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Oznámení pro občany
Z provozních důvodů je na přechodnou dobu od 14.4.2008 snížena a do
konce měsíce dubna postupně zastavena činnost gynekologicko-porodnického
oddělení Žatec.Od 14.4.2008 jsou zastaveny přijmy porodů na gyn. por. oddělení
a budoucí maminky jsou směrovány do
porodnic v Kadani, Chomutově, Mostu,
Teplicích,Slaném, Kladně nebo do Ústí
nad Labem. Od stejného data jsou
postupně snižovány a do konce měsíce
zastaveny přijmy ke gynekologickým

operacím a instrumentálním zákrokům.Činnost gynekologicko - porodnického oddělení bude kompletně zastavena
od 1.5.2008. Prohlašujeme,že se snažíme obnovit činnost gyn. por. oddělení
v co nejkratším období. Je nám líto, že
způsobujeme komplikace budoucím
maminkám a pacientkám, ale doufáme,
že v co nejkratší době budeme schopni
se o pacientky v našem regionu zase
postarat.
MUDr.Z.Bergl, ředitel

FOTO:/TEXT.: RED

Radíčeves se dočká
hydrogeologického průzkumu
Od minulého týdne je ulice Volyňských Čechů z důvodů provádění stavebních prací uzavřena. Opět průjezdná
by měla být začátkem příštího týdne.

Vážení občané,

v níže uvedených tabulkách jsou uvedené termíny sběrových sobot pro objemný a nebezpečný odpad. Systém sběru je postaven na vytvoření vybraných míst, tzv. zastávek, kde se bude odpad shromažďovat a nakládat. Cílem je zamezit tomu, aby
se celé město a místní části stávaly o sběrových sobotách jedním velkým smetištěm. Zvlášť u nebezpečných kategorií odpadů
přímo odporuje zákonu, aby se jen tak povaloval po ulicích.

Stanoviště
číslo

1 – ul. Mostecká u sep. odpadu
2 – ul. Chomutovská u Fruty
3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Podměstí, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u Morového Sloupu
13 – nám. J. Žižky u pivovaru
14 – roh Arbesova a N. Schody
15 – roh Hejdukova a Jungmannova

Trasa B
Stanoviště
číslo

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 - ul. Bří. Čapků před školkou Alergo
3 – ul. Vol. Čechů před č.p. 2731
4 – roh ul. Lva Tol. a Puškinova
5 - ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Nám. za pneuservisem
11 – ul. Lučanská u sep. odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá Před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Dvořákova U Bašty

Trasa C
Stanoviště
číslo

1 – Velichov náves
2 - Záhoří náves
3 – Bezděkov náves
4 – Trnovany náves
5 - Radíčeves náves
6 – Miličeves náves
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svoz č.1
19.4.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 – 8,45
----9,00 – 9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 – 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.2
26.4.2008
od - do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
--------------------8,00 – 12,00

svoz č.3
7.6.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 – 8,45
----9,00 – 9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 – 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.4
14.6.2008
od - do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
--------------------8,00 – 12,00

svoz č.5
20.9.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 – 8,45
----9,00 – 9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 – 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.6
27.9.2008
od - do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
--------------------8,00 – 12,00

svoz č.7
1.11.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 – 8,45
----9,00 – 9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 – 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.8
8.11.2008
od – do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
--------------------8,00 – 12,00

svoz č.1
19.4.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 -8,45
----9,00 – 9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 - 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.2
26.4.2008
od - do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00

svoz č.3
7.6.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 -8,45

svoz č.5
20.9.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 -8,45
----9,00 -9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 - 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.6
27.9.2008
od - do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 -12,00
----8,00 – 12,00

svoz č.7
1.11.2008
od - do
8,00 – 8,15
----8,30 -8,45
----9,00 -9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 - 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.8
8.11.2008
od – do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 -12,00
----8,00 – 12,00

8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----------------------------8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00

9,00 - 9,15
----9,30 – 9,45
----10,00 - 10,15
----10,30 – 10,45
----11,00 – 11,15
----11,30 – 11,45
----12,00 – 12,15
----13,30 – 13,45
----14,00 – 14.15
----14,30 – 14,45
----15,00 – 15,15
----15,30 – 15,45
----16,00 – 16,15
-----

svoz č.4
14.6.2008
od - do
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 - 12,00
----8,00 – 12,00

svoz č.1
19.4.2008
od - do
8,00 – 8,30
8,00 - 12,00
9,00 -9,30
8,00 - 12,00
10,00 – 10,30
8,00 - 12,00
11,00 – 11,30
8,00 - 12,00
12,00 -12,30
8,00 - 12,00
13,00 – 13,30
8,00 - 12,00

svoz č.2
7.6.2008
od - do
8,00 – 8,30
8,00 -12,00
9,00 -9,30
8,00 - 12,00
10,00 – 10,30
8,00 - 12,00
11,00 – 11,30
8,00 - 12,00
12,00 -12,30
8,00 - 12,00
13,00 – 13,30
8,00 - 12,00

svoz č.3
20.9.2008
od - do
8,00 – 8,30
8,00 - 12,00
9,00 - 9,30
8,00 - 12,00
10,00 – 10,30
8,00 - 12,00
11,00 – 11,30
8,00 - 12,00
12,00 -12,30
8,00 - 12,00
13,00 – 13,30
8,00 - 12,00

8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----------------------------8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00

svoz č.4
1.11.2008
od - do
8,00 – 8,30
8,00 - 12,00
9,00 -9,30
8,00 - 12,00
10,00 – 10,30
8,00 - 12,00
11,00 – 11,30
8,00 - 12,00
12,00 -12,30
8,00 - 12,00
13,00 – 13,30
8,00 - 12,00

8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----------------------------8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00

8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00
----------------------------8,00 – 12,00
------------8,00 – 12,00
----8,00 – 12,00

Pro občany:

Pokud máte nějaké dotazy
na starostu města Mgr. Ericha
Knoblaucha, pište je na adresu
týdeník@mesto-zatec.cz. Je
připraven odpovědět na jakoukoliv otázku.
(red)

Filmová společnost chce natáčet
v Žatci natáčet snímek z Bosny

Žatec – Válečné události z Bosny mají ožít v Žatci. Společnost Sirena Film
požádala městský úřad o povolení k natáčení v městské památkové rezervaci
v závěru tohoto pracovního týdne. Snímek nese název Resolution 819.
„Jedná se o celovečerní fran- a v Horově ulici, a to v pátek 18.
couzský film. Pro jednu sekvenci dubna od 6 do 22 hodin. Přípravy
si režisér vybral exteriéry v Žatci, na natáčení probíhají od 15. dubna.
uvedl Jan Zuska, manažer lokací ze
Podle nových pravidel pro filmaře,
Sirena Dilm.
které se týkají záborů veřejných proŽádost se týká o povolení k natáčení stranství, požaduje město po firmě
na náměstích 5. května a Husitském úhradu 170 tisíc korun.
(st)

Jen za den 4.4.2008 řešili strážníci MP
Žatec následující „černé skládky“
1. 08.05h ulice Písečná čp. 2815 - torzo
televizního přijímače (bez obrazovky)
2. 13.30h ul. Na Výsluní 1970 - zahradní
odpad
3. 13.40h Hošťálkovo náměstí - plastové pytle s komunálním odpadem
- jako pachatel zjištěna M.D. která
zde bydlí
V případě že městská policie pachatele
(původce) černé skládky zjistí, je věc po

došetření postoupena k řešení přestupkové komisi MěÚ.
Za přestupek podle § 47 ods.1. písm.h,
z.č. 200/1990 Sb, může komise uložit
pokutu až do výše 50.000,-Kč. Lze dále
v řízení o přestupku uplatnit náhradu
škody za odklizení skládky.
Pro dokreslení v měsíci březnu 2008
bylo evidováno Městkou policií Žatec
celkově 36 černých skládek z toho v devíti
případech byl původce zjištěn. Štorek Jiří

FOTO ANTONÍN SVOBODA

Trasa A

Radíčeves – První krok pro zjištění, jak bude možné nakládat se splaškovými
odpadními vodami v Radíčevsi, zadala rada města. Jedná se o hydrogeologický průzkum na katastru této spádové obce. Vyčleněno je pro něj 100 tisíc
korun.
Řešení odpadních vod je v takových
V rámci pracovní skupiny zřízené mísobcích složité. Zřízení centrální čistírny tostarostou Alešem Kasalem vznikly již
je finančně náročné (v obcích jako Ra- také zásady pro poskytnutí finančního
díčeves se částka pohybuje zpravidla od příspěvku na vybudování MDČOV pro
10 do 15 milionů korun), a tak se jako oblasti, kde není reálné napojení na
jediná reálná možnost jeví instalace centrální čistírnu.
malých domácích čistíren odpadních vod
Jestliže by průzkum naznačil možnost
(dále jen MDČOV). Pokud není možné ubírat se v Radíčevsi cestou MDČOV,
napojit MDČOV na vodoteč (a to v Ra- znamenalo by to významnou pomoc
díčevsi nelze, chybí dostatečný průtok), pro tamní obyvatele. Za likvidaci splašlze počítat s tzv. zasakováním čistírnami kových vod jsou totiž zodpovědní majipřečištěných vod. Jedná se o řešení, jež telé konkrétních nemovitostí. Kdyby se
je podmíněné existencí hydrogeologické- tento model ukázal jako efektivní, mohly
ho průzkumu. Ten ukáže, zda je taková by se obdobným způsobem řešit i další
možnost reálná.
spádové obce Žatce.
(st)

MUDr. David Rath besedoval s občany o nemocnici Žatec a zdravotnictví.
Stínový ministr zdravotnictví za ČSSD přijel do Žatce minulý čtvrtek. Zajímal se o ekonomickou a personální situaci v nemocnici. V té souvislosti
potvrdil, že zdravotnické zařízení má své nesporné místo v síti českých
nemocnic, což by si podle jeho vyjádření mělo plně uvědomit ministerstvo zdravotnictví a zdravotnické pojišťovny a k žatecké nemocnici také
tak přistupovat.
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (bývalá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská
v Žatci za minimální měsíční nájemné ve
výši 500, - Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno: od 3.4.2008 do 2.5.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

po dobu jednoho roku pod smluvní k výstavbě halových garáží za podmínek
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
již v první fázi byly vícepodlažní (min.
právo případně odmítnout všechny
2 patra) a byla zachována možnost
předložené nabídky v souladu se zázvýšení jejich kapacit přístavbou dalkonem o obcích.
ších pater
případně další informace a soupisy po- - současně s výstavbou garáží bude řešezemků poskytne majetkový odbor MÚ
na výsadba stromů do ulice Stavbařů
Žatec tel. 415736220, email: eisertoŽatec
va@mesto-zatec.cz
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlaLHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
sená zastavovací studie architektem
k nahlédnutí na odboru životního proměsta
stření MÚ Žatec tel.415736450, email: se žádostí o koupi je nutné předložit:
janda@mesto-zatec.cz
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.

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Předpokládaný termín uzavření nájemní
smlouvy od 1.7.2008
(po skončení výpovědní lhůty stávajícího
nájemce)
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
Zveřejněno od 11.03.2008 do
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
09.06.2008
před podpisem nájemní smlouvy a náza Město Žatec
Jana Eisertová
sledně dopředu nejpozději do pátého
vedoucí majetkového odboru
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 20.3.2008 do
18.4.2008

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

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 21. 03. do 21. 04. 2008

schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběšice 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
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honeb- Zveřejněno od 21. 3. do 21. 4.
ní společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy

Projednáno RM dne 26.11.2007
n trvalé travní porosty p.p.č. 853/4
o výměře 14380 m 2 a p.p.č. 853/26
o výměře 584 m2 a podle GP č. 27171646/2002 ostatní plochy p.p.č. 833/5
o výměře 290 m2 a p.p.č. 833/2 o výměře 3006 m2 ul. Chomutovská v Žatci,
a to vše jako jeden celek za minimální
kupní cenu…100,- Kč/m2. Současně
upozorňujeme na omezený přístup
a problematiku napojení na inženýrské
sítě s podmínkou dokončení výstavby
do pěti let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 70,-Kč/m2 převáděného pozemku.
Zveřejněno: od 21.03. do 21.04. 2008

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
garáží
smlouvě stanovit podmínky:
oddělený geometrickým plánem ze dne
• převzetí a zachování pracovního místa
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
stávajícího zaměstnance PO Městské
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

č.p.

b.j.č.

obec

vel.

m2

vel. podílu

KC

2

7

Stroupeč

1+3

71,1

711/8536

200 260 Kč

71,1

711/8536

194 768 Kč

2
12
Stroupeč
1+3
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Žatecký
týdeník

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 28.3.2008 do
28.4.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volnou bytovou jednotku:
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 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 poplatky spojené s provedením smlouvy.

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 21.03.2008 do 21. 04.
2008

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku pozemky

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu další osobě a to:

Žatecký týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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.

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 m2 za minimální nájemné 363,-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.

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 10.4.2008 do 9.5.2008
Dětský domov Žatec
6. Benefiční koncert
24. 4. od 18 hod.
v Městském divadle Žatec
Těšíme se na Vás!

Jarní úklid

Často kolem sebe slýchávám věty typu:
„Ach ta mládež! Ničeho si neváží! Všechno je jim jedno! To mají z těch filmů...“
Já musím naši mládež, konkrétně žáky
třídy sekundy, velice pochválit a zkonstatovat, že jim všechno jedno není!
V sobotu 12.4. 2008 šlo 12 žáků této
třídy uklízet okolí Žatce. Akce byla
dobrovolná a mně udělala velkou radost,
neboť vzešla z vlastní iniciativy této 12
- 13 leté mládeže.
Sešli jsme se kolem 9.00 ráno a až do
oběda jsme sbírali odpad po cestě směrem k Perči. Během tří hodin jsme naplnili 20 pytlů a mohli bychom pokračovat
dál. Mnohdy nás překvapilo, co všechno
lidi do přírody odvezou, dokonce se nám
v úseku 1 km podařilo dát dohromady
celé jízdní kolo :-)) Sebraný odpad nám
odvezli zaměstnanci Technických služeb,
za což jim tímto děkuji.
Akce se povedla, i když počasí nebylo
nejteplejší a vítr nám pěkně ošlehal tváře. Úklid žateckého okolí zopakujeme
a doufáme, že se k nám přidají další
nadšenci, kterým také není jedno, v jakém prostředí žijeme.
K.Kuffová

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.

ŘÁDKOVÁ
17. INZERCE
dubna 2008

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01

Žatecký týdeník
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

DUBEN 2008
17.4. Čtvrtek

ELLING A KJELL BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

20.4. Neděle

DRAČICE

23.4. Středa

SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY

24.4. Čtvrtek

19:30

Něžně drsná komedie o Ellingu a Kjellu Bjarneovi, kteří jsou regulérní cvoci.
Navíc cvoci, kteří na první pohled nejsou zrovna k pomilování. Ani jeden z nich
nemá žádné nadpřirozené schopnosti, které by mohly obohatit nic netušící
lidstvo. Prostě zcela nepřikrášlení, obyčejní cvoci, kteří by mohli jít pěkně na
nervy. A panu Franku Aslimu z magistrátu města Oslo, spořádanému, kvalifikovanému a zcela normálnímu člověku, taky na nervy jdou. Jeho dobré, profesionální úmysly se v jejich rukou proměňují v ohňostroj nesmyslů. A ještě ke
všemu se mu ti dva cvoci dostávají pod kůži. Jemu, divákům, čtenářům knih
Ingvara Ambjornsena, který už o Ellingovi napsal čtyři nesmírně úspěšné knihy.
Na konci cesty se nabízí otázka, kdo je tu vlastně blázen...
Účinkují: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil Fridrich, Klára Cibulková,
Robert Jašków, Petra Bartošová. Autor: Axel Hellstenius. Režie: Ondřej Zajíc
Předplatné sk A i mimo předplatné
Činohra
Vst. I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

15:00

Veselá pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné

10:00, 14:00

Pohádka o zvědavém slůněti. Děj se odehrává v době, kdy sloni ještě neměli
choboty. Místo nich jim uprostřed obličeje trčela taková divná bambule. Skoro
jako klaunům. Jenže zvědavé slůně strkalo svůj malý nos téměř všude, i do
krokodýlí tlamy, a tak se stalo, že se mu nos vytáhl, až byl dlouhý jako hadice.
K čemu všemu vlastně může být takový chobot dobrý? Třeba k plašení much.
A nejen k tomu...!
Hrají: Claudia Eftimiadisová, Hana Hubertová, Zita Morávková, Jakub Hubert
a Justin Svoboda. Režie: Pavel Polák, jh.
Uvede divadlo Lampion
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné : 30,- Kč.

6. BENEFIČNÍ KONCERT CESTY

Uvádí děti z Dětského domova Žatec
Mimo Předplatné
Koncert
Vstupné : 50,- Kč.

28.4. Pondělí MANŽEL PRO OPALU

18:00

19:30

Komedie o dobrých duších , které svedl dohromady jeden inzerát.
Opala “hledá” manžela nikoliv pro sebe, ale pro svou přítelkyni Růženku.
Odepíše na velmi přitažlivý inzerát a ženich se skutečně dostaví. Pětadevadesátiletý bývalý kapitán Mooney, který utekl z domova pro přestárlé. Opala
mu poskytne přístřeší a pomůže vypálit rybník chamtivým příbuzným. Opala
je plná nezdolného optimismu, překypující láskou k lidem a hlavně snahy
činit je všechny šťastnými. Nikoliv peníze, ale víra v dobré vlastnosti člověka
proměňovaná ve skutky dělá každého z nás nejšťastnějším. Nikdo nemůže být
přece tak zlý, aby se nedal napravit.
Hrají: Květa Fialová, Lubomír Lipský, Naďa Konvalinková, Blanka Lormanová,
Čestmír Gebouský, David Vejražka
Mimo předplatné
Činohra
Vst. I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

Připravujeme:
VÝSTAVA:

Koncert: Pavlína Jíšová s kapelou,
Činohra: Růže pro Algernon

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK

19:30

Drama / Historický / Velká Británie / Francie, 2007, 114 min
Postavila se nejmocnější armádě světa.Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu
zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se
Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním devět let starého
snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů, který jako první
upozornil na nesporný talent herečky Cate Blanchett.
Zatímco první díl pojednával o nástupu mladičké Alžběty na anglický trůn,
Zlatý věk líčí vrcholné období její vlády v druhé polovině šestnáctého století.
Režie: Shekhar Kapur. Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha Morton,
Abbie Cornish
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50,BONTON FILM

21.4. PONDĚLÍ ZAVRAŽDĚNÍ JOHNA LENNONA

Finanční úřad v Žatci oznamuje
dne 29.4.2008 od 14hod. konání
veřejné dražby 1/2 rodinného domu
v obci Žatec, Starý vrch č.p.1697.
Další informace na www.mfcr.cz,
na úřední desce městského úřadu
a Finančního úřadu v Žatci nebo
na tel.č. 415735358.

ZAHRADNICTVÍ

Fotografie Pepy Štrose

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

n Hledám menší rodinný dům
nebo byt na Lounsku nebo Žatecku.
Děkuji za nabídky, tel. 604 371 163.
n Dancing – opět otevřeno (Pizzeria Elko). Rozvoz pizzy zdarma. Tel.:
722 084 080
n Zveme Vás do nově otevřeného
obchodu v areálu Nemocnice v Žatci
(za hlavní bránou). Provozní doba: Po
– Pá 6.30 – 16.00 hod., So – Ne 12.00
– 16.00 hod. Nabízíme: lahůdky, salámy, pečivo, cukrovinky, teplá sekána
– út-čt.
n Pronajmu byt 1 + 1 ul. Pražská, Žatec, 48 m2 a sklep, plastová okna, cihlový dům, k dispozici společná zahrádka.
Topení WAF, karma. Jen zaměstnaným.
Vratná kauce. Tel.: 720 291 649, e-mail:
jir.mir@centrum.cz
n Pronajmu byt 1 + 1 v Žatci. Tel.:
724 122 177, 608 071 094
n Prodám pozemky 4,2ha v obci Přívlaky u Žatce. Cena 450.000 Kč. Tel.:
603 505 664
n Pronajmu byt 1 + 2 v Žatci. Nájem
– 6.500 Kč včetně poplatků. Vratná
kauce ve výši 13.000 Kč. Kontakt:
602 115 557
n Prodám byt v OV o velikosti 3 + 1
v Žatci na Jihu. Tel.: 723 072 172
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
1 v Žatci (40m2). Jen pracujícím , nutná
kauce. K doptání na tel.: 777 295 000
n Prodám zrekonstruovaný byt 4 +
1 v OV v Žatci - Červený hrádek. Cena
dohodou. Tel.: 737 214 227
n Ženy udělejte si čas pro sebe a pro
své blízké, svěřte práci druhým - vyžehlíme za Vás. Volejte na tel. č. 605 740
719

19:30

Krimi / Drama / USA / Kanada, 2007, 84 min
New York City. Prosinec 1980. Mark Chapman přijíždí do New Yorku s úmyslem zabít Johna Lennona. Depresivní a neklidná duše je rozpolcena mezi respektem k osobě Johna Lennona a touhou ho zabít, aby se stal slavným. Příběh
líčí Chapmanovo duševní zhroucení, ve kterém hrála roli jeho posedlost knihou
J.D.Salingera Kdo chytá v žitě. Jeho démoni však zvítězí a přimějí ho zastřelit
Lennona na schodech před vchodem do budovy, kde Lennon bydlel.
Režie: J.P. Schaefer. Hrají: Jared Leto, Lindsay Lohan, Mark Lindsay Chapman,
Matthew Humphreys
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,- Magic Box

26.4. SOBOTA Gaetano Donizetti - LA FILLE DU RÉGIMENT (Dcera pluku) 19:30

Přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku
Inscenace, jež byla loni v zimě označena za operní událost sezóny v Královské
opeře Covent Garden v Londýně. Nechte se nyní také vy oslnit brilantními
koloraturami a famózním herectvím Natalie Dessay v roli markytánky Marie
a rovněž výjimečnou muzikalitou Juana Diega Flóreze korunovanou suverénně
zazpívaným slavným sledem vysokých “C” v roli jejího milého Tonia.
Účinkují Natalie Dessay (Marie), Juan Diego Flórez (Tonio), Felicity Palmer
(Marquise de Berkenfeld), Alessandro Corbelli (Sulpice) a další Dirigent Marco
Armiliato Režie Laurent Pelly
Nastudování ve francouzském jazyce + české titulky
Přístupné od 12. let. SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 200,- MAGMETROPOLITNÍ OPERA
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Firma „IZOS s.r.o.“

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

výrobní dělníky do třísměnného provozu
Požadujeme vyučení. Nástup možný ihned.

Kontakt: 415 728 666, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz nebo osobně na adrese firmy.

CINKE
v Arbesově ulici v Žatci

Vás zve do své prodejny
k nákupu balkonových květin
a dalšího zahradnického
sortimentu.

Pro jarní prodej jsme
opět otevřeli
květinový stánek
v areálu STAVEBNIN
v Husově ulici
( naproti TESCU)
PŘIŠLI NA SVĚT
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.

11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.

Vysloužil Petr
Vondráček Petr
Kohel Filip
Syrová Kristýna
Ibl Ondřej
Hnilicová Tereza
Yates Jack Raven
Krušina Matěj
Žigová Kristýna
Miklovič Jan
Bajušev David
Kováčová Adriana
Zázvorka Tobiáš
Klimešová Viktorie

ROZLOUČENÍ
4. 4. Romová Marie
80 let
5. 4. Fabiánová Marie
79 let
Doc.Ing.Lubomír Vent,CSc 80 let
8. 4. Štěpánek Alexandr
62 let
9. 4. Maulis Václav
88 let
10. 4. Holeček Josef
74 let
11. 4. Haertl Rudolf
78 let
Podroužková Marie
71 let
12. 4. Schramm Adolf
68 let
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Komedie „Manžel pro Opalu“

Městské divadlo Žatec uvede v pondělí 28. dubna další činoherní komedii o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady jeden inzerát.
Dobrosrdečná Opala pozve své ka- také znamenat. Dostaví se totiž pětamarádce Růžence manžela na inzerát, devadesátiletý bývalý kapitán Mooney,
protože jí chce vidět šťastnou s chla- který utekl z domova pro přestárlé.
pem. To ještě netuší, co všechno může
Těšit se můžete na Květu Fialovou,
inzerát s textem: „Silný muž, přes sto Lubomíra Lipského, Naďu Konvalindevadesát, bývalý fotbalový internaci- kovou, Blanku Lormanovou, Čestmíra
onál, bohatý, světaznalý, se smyslem Gebouského, Davida Vejražku a další.
pro humor, hledá vhodnou partnerku Začátek komediální činohry je napláza účelem sňatku. Značka: Pan Fešák“, nován na 19:30 hod.

Nová Pizzerie a Music club Elko

V těchto dnech byla v ulici Kovářská otevřena nová PIZZERIE ELKO. Tento
podnik, který naleznete v prostorách bývalého Dancingu, Vám nabídne kromě jídla také pravidelné hudební produkce. Postupně se zde budou střídat
oblíbení regionální Dj´s, a několikrát v měsíci zazní také živá hudba.
V dubnu a květnu zde například vy- v pátek 18. dubna od 20:00 hod. Poté
stoupí skupina Limonadový Gin, Dj budou následovat pravidelné páteční
Majkl a mnoho dalších. Těšit se mů- a sobotní hudební produkce.
žete na nejžádanější hity let minulých
Informace o podniku, možnosti
i současných. Zejména pak na českou objednávky a dovozu pizzy Vám rádi
muziku. Vstup na hudební večery bude sdělíme na telefonu 722 084 080. Muvždy od 18 let. První akce s názvem sic club a pizzeria jsou otevřeny každý
Disco Music Sranda Show začne již den od 10:00 hod.
(placený text)

Knihovna Regionálního muzea
K. A. Polánka v Žatci

Při Regionálním muzeu v Žatci po celá léta funguje knihovna, kterou využívají především studenti k sepsání seminární či diplomové práce. Jelikož má
knihovna co nabídnout i široké veřejnosti, chceme Vám ji přiblížit.
Jádro původní knihovny Českého Knihovna je zpřístupněna pro badatele
menšinového muzea v Žatci tvořily k presenčnímu studiu. Nabízíme knihy
knihy soustředěné jeho zakladatelem z oblasti archeologie, chmelařství, regiK. A. Polánkem v obvodové učitelské onu Žatecka a ze všeobecného rozhledu
knihovně, která se spojila s knihovnou (historie, numismatika, sběratelství
nově založeného muzejního spolku (zal. atd.). Ke studiu jsou připraveny i míst1927). Obě knihovny měly v r. 1937 přes ní noviny a časopisy z 19. – 21. století
25 tisíc svazků, z nichž se však v důsled- (např. Saazer Anzeiger, Průboj, Žatecku událostí 2. světové války dochovalo ké noviny, Svobodný hlas, dále Dějiny
jen torzo. Katalog původní knihovny se a současnost, Průzkumy památek,
rovněž nedochoval.
Chmelařství, Archeologické rozhledy
V současné době knihovnu tvoří a památky ad.).
dvě části - historický a specializovaný
Otevírací doba knihovny:
fond.
říjen – březen: Po – Pá: 8.00 – 11.00
Historický fond je přihlášen v celo- 11.45 – 15.30
státní evidenci sbírek (CES) a podléhá
duben – září: Út – Pá: 8.00 – 11.00
ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. 11.45 – 15.30
Patří sem staré tisky a rukopisy. Ze staPro stálé dospělé čtenáře celoroční porých tisků lze jmenovat Bibli benátskou platek 80,- Kč, pro studenty a důchodce
z roku 1506, všechna vydání Hájkovy 50,- Kč. Dále dle aktuálního ceníku ReKroniky české, z rukopisů Postilu Hor- gionálního muzea v Žatci.
tulus Reginae z roku 1479. Tento fond je
Kontakt knihovny:
však z běžného půjčování vyjmut.
Husova 678, 438 01 Žatec tel./fax:
Specializovaný fond tvoří dokumenty 415 749 466), dokum@muzeumzavztahující se k odborné činnosti muzea. tec.cz Jitka Krouzová
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Hlídání dětí. Milé maminky, jsem 25 letá maminka na MD s 5 ti měsíčním
synem. Ráda pohlídám Vaše dítě společně s mým. Zkušenosti s dětmi mám,
pracuji ve školství. Nabízím trvalé hlídání i přes velké prázdniny. Bydlím
v Žatci. V případě zájmu mě kontaktujte na tel. 606 671 266.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Tento fotbalový víkend byl pro některé
naše týmy ochuzen, a na vině bylo tentokráte počasí. Pro nezpůsobilý terén
se neuskutečnilo mistrovské utkání
mužů A, kteří se sice vydali na utkání
do Oldřichova kde jim po příjezdu bylo
oznámeno zrušení utkání z důvodů neregulérní plochy, která byla z větší části
podmáčená. Náhradní termín 23.4.08
od 17.00 hod.
Podobný osud odloženého utkání je na
kontě A týmu dorostu, které ze stejného
důvodu nesehrálo své utkání v Kovářské,
které bylo přeloženo na 8.5.08 od 14.00
hod.
n FK Slavoj Žatec B - SKP Kadaň
1 - 2 / pol. 1 - 2 /

Sestava: Spodniak - Marcínek - Bodnár
- Vořechovský - Havelka - Andrt - Linz
- Schmidt - Majoros - Baloun - Kouba
Střídali: Podroužek, Hofmann, Sodomka
Namlsaní domácí z plného bodového
zisku po jarních utkáních, poněkud zaspali úvod utkání, čehož využili hosté a ujali
se vedení z prvního útoku 0 - 1. Netrvalo
dlouho a Spodniak inkasoval podruhé
sic s přispěním domácích spoluhráčů.
Pak přišlo herní probuzení a domácí se
pokoušeli dohánět dvougólové manko.
Přes vysoké a zdatné hostující hráče se
ovšem těžko prosazovali do střelecké
koncovky. Do poločasu se podařilo snížit
zásluhou dorostence Majorose na 1 - 2.
Do druhého poločasu posilnění záložní
řady Hofmannem se v konečný výsledek
pro domácí nedostavil. Přitom šance ke
vstřelení branky byly k vidění. Zejména
infarktový závěr v podání Sodomky,
který netrefil z metru branku a po chvíli
jej následoval Hofmann, který dorážel
placírkou míč rovněž mimo. Hosté tak
své vítězství uhájili a odvezli si důležité
body.
n Výsledky mládeže:

FK Slavoj Žatec B - TJ Kozly 2 - 4 /
pol. 1 - 1 / dorosty. Branky: Liška a Bartoň po 1
FK Údlice - FK Slavoj Žatec, ml.
žáci 7 - 3. Branky: Krabec 4, Princ 2,
Chromý 1
FK Slavoj Žatec st.žáci - TJ Krupka
4-2
n Příští program:

Sobota 19.4.08 od 17.00 hod. FK
Strupčice - FK Slavoj Žatec B ve Strupčicích
Sobota 19.4.08 od 9.00 hod. SK Kopisty - FK Slavoj Žatec st.žáci
Neděle 20.4.08 od 17.00 hod. FK Slavoj Žatec A - SK Roudnice u Ohře
Neděle 20.4.08 od 14.30 hod. FK
Slavoj Žatec dorost A - SFK Meziboří
u Ohře
Neděle 20.4.08 od 10.00 hod. FK
Vroutek - FK Slavoj Žatec dorost B ve
Vroutku
Neděle 20.4.08 od 10.00 hod. FK
Slavoj Žatec ml.žáci - Litvínov v Libočanech
Zveme fotbalové fanoušky na utkání
našich týmů !!!
P. Maňák

Žatecký týdeník

Jarní pochod v Měcholupech

V sobotu 26. 4. 2008 se již tradičně
v Měcholupech koná jarní pochod.
Sraz účastníků je u Obecního úřadu
v 8:30 – 9:00 hodin.
Trasy jsou naplánovány tři (5, 10,
15 km). Startovné činní: děti 10,-- Kč

a dospělí 20,-- Kč. Na každého čeká v cíli
malá odměna. K dispozici bude i stánek
s občerstvením, oheň a opékání buřtíků.
Akce bude pokračovat oslavou Dne čarodějnic. Všichni jste srdečně zváni do
přírody v okolí Měcholupy.

Tanec Butó v Žatci

„Tě pic!“ Nevěřícnost, zdvižené obočí, zděšení. Tyto pocity se nejspíš v prvních
deseti minutách prohnaly hlavami většiny účastníků semináře na téma alternativní scénický tanec Butó.
Jako úvodní cvičení si totiž finský překladatele. Přestože se tyto dvě okollektor Pasi Mäkelä, jinak rovněž chore- nosti nejdříve zdály být přinejmenším na
ograf a herec, působící v současné době obtíž, nakonec se ukázalo, že čas při butó
v pražském divadle Alfred ve dvoře, vybral ubíhá neskutečně rychle a že jazykovou
pohyb, který by se také dal nazvat jako ex- bariéru děti úspěšně odbourávají už ve
trémně pomalý, nervy ubíjející, bolestivý škole, při výuce angličtiny.
a drásavě zdlouhavý. Až s postupujícím
Pro butó je charakteristické úzké sepjetí
časem všem pomalu docházelo, že tohle s přírodou – většina prvků tohoto tance
je vlastně podstata butó: ubít tělo do té tedy stojí na přirozených základech. I děti
míry, aby se zbavilo všech zažitých pohy- tedy napodobovaly leknín plující na hladibových stereotypů, začalo se projevovat ně vody, sledovaly duhu při pomalé chůzi
V sobotu 5. dubna jsme uspořádaly „Pirátskou noc“, ve které děti plnily různé
nečekaným způsobem a aby si tanečník vodou tak, aby se nezčeřila hladina, nebo
úkoly, soutěžily, zatančily si na diskotéce. Vyvrcholením bylo hledání pokladu,
uvědomil, jak jeho tělo pracuje, a to až se vznášely jako éterický obláček. Tyto pojenž si každé z dítek muselo samo najít. Byla zde skvělá zábava a nálada. Spinkat
do nejmenších detailů.
hyby zase střídala extrémně rychlá chůze
se nešlo po večerníčku, ale dlouho po půlnoci. Spinkání v DOMEČKU obdrželo
Seminář
se
odehrál
v
sobotu
29.
března
či křečovitá práce svalů.
od dětí (jistě i rodičů) opět velkou JEDNIČKU !
2008
a
byl
určen
žákům
tanečního
a
liteNejvětší přínos semináře spočívá
pedagogové DDM - L. Malá a M. Kačenáková
rárně dramatického oboru ZUŠ. Dostavily v zážitku, který si žáci ZUŠ odnesli,
se celkem přibližně dvě desítky účastníků, a povědomí o tom, jak vypadá taková
které neodradila délka celé dílny, která byla alternativní japonská divadelně-taneční
odhadována na tři hodiny, ani to, že cvičení performance.
V prosinci loňského roku byl schválen zákon č. 374/2007 Sb., a dnem 1. 4. 2008 probíhalo v anglickém jazyce za pomoci
Blanka Nováková
vešel v platnost. Tato novela zákona, kterou se mění zák. č. 247/2000 Sb. mění
zásadním způsobem povinné školení řidičů. Na četná přání přinášíme informace
pro řidiče.
Věc: Oznámení pro řidiče nákladní řidiče“ doporučujeme podání žádosti o vya osobní dopravy, kteří tuto činnost vy- dání nového dokladu odložit na období
konávají jako své zaměstnání (držitelů po 1.7.2008, aby se vyhnuli frontám na
řidičského oprávnění C1, C, C1+E, C+E, úřadech, administrativním a technickým
potížím při zavádění nového systému vyD1, D, D1+E, D+E)
S ohledem na zpoždění při vydávání dávání „Průkazu profesní způsobilosti
prováděcího právního předpisu a další řidiče“.
4. Toto doporučení (uvedené v odst. č. 3)
potíže při vydávání nového dokladu
„Průkaz profesní způsobilosti řidiče“ se nevztahuje na držitele „Osvědčení proupozorňujeme všechny žadatele o vy- fesní způsobilosti řidiče“, jejichž platnost
dání „průkazu profesní způsobilosti končí před 1.7.2008 a na žadatele, kteří
získali kvalifikaci před 1.4.2008 a ke dni
řidiče“, že:
1. Platnost stávajících dokladů 1.4.2008jimobecníúřadobces rozšířenou
„Osvědčení profesní způsobilosti působností nevydal „Osvědčení profesní Copak asi teď napodobujeme.
řidiče“ končí 31.3.2009, pokud plat- způsobilosti řidiče“.
Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
5. Upozorňujeme, že problémy v meznost tohoto dokladu žadatele nekončí
inárodním provozu řidičům nehrozí,
dříve.
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
2. V období od 1.4.2008 do 30.6.2008 protože doklad PPZŘ může být v mezbude žadatelům vydáván dočasný doklad inárodním provozu vyžadován po řidiči
„Průkaz profesní způsobilosti řidiče osobní dopravy (skupiny a podskupiny
Pozvánka na další společnou hodinu dětí ze Scholy ludus.
D1, D, D1+E, D+E) až od 10.9.2008
– dočasný doklad“.
Všechny děti předškolního věku mají v letošním školním roce poslední
3. Všem žadatelům o vydání „Průkazu a po řidiči nákladní dopravy (C1, C, C1+E,
možnost připojit se ke stejně starým kamarádům v ZUŠ Žatec a na společné
profesní způsobilosti řidiče” za stávající C+E) až od 10.9.2009.
hodině si vyzkoušet práci v literárně dramatickém, hudebním, výtvarném
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR
doklad „Osvědčení profesní způsobilosti
a tanečním oboru.

Dům dětí a mládeže Žatec

Informace pro řidiče

Čtvrté „Hrátky se zvířátky“

Jednání Chmelobrany

Na pátek 11.4.2008 vyhlásila Chmelobrana mobilizaci, která se konala v Sádku
u Žatce. Úkolem byla příprava Chmelfestu, hlavně její ,,Zvačka na Chmelfest“.Organizase této akce je dojednána a je
připraveno i překvapení do průvodu.Na
občerstvení bylo čepováno žatecké pivo
11° a na posilněnou se podával kančí guláš
s chlebem.Akce se zúčastnilo 14 členů.

Pro žáky ZŠ byla loni vyhlášena soutěž
,,O nejhezčí chmelovou šišku“, která
byla vyhodnocena u vánočního stromku
v prosinci 2007. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a vítězná třída se teď na jaře
projede Šlapohybem..
Občany města budeme pravidelně informovat o našich akcích.Děkujeme za
podporu a přízeň.
M. Runová

Český červený kříž (ČČK) ve svém Věstníku č. 1/2008 vyjádřil vážné obavy,
týkající se činnosti farmaceutické společnosti Sanaplasma, která u nás provádí
odběry krevní plasmy za účelem jejího získávání jako farmaceutické suroviny
pro výrobu léčiv.
Takto odebraná plasma je určena vý- pacienty v našich nemocnicích, což se již
hradně na vývoz a k našim pacientům se např. ve FN Brno bohužel projevuje.
– na rozdíl od plasmy odebrané na našich
ČČK se navíc obává ohrožení bezplattransfúzních stanicích – zpět už nedostá- ného dárcovství krve u nás. Pokles ochoty
vá. Tato společnost provádí odběry pouze dárců darovat krev nutně znamená možplacené – nejde již tedy o darování v pra- nou nutnost připustit dárcovství placené.
vém slova smyslu, ale spíše o prodej části To pak otevírá dveře tomu, aby se dárci
sebe sama za pouhých několik set korun, stali ti, kteří z finančních důvodů zatají
tedy za cenu velmi nízkou ve srovnání skutečnosti o svém zdravotním stavu či
s její skutečnou hodnotou. Odběry jsou chování. Krev je sice testována, ale mezi
navíc prováděny i každé 2 týdny, díky vstupem infekce a jejím prokázáním
čemuž jsou lidé zařazeni do odběrového testem vždy existuje období, kdy již svou
programu společnosti Sanaplasma (z dů- krví může dárce nakazit příjemce. Proto je
vodu časových intervalů) bohužel vyřazeni v EU příslušnými direktivami podporováz možnosti darovat krev v transfúzních no výhradně dárcovství bezplatné a státy
zařízeních v ČR. Tak může vzniknout mají podporovat společenskou vážnost
nedostatek dárců krve tolik potřebné pro bezplatných dárců, neboť placené dár-

covství morálně oceňováno není. Ve své
tiskové zprávě z 1. 1. 2008 navíc společnost Sanaplasma nepravdivě informuje
o možnosti daňových slev, což je však určeno ze zákona pouze pro bezpříspěvkové
dárce krve a jejích složek.
Jednání společnosti Sanaplasma je
v rozporu s úsilím Hnutí červeného kříže
a Červeného půlměsíce ve světě, které je
především z důvodů bezpečnosti příjemce i z důvodů etických zaměřeno pouze
na bezplatné dárcovství krve či plasmy.
Český červený kříž proto nemůže dárcům
doporučit, aby svou plasmu poskytovali
společnosti Sanaplasma, neboť nejde
o bezplatné dárcovství a domnívá se, že
by rozvoj odběrů krevní plasmy mohl
vést k nedostatku dárců ochotných darovat krev pro potřebné pacienty v našich
nemocnicích.
Zdenka Uďanová, 4. MS ČČK Žatec

Český červený kříž podporuje
bezplatnost dárcovství

Pokud máte rádi zvířátka ze ZOO a z cirkusu, nenechte si tuto příležitost ujít.
Těšíme se na vaši návštěvu ve čtvrtek 24.4. 2008 od 16.00 hod. v sále ZUŠ.
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