hodin), sobota a neděle zavřeno!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

ROZLOUČENÍ
7. 3.
8. 3.
10. 3.
14. 3.
16. 3.

Poutavé setkání s Janem Krylem

73 let
50 let
62 let
83 let
68 let

n „FOTOSVĚT“ - Jde o digitální fotograﬁe Martina Kavčáka, Davida Brůhy,
Veroniky Bartkové, Richarda Chovance, Jana Baierla a Martiny Řeháčkové z občanského sdružení DFK Fotosvět.
Toto zájmové sdružení vzniklo před více než rokem a jeho členové, pocházející
převážně ze Žatce, se fotografováním zabývají neprofesionálně. Fotografování je
jejich zábavou relaxací a koníčkem. Na své první společné výstavě v Křížově vile
prezentují více než třicet fotograﬁí s nejrůznějšími náměty – od krajiny, přes zátiší
a architekturu, až po portrét. Výstava potrvá do 6. dubna 2008.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY:
leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 17.00 (polední přestávka 11.30 – 12.00
hodin), sobota a neděle zavřeno
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.nepropasni.cz
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Ze žatecké kopané
Žatec - Odstartovala další fotbalová
soutěž v našem kraji a s ní byly fotbalový fanoušci zvědavi na první vystoupení
žateckého Slavoje. Tak jak to ve fotbale
chodí, do poslední chvíle probíhají ladění fotbalových kádrů a první starty
přináší samotná překvapení již v sestavách.
Trenéři žateckého Slavoje do poslední chvíle spoléhali na rodící se sestavu
v zimní přípravě a fanoušci se dočkali
hned několik překvapení. V sestavě se
neobjevil Jirka Bešík, který se nedohodl
na podmínkách. Dan Podroužek, ač je
marod, nebyl přeregistrován a Břečka
se objevil v sestavě sousedních Blšan.
K překvapení se omluvili na poslední
chvíli Hofmann a Marcínek, a tak bylo
nutné sestavu zcela promíchat k nelibosti
trenérů Šrouba a Bryndy.
FK SIAD Bílina – FK Slavoj Žatec A 2:0 (0:0)
Sestava: Číž – Dykas – Oppel – Vrábík
– Uhliar - Šidlof – Škréta – Havelka
– Andrt - Kíma – Baierl
Střídal: Jarolím za Šidlofa v 70.min.
Od počátku bylo utkání krajského přeboru ve znamení dvou týmů, které spolu
budou svádět souboj o body, jež povedou
k záchraně v soutěži. Utkání bylo v prvním
poločase spíše přetahovanou o střed hřiště. Žádné velké šance na obou stranách či
fotbalová kombinace k vidění nebyla. Domácí zahrozili několika centry, které zlikvidoval brankář Číž. Pohroma se dostavila
ve druhém poločase, bohužel ke škodě
hráčů Slavoje. Nejprve po nenápadném
obléhání branky nechali hostující zadáci
zcela nepokrytého útočníka domácích,
pro kterého nebyl problém dopravit míč
do sítě a získat domácím vedení. Po této
brance se nedala upřít snaha Žateckých
o vyrovnání, ovšem přišla další hrubá chyba v podobě nepokrytí domácího hráče,
který hlavou nedal šanci ani brankáři Čížovi. Skóre zůstalo nezměněno až do konce
utkání a marná byla snaha hostů alespoň
zkorigovat výsledek. Pochválit lze Uhliara
a Dykase, ostatní hráči budou muset zvýšit
fotbalové umění a o body se více poprat.
Zklamání v žateckém týmu a u fanoušků
bylo zřejmé, zrovna tak ztráta prvních
jarních bodů o záchranu.
FK Slavoj Žatec B - Praha (Řepy) 3:0 (1:0)
Sestava: Baštýř – Bodnár – Linz – Vořechovský – Zlatohlávek – Havelka – Andrt
– Laibl - Jindra - Jarolím – Kouba
Střídali: Buchlík, Schmidt
Přátelské utkání B týmu se zástupcem
1.B třídy v pražském přeboru bylo dalším
přípravným měřením před blížícím se termínem soutěže 1.B třídy, kde bude žatecká
rezerva usilovat o klidný pobyt ve vyšších
příčkách tabulky. Trenér Brynda zařadil do
sestavy hráče, s nimiž by rád počítal pro
mistrovská utkání. Po celé utkání byl velice
aktivní útočník Kouba, který sváděl chvílemi nepříjemné souboje se zadáky soupeře.
Sám se také postaral o první dvě branky
a vedení 2:0. Třetí branka padla rovněž po
akci Kouby a dorážce Andrta, který pečetil konečný výsledek na 3:0 pro rezervu.
Výsledek bude určitě povzbuzením do
mistrovských bojů.(pm)
Příští program:
Sobota 22.3.08 od 15.00 hod. FK
Slavoj Žatec A – FK Neštěmice – hřiště
Slavoj u Ohře
Sobota 22.3.08 od 10.00 hod. FK
Slavoj Žatec B – Lenešice / dorosty
v Libočanech
Neděle 23.3.08 od 10.30 hod. FK
Slavoj Žatec B – FK Tuchořice A v Libočanech
 



 

Žatecký týdeník

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

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.

ZŠ měcholupy opět v akci!!
V naší ZŠ se pořád děje něco zajímavého. Například ve středu 12. 3 jsme se
zpíváním lidových písní a vhozením zapálené Moreny do potoka rozloučili se
zimou. Ani chladné větrné počasí s vločkami sněhu, které od rána provázelo
tento každoroční obyčej, nikoho neodradilo.
Ale to pravé - ořechové děti zažily v pátek tolika zážitcích děti usnuly později než
14. 3 na sobotu. Opět tu byla „Kouzelná obvykle, ale s tím jsme počítali. Ráno byli
noc“, kterou jsme pro děti připravili. Už holky a kluci hbití jako rybičky, rychle si
odpoledne se začaly scházet ke společ- zabalili svoje noční pelíšky a nezapomněli
nému programu. Třída a chodby se ro- ani na hygienu a snídani. Noc se vydařila
zezvučely smíchem a hlasitým fanděním i díky skvělé spolupráci s rodiči a podpodětí při veselých hrách a soutěží. Nikdo se ře vedení školy, která fandí zajímavým
nepolámal, takže vyhráli všichni. Po vydat- projektům. Na květen plánujeme další
ném posilnění se hrálo dál - na stole, pod „Kouzelnou noc“, spojenou tentokrát
stolem, se židlemi, v sedu, ve stoje, v běhu, s opékáním vuřtů. Doufáme, že bude
atd. A pak nás čekala noční hra - samozřej- stejně úspěšná jako tato.
Učitelky ZŠ Měcholupy
mě PO TMĚ! Po trati školou plnili úkoly
Bc. H. Gondeková, M. Mandová
z matematiky a češtiny. Je pravda, že po

Žatečké mladé štiky řádili na
závodech v Lounském bazénu!
V sobotu 8.30 se v Lounech uskutečnila Malá cena Prosen Louny v plavání dětí
ročníků 96 a mladší. Náš plavecký oddíl odjel na tyto závody s výpravou 13 mladých
plavců, kteří dokázali svými výkony potvrdit vynikající formu a zlepšení.
Výsledkem bylo celkem 21 medailí! ké konkurenci celkem 6 medailí. Nakonec
Nejvíce zazářila Ilonka Nováková, která musíme pochválit i ty, kteří na medaile
přivezla celkem 5 medailí a z toho celkem nedosáhly, ale bojovali a zlepšovali své
4 zlaté! Druhou nejúspěšnější byla Lucie rekordy: Kristýna Štrancová, Bára ČervinUrbanová, která potvrdila formu ziskem ková, Tomáš a Filip Urbanové a nejmladší
5 medailí. Dále se medailově také dařilo účastník Štěpán Hendrych.
Děkujeme našim plavcům za skvělé
Tondovi Svěcenému a jeho sestře Lucii,
kteří vylovili spolu 5 medailí. Pochvalu představení a věříme v další zlepšení.
zaslouží i naši mladší plavci: Jakub Dvo- Děkujeme trenérům a rodičům za podřák, Dominik Červinka, Pavla Barochová poru plavání v Žatci. Více na www.plaJ. Karas
a Katka Kozáková, kteří vybojovali ve vel- vanizatec.com

MČR žactva - dálkové plavání
V sobotu 8.3.2008 proběhlo v bazénu Slávie Chomutov Mistrovství ČR žactva
v dálkovém plavání. Z našeho oddílu se ho zúčastnil David Urban, který plaval
v kategorii plavců ročníku 1995.
David začal svůj závod poměrně sviž- za ním, ale na vylepšení své páté pozice
ně a první dva kilometry se držel na 3.až to již nestačilo.
Vzhledem k tomu, že David vůbec po4.místě s nepatrnou ztrátou na vedoucí
plavce. Mezi třetím a čtvrtýn kilometrem prvé plaval 5 km a to hned na Mistrovství
ho ovšem postihla krize a propadl se na ČR, je jeho 5.místo velikým úspěchem.
5.místo a začali se na něj dotírat i ostatní Většina jeho soupeřů se totiž na delší tratě
plavci. Pátý kilometr David, ale zase přímo specializuje a o to je umístění našeJ. Karas
zrychlil, odrazil atak soupeřů plavajících ho plavce cennější.

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)
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.

Piktogramy ke Komunitnímu plánování sociálních služeb v Žatci, které
zhotovila děvčata z denního stacionáře LORM - Lída Krčilová a Lenka
Beránková.

Žatecký jarmark

Letos se kromě koní na
náměstí představily také
ovce. Rodinka lákala zraky
dětí i dospělých.
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Projížďky na koních v jarním sluníčku měly
pro děti velké kouzlo. A vybrané peníze za projížďky poslouží koníkům z Perče na krmení.

Vytočit nějakou
nádobu na hrnčířském kruhu
není vůbec jednoduché. Chce
to určitou sílu,
ale především
zručnost a cit.
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První, kdo se zapojil do zdobení velikonočních břízek, byli klienti a učitelky z ústavu Kamarád Lorm.

Divadlo ve3 zapojilo do představení i dospělé,
kteří měli za úkol nafukovat balónky.

