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Ztratili jste či jinak se Vám podařilo
znehodnotit Váš matriční doklad
a chcete požádat o nový ?
Pak je nutné vyplnit Žádost o opis
matričního dokladu, zaslat jej nebo
přijít s takto vyplněnou žádostí osobně
na matriční úřad , kde došlo k matriční
události. Tzn. tam kde jste se narodili,
uzavřeli manželství, nebo došlo k úmrtí. Za opis matričního dokladu se vybírá
podle zákona o správních poplatcích č.
634/2004 Sb., položka 3, písm b/ poplatek 100,-Kč.
Dostavíte-li se osobně, je třeba prokázat svou totožnost občanským průkazem,
či cestovním pasem a dále popřípadě
prokázat svůj příbuzenský vztah. Podle
zákona č. 301/2000 Sb., § 25, odst.1
vydá matriční úřad matriční doklad
fyzické osobě, které se zápis týká, nebo
členům její rodiny, jejím sourozencům
a zplnomocněným zástupcům. Za členy
rodiny jsou považováni: manžel, rodiče,
děti, prarodiče, vnuci.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Bez dobré nálady
vstup zakázán

Tak by se dal nazvat celkový dojem, již
osmého ročníku žateckého Chmelfestu.
Chmelobrana a pestrobarevný průvod
zaplnily v sobotu žatecké náměstí. Veselí a bujará nálada panovala na korbách
alegorických vozů, ozdobených vtipnými
hesly a lačnými pivomilci. Tento rozveselený „konvoj“ přivítal u chmelničky
starosta Erich Knoblauch, spolu s arciděkanem pravoslavné církve Vladimírem
Jachňukem a majitel žateckého pivovaru
Rolf Mundingem. Nechybělo každoroční
posvěcení chmelové úrody a poté všichni
postupně narazili Žatecký ležák a připili na zdraví. Kulturní, sportovní a pivní
klání pokračovalo v letním kině, až do
večerních hodin.
(žit)

Provoz sauny
zadotovalo město
dvěma sty tisíci
korunami

Žatec – Průměrně 24 návštěvníků za
den přišlo za pět měsíců provozu do
sauny v areálu městského koupaliště.
Provozovatelem jsou Technické služby
města Žatce.
Sauna se návštěvníkům otevírala po
pět měsíců, od 13. listopadu 2007 do
12. dubna 2008. Samotné přípravy
a odstranění celé řady nedostatků z minula přišlo na cca 30 tisíc korun. V průběhu pěti měsíců se provozní náklady
vyšplhaly na 319 556 korun (25 110 Kč
materiál a údržba, 129 244 Kč elektřina, 51 025 Kč plyn, 14 245 Kč vodné
a 99 932 Kč mzdové náklady).
Celkový počet návštěvníků činil 2 525
osob. Tržba dosáhla částky 139 050
Kč.
(st)

V minulých dnech ožilo žatecké náměstí veselím
- REJ ČARODĚJNIC a ŽATECKÝ CHMELFEST

Ve čtvrtek 30. dubna tvořily čelo průvodu minimažoretky mateřské školy Alergo na čarodějnickém reji 2008 – více na str.4

Sběrové soboty – odpad se bude vybírat najednou
Žatec – Nově nastartovaný systém sběrových sobot dozná od příštího termínu
určitých (snad již definitivních) změn. Původně město ve spolupráci s firmou
Likor realizovalo první sobotu sběr nebezpečného a druhou objemného odpadu. Skutečnost ukázala, že je možné nastavit systém pouze jedné soboty,
při které budou moci občané na vytýčená stanoviště dopravit všechyn odpady
dohromady. Do konce roku nás ještě tedy čekají tři sběrové soboty.
Při sběru objemných odpadů se nadále může nechávat odpad. To vše se
ukázalo, že lidé přivážejí i nebezpečný pro příště zlepší,“ uvedl místostarosta
odpad. Obsluha stanoviště je přitom Aleš Kassal.
proškolena, takže nebezpečné složky
Nový systém vyústil především v abdokáže odlišit přímo na místě a vytří- senci desítek malých a nekontrolovadit je. Z toho důvodu byl po dohodě ných skládek, jež ulice hyzdily leckde
mezi městem a Likorem zvolen způ- už od čtvrtka. A má také svůj pozitivní
sob jedné sběrové soboty na všechny ekonomický dopad.
druhy odpadů.
„Na realizaci dvou sběrových sobot
„Zaznamenali jsme některé problé- (nebezpečný + objemný odpad) dle
my, jež se týkají spíše technických minulého modelu byly vynaloženy
záležitostí. Jako například ne zcela prostředky mezi 260 000 až 280 000
dobře označené stanoviště v Písečné korunami. Dvě sběrové soboty (neulici nebo to, že ve Sládkově ulici bezpečný + objemný odpad) podle
zůstal označník a po ukončení sběrové nového modelu aktuálně stály 200 000
soboty to někdo pochopil tak, že tam korun.“Finance vynaložené na dokli-

zení města jsou stejné, neboť úklid po
sběrových sobotách byl nutný vždy“,
zdůraznil ředitel Likoru Pavel Strnad.
Jako další výhoda nového systému
se ukazuje shromažďování různých
typů elektrozařízení. Dříve se povalovala na desítkách míst, kde je někteří
obyvatelé rozebírali a vybírali z nich
kovy. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že město má uzavřené smlouvy
na odběr elektrozařízení. To znamená,
že nerozbitá a „nevybrakovaná“ televize, lednička a podobně přinášejí městu
peníze. U zničených přístrojů je tomu
naopak, neboť se stávají elektroodpadem a autorizovaná firma k jejich
zpracování si je od Vás nevezme a musí
bohužel skončit na skládce.
Pracovní skupina složená ze zástupců
města, městské policie a pracovníků Likoru se také dohodla na navýšení počtu
stanovišť. Nebude jich 23, ale rovných

30, kvůli zkrácení donáškové vzdálenosti a zvýšení komfortu pro občany.
Díky výrazným úsporám v systému
sběrových sobot se město dohodlo
s Likorem na rozšíření provozních hodin sběrného dvora, jak přes týden, tak
nově i včetně neděle. „Snažíme se tak
vyhovět požadavkům obyvatel. Jejich
volání po nedělní otevírací době je tak
vyslyšeno,“ uzavřel Aleš Kassal.
Tímto bych chtěl poděkovat těm občanům Žatce, kteří se o sběrové soboty
zachovali zodpovědně a donesli svůj odpad na vyhrazené stanoviště, místo toho
aby ho pohodili kdekoliv na ulici nebo
do přírody. A pevně věřím, že pokud
se nový systém v budoucnu osvědčí,
tak díky našim občanům město dokáže ušetřit další finanční prostředky,
které pak mohou být následně využity
ke zkvalitnění služeb v odpadovém
hospodářství.
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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.

předložené nabídky v souladu se zá- Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
konem o obcích.
nemovitosti (volného bytu) v termínu
případně další informace a soupisy po- zveřejnění záměru prodat.
zemků poskytne majetkový odbor MÚ Zásady pro prodej nemovitostí z majetŽatec tel. 415736220, email: eiserto- ku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
va@mesto-zatec.cz
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
k nahlédnutí na odboru životního pro- na informacích MěÚ Žatec.
stření MÚ Žatec tel.415736450, email: Zveřejněno: od 10.4.2008 do 9.5.2008
janda@mesto-zatec.cz

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
Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových Zveřejněno 23.04 do 22.05.2008
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 odsouhlaI přestože jsou dnes děti považováni
sená zastavovací studie architektem
za
počítačovou generaci, pro kterou
města
je hra počítačových her, brouzdání po
se žádostí o koupi je nutné předložit:
internetu atd. tím nejdůležitějším, ne
zastavovací studii, ze které bude vyvšichni tomuto trendu zcela podlehli.
plývat, že garáže budou minimálně
Na ZŠ nám.28. října Žatec pracuje
dvoupodlažní
žákovský parlament, který v průběhu
harmonogram výstavby se zahájením vý- školního roku uspořádal pro veřejnost
stavby max. do jednoho roku od podpisu i své spolužáky několik zajímavých
kupní smlouvy pod podmínkou odstou- akcí, např. dobrovolné charitativní sbírpení od smlouvy a smluvní pokutou ve ky nebo různé soutěže.
výši 2,000.000,- Kč
V dubnu zorganizovali žáci 8.A výtvardokončení výstavby kolaudací a zahájení nou soutěž pro děti z 1. stupně o nejlépe
provozu max. do dvou let od vydání sta- nakresleného koně. Soutěže se zúčastnivebního povolení pod smluvní pokutou ly všechny třídy 1. stupně. Z každé třídy
2,000.000,- Kč
porota složená z děvčat 8.A vyhodnotila
u právnických osob nutno doložit ověře- dvě nejlepší práce, které byly hodnotně
nou fotokopii platného výpisu z obchod- odměněny. Dále porota vybrala úplně
ního rejstříku.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Zveřejněno od 11.03.2008 do
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Záměr Města Žatce
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 podíschválen Zastupitelstvem Města Žatec lem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
dne 06.03.2008
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Libě- o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
ky spojené s provedením smlouvy.
- 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 honební společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní 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

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze
svého majetku

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 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m 2/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
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 22.4.2008 do
21.5.2008

Žáci pro spolužáky

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
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
právo případně odmítnout všechny
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
Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
účelem realizace bytové výstavby
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných strany žadatele bude k žádosti přiložen
částí domu další osobě a to:
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydč.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
lení a k realizaci veřejné zeleně, a to za2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
stavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

nejhezčí obrázek, jehož autorkou se
stala Eliška Jurkovičová ze 4. třídy.
Organizátorky soutěže děkují všem
zúčastněným i paní učitelkám, které
dětem pomáhaly.
Dále v dubnu proběhl turnaj v piškvorkách pro děti z 2. stupně, který připravili
žáci 9. tříd, především A. Kopčíková,
M. Svobodová a T. Lalík. Na 3. místě
se umístil F. Gunár z 8.A, na 2. místě
J. Reitpies z 8.A a vítězem se stal T.
Kulcsár z 9.B.
Doufám, že i další akce žákovského
parlamentu budou stejně úspěšné a děkuji všem , kteří pomáhají při organizování těchto akcí.
Vaše škola, ZŠ nám. 28. října Žatec

Skvělá reprezentace školy i města

V úterý 22. dubna se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo olympiády z Českého
jazyka základních škol. Mezi čtyřmi nejlepšími se umístil Jan Sládek ze ZŠ nám.
28 října, a tím postoupil do ústředního kola. Za dobrou reprezentaci školy si zaslouží
poděkování nejen od celé školy, ale také od p. učitelky S. Svobodové . Jak jsme se
později dověděli, právě tento úspěch Jana Sládka, je výsledkem její práce. „Paní
učitelko Svobodová, i Vám patří poděkování“.
(red)

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec
Shields, Carol
Ledaže
Paní Wintersová žije poklidný a spokojený život mezi rodinou, psaním
a vysedáváním v kavárně do doby, kdy
odejde dcera z domova a skončí jako
žebračka.

Jeier, Thomas
Zelený rytíř
Obyvatelům hradu Augustusburku
hrozí nebezpečí nejvyššího stupně zelený rytíř děsí hosty a nikým neviděn
střílí bonbony. To je případ pro správnou
myš jménem Čip a její tým.

Vyskočil, Josef
Summ, Ursula
Víš o tom?
Dělenou stravou k vysněné váze
Otázky a odpovědi pro zvídavé děti
V této publikaci se dozvíte, jak se zba- z různých oborů - počátky techniky,
vit přebytečných kil.
domácnosti, dopravy, energie...

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.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za nabídky. Tel.: 604 371 163

KVĚTEN 2008
10.5. Sobota

XII. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK

13.5. Úterý

SPORTOVEC ROKU 2007

17:30

14.5. Středa

NOEL COWARD: LÍBÁNKY, ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU

19:30

16.5. Pátek

Připravujeme:

VÝSTAVA:

Tradiční přehlídka souborů z ČR.
9:30 Slavnostní průvod městem k radnici.
10:00 Pochodové Defilé na nám. Svobody
14:30 Pódiové formace - letní kino
LETNÍ KINO + nám. Svobody
Vstupné Letní kino : 50,Ocenění nejlepších sportovců města Žatec
Mimo Předplatné. Akce sportovní komise RM

Divadelní hra o dvojici bývalých manželů, kteří se po letech setkávají v drahém
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými novými a mladšími
partnery. Následuje to, co by oba bývalé manžele Elyota a Amandu ani ve snu
nenapadlo: opět se do sebe zamilují. Napětí mezi čtveřicí roste. Nakonec před
svými novými partnery Sybilou a Victorem utečou do Amandina bytu v Paříži.
Oba dva spolu však nepřestanou bojovat.
Hrají: Sibyla Chaseová :Ivana Jirešová / Klára Issová, Elyot Chase: Jiří Langmajer, Viktor Prynn: Jan Teplý ml., Amanda Prynneová: Jitka Čvančarová,
Režie: Petr Hruška
Předplatné sk A i mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I.místa 210,II.místa 200,- III.místa 190,-

J.B.P. MOLIÉRE: TARTUFFE

10:00, 19:30

Francouzská klasicistní komedie plná skvělých dialogů, situací a rozporů. Mistrovská komedie o tom co se stane, když svému jedinému nejlepšímu příteli,
svému miláčkovi, svému guru řeknete o sobě všechno a rozhodnete se mu dát
nejen vlastní dceru, ale i všechen svůj majetek.
Hrají: Filip Tomsa, Petr Buchaček, Petr Mikeska, Petr Haliček, Roman Teprt,
Petr Prokeš, Eva Reiterová, Lucie Matoušková / Dagmar Teichmannová,
Karolina Frydecká, Eva Horká, / Ivo Theimer, Pavel Nedvěd. Režie: Miloš
Horanský
Pro střední školy
Bonusové představení pro předplatitele sk A i mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I.místa 120,II.místa 110,- III.místa 100,Pohádka: Princ Bajaja
Koncert: Pavel Novák
Zábava: Eva Holubová a Bohumil Klepl

Fotografie Pepy Štrose

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

11.5. NEĎELE

88 MINUT

19:30

Krimi / Drama / Thriller /Německo / USA, 2007, 95 min
Jack Gramm pracuje jako akademický profesor a psychiatr na FBI. Jako jeden
z mála je přesvědčen o vině zadrženého Jona Forstera, údajného sériového vraha, který se však k vraždám nikdy nepřiznal. Jednou dopoledne přijme Jack
telefonát, v němž mu záhadný hlas předpoví, že má před sebou jen 88 minut
života. Tím začíná jeho boj o život, kdy během necelé hodiny a půl musí zjistit,
kdo se ho snaží zabít a proč. Režie: Jon Avnet. Hrají: Al Pacino, Alicia Witt,
Amy Brenneman, Leelee Sobieski, William Forsythe
Přístupné od 15 let, DVD
Vstupné: 50,SPI

PAN VČELKA

15:00

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA, 2007, 90 min
Barry B. Benson je včela, která studuje na vysoké škole a jeho osamocený život
se řídí jediným heslem: med je to nejdůležitější. Jednoho dne se však rozhodne
utéct a navštíví vnější úl. Netušil však, že svět je velice nebezpečný a na poslední
chvíly je zachráněn včelou Vanessou (Renée Zellweger), květínářkou v New
York City. Jak jejich vztah kvete, tak se dozvídají, proč vlastně jedí lidé med
a rozhodnou se nás žalovat. Režie: Simon J. Smith, Steve Hickner. Hrají: Jerry
Seinfeld, Renée Zellweger, Matthew Broderick, John Goodman,
Přístupné, DVD
Vstupné: 40,BONTON FILM

12.5. PONDĚLÍ ZABITÍ JESSEHO JAMESE ZBABĚLCEM ROBERTEM FORDEM

19:30

Western / Drama / Akční /USA, 2007, 160 min
Snímek Andrewa Dominika se ponořuje do soukromého života Jesseho Jamese,
jednoho z nejproslulejších desperátů v Americe. Nepředvídatelný a charismatický Jesse právě plánuje další velkou loupež, ale zároveň musí vést válku proti
svým nepřátelům, kteří si od jeho dopadení slibují nejen hromadu peněz, ale
také věčnou slávu. Největším nebezpečím nejsou jeho nepřátelé, nýbrž ti,
kterým Jesse nejvíce důvěřuje...
Režie: Andrew Dominik. Hrají: Brad Pitt, Casey Affleck, Zooey Deschanel, Sam
Rockwell, Mary-Louise Parker,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,WARNER BROS

17.5. SOBOTA

BESTIÁŘ
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19:30

Romantický / Česko, 2007, 100 min
Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem
změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah
plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se
rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak
přestat být submisivní.. Chce být tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí. Bude
se chovat tak, aby měla věci pod kontrolou, bude nezávislá, bude víc brát než
dávat! Záhy se ale ukáže, že toto není cesta. Jediný způsob, jak být nezávislý,
je být sám sebou a nemít potřebu to nikomu „natřít“!
Režie: Irena Pavlásková. Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut,
Tomáš Matonoha, Miroslav Etzler, Kryštof Hádek, Jitka Čvančarová, Kateřina
Pospíšilová, Petr Vondráček, Eva Sitta, Jana Bernášková, Kamila Moučková
Přístupné od 12. let
DVD, Magic Box
Vstupné: 50 ,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Firma „IZOS s.r.o.“

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

n Prodám byt 1 +1 v OV u Západního nádraží v Žatci. Cena 480.000,- Kč.
Tel.: + 420 602 462 052. RK nevolat.
n Pronajmu byt 3 + 1 v Žatci. Ne,
nepřizpůsobivým občanům. Tel.:
724 122 177, 608 071 094
n Prodám byt 1 + 2 v osobním vlastnictví, ulice Černobýla – Žatec. Částečně
vybavený. Cena 850.000 Kč. Kontakt:
606 481 973
n Pronajmu byt 1 + 1 v Žatci. NE nepřizpůsobivým občanům, příslušníkům
Policie ČR a zaměstnancům ČEZ. Tel.
724 122 177
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 Máte dost rad o tom, jak zdravě
žít? Vyberte si sami co vám vyhovuje.
Internetový obchod www.zdravi.org,
tel. 608 848 090
n Malířské a lakýrnické práce.
Tel.: 739 745 596
n Elektromontážní a stavební
firma KABELSPOJ, s r.o. PŘIJME
pracovníky v oborech elektrikář, řidič
sk. C, strojník kolových a pásových
rypadel, pomocný dělník. NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED. Informace na tel.:
775 227 711, 777 720 840
n Řešení máme pro každého! Hypotéky, půjčky, úvěry. Volejte 776 103 399
n Prodám pomníček na žateckém
hřbitově. Cena dohodou. Kontakt: tel.
č. 720 371 123
n Do restaurace „U Medvěda“ přijmeme pomocnou sílu do kuchyně.
Informace v provozovně.
n 15-ti letý student hledá letní brigádu. Kontakt: tel. č. 774 209 524

ROZLOUČENÍ
26. 4.
27. 4.
30. 4.

Peteřík Václav
Kollmannová Marie
Karkošová Marie
Bláhová Justina
Poláková Margita

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
ČESKÉ REPUBLIKY 2008

Pořadatelé: Městské divadlo Žatec, Majoretes NBTA Czech Republic
Místo:
Nám. Svobody Žatec a Letní kino Žatec
Datum:
10. 5. 2008
Program:
10:15
Průvod městem od Letního kina směrem na náměstí Svobody
Nám. Svobody Žatec
10:45
Slavnostní zahájení starostou města Žatec
(Mgr. Erich KNOBLAUCH)
11:00
Pochodové defilé - 1. část soutěže
Letní kino Žatec
12:30
Prostorové a zvukové zkoušky na pódiu
14:30
Pódiové formace - 2. část soutěže
17:00
Doprovodný program
17:30
Vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů v kategoriích, slavnostní
zakončení.
Vstupné:
50,Občerstvení zajištěno. Další informace na: www.divadlozatec.cz
nebo na www.majorettes-nbta.eu/cz

78 let
86 let
95 let
92 let
84 let

sport
Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček

Plavky
Nové kolekce
Eva Holubová a Bohumil Klepl
2008
přijedou povyprávět
Domov pro seniory v Žatci
Přijme

Sociální
pracovnici

Termín nástupu od 1. 7. 2008.
Požadovaná kvalifikace podle
§ 110 zák. č. 108/2006 Sb.
Informace u ředitele, tel.: 415 710 262

Městské divadlo Žatec uvede v rámci zábavných večerů pořad s názvem
„Hvězdy jak je neznáte“.
Tentokrát si můžete zavzpomínat na Ulice a „Velmi křehké vztahy“. Eva
natáčení českých komedií, ale také vy- Holubová pak hrála ve filmech Pelíšky,
právění o životě s herci Evou Holubovou Jak se krotí krokodýli, Gympl a v mnoha
a Bohumilem Kleplem. Oba společně za- dalších.
zářili v českém filmu Účastníci zájezdu.
Přijďte se odreagovat od šedi všedBohumila Klepla můžete znát například ních dnů ve čtvrtek 22. května od 19:
z pořadu Hádej kdo jsem, nebo seriálů 30 hod.

V Žatci opět zazpívá Pavel Novák

Městské divadlo přivítá v úterý 20.5. zpěváka, skladatele, textaře, hudebníka
a spisovatele Pavla Nováka.
Se svou kapelou ročně absolvuje po vystoupí v Žatci také pro školy v úterý
celé České republice více než šest sto- 20. a ve středu 21. května. Vždy od 8:30
vek vystoupení. Pravidelně koncertuje a 10:00 hod. Pro dospělé pak zahraje
nejen pro dospělé, ale zpívá intenzivně oblíbené a do dnešního známé písničky
také pro děti. Jako vystudovaný učitel jako například Pihovatá dívka, Malinká,
podrobně zpracoval a napsal osm Nádherná láska a mnoho dalších.
tématicky zaměřených výchovných
Večerní koncert pak začne od 19:30
pořadů.
hod. Další informace o Pavlu Novákovi
S pořadem nazvaným „Zvěřinec“ naleznete na www.pavelnovak.cz.

Firma „IZOS s.r.o.“

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec

výrobní dělníky do třísměnného provozu

řezače skla do třísměnného provozu

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

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

Požadujeme vyučení. Nástup možný ihned.

Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Nástup možný ihned.
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8. května 2008

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Doslova hledáním střelců se dá nazvat
uplynulý víkend u mužstev dospělých.
Oba totiž shodně remizovala bez branek ve svých mistrovských utkáních
o důležité záchranářské body. Z mládežnických výsledků potěšilo vítězství
starších žáků v Jirkově. Oba dorostenecké týmy vyšly ze svých utkání bez
bodového zisku.
n AFK LoKo Chomutov – FK Slavoj
Žatec A 0 – 0 / pol. 0 – 0 /

Sestava: Číž – Vrábík – Zlatohlávek
– Jindra – Dykas – Baloun – Škréta
– Havelka - Andrt – Klíma – Baierl
Střídal: Marcínek, připraven náhr.
brankář Baštýř
V krajském přeboru dospělých začíná
v každém utkání neúprosná bitva o každý
bod, který může mít v konečném účtování
cenu zlata. Našemu mužstvu se mnoho
šancí v Chomutově nedávalo. Utkání bylo
k překvapení v réžii na šance pro hráče
Slavoje, kteří toužené branky nedosáhli.
Když ani vyloženou šanci neproměnil
Baierl, rozešli se oba soupeři smírně.
Nyní o víkendu nás čeká těžký soupeř
z Děčína, který prohrál doma s dalším
kandidátem postupu Roudnicí
n FK Slavoj Žatec B – FK SIAD
Souš B 0 – 0 / pol. 0 – 0 /

Čarodějnici už nepomohli ani hasiči

Tak jako každý rok se i letos Sbor dobrovolných hasičů města Žatec účastnil
pálení čarodějnic na K500. Než ale oheň vzplanul a nebohá čarodějnice zaplatila
za své činy v plamenech, museli hasiči
vatru připravit, tzn. nanosit dříví a vyhradit prostor kolem ohně aby nedošlo
ke zranění. Než došlo k samotnému
pálení, využili hasiči čas na ukázku
techniky. Předvedli dětem vybavení
hasičského auta a několik z nich si
mohlo auto vyzkoušet i na místě řidiče. Jakmile dorazil očekávaný průvod,
nic nebránilo tomu, aby se oheň zapálil.
Jednotka pak měla za úkol oheň hlídat
tak, aby se nešířil mimo ohraničený prostor a zajišťovala bezpečí přihlížejících.
Po ukončení čarodějnického reje oheň dokonale uhasili a pomohli pořadatelům
s úklidem areálu.
Další akce, kde můžete sbor dobrovolných hasičů města Žatce vidět, je 10.5.2008
na náměstí Svobody při „Osvobození radnice“.
SDH Žatec

Sestava: Spodniak – Vořechovský – Vrábík – Bodnár – Fryš – Jarolím – Hofmann
- Němec – Laibl – Uhliar – Kouba
Střídali: Bezstarosti, Zavadil
Žatecká rezerva mužů, rovněž potřebuje důležité body do své tabulky a měla za
soupeře velice dobrého soupeře ze Souše,
který atakuje čelo soutěže. Velice promáčený terén byl dalším těžkým soupeřem
domácích, kteří rovněž dokázali zahodit
ty nejvyloženější šance.
Složení domácího týmu s některými Světový Den Země se Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci tentokrát
dorostenci nakonec vybojovalo další rozhodla prožít velmi aktivně. Aktivit probíhalo současně celé dopoledne hned
bod, i když plný bodový zisk by si svěřenci několik.
trenéra Bryndy určitě zasloužili.
V areálu školy uspořádali studenti pod zasadilo svůj vlastní aksamitník, který si
vedením kantorů program určený pro odnášelo do soukromé domácí péče spon Výsledky mládeže:
Havran Kryry – FK Slavoj Žatec B MŠ a žáčky prvního stupně základních lečně s podrobnými instrukcemi, jak se
dorost 4 – 2
škol. Připraven byl malý workshop, kde o takovou rostlinku starat.
SK Jirkov – FK Slavoj Žatec B dorost se děti dozvěděly jak se ručně zpracoSoučasně od rána probíhal v multi3 – 2 / dohrávka /
vává ovčí vlna a mohly si zkusit předení mediální učebně školy pro studenty se
Jiskra Košťany – FK Slavoj Žatec A 2 na kolovrátku, zahrály si na keramické zaměřením na chov koní podkovářský
– 0 / pol. 0 – 0 /
mistry a nakonec se poučily o tom, že seminář, který vedl pan Karel Kysilka.
SK Jirkov – FK Slavoj Žatec st.žáci i doma si mohou jednoduše vyrobit ze Jeho součástí pak byla i praktická ukázka
2–6
starého papíru nový. Na tuto část akce podkování koně.
dále navazovala část odbornější, kde se
Další aktivitou byla jednak úprava školní
n Pozvánka
děti snažily sestavit tok energie v eko- zahrady a jednak pomoc při úpravě známé
Neděle 11.5.08 od 17.00 hod.
systémech, poznávaly rostliny a třídily žatecké lokality „V ráji“. Na žateckém náFK Slavoj Žatec A - Řez.Děčín
Předzápas: od 14.30 hod. – FK Slavoj odpady. Po dobře odvedené práci násle- městí studenti nabízeli k výsadbě kolemdoval zábavný lov papírových ryb, kde jdoucím občanům sazenice listnatých
Žatec A – FK Postoloprty dorosty
P. Maňák odměnou za ulovenou kořist byla malá a jehličnatých dřevin, aby tak podpořili
sladkost. Odtud se pak děti vydaly do za- ozelenění města.
hradního altánu kde na ně čekali zakrslí
Ačkoliv počasí celé organizačně poměrOZNÁMENÍ
králíci, potkan, morče a dvě fretky a samo- ně náročné akci příliš nepřálo, vydařila se
Ve dnech od 8. 5. do 18. 5. bude v Žatci
zřejmě povídání o tom, že pečovat o tako- a snad splnila i svůj účel : přispět alespoň
v blízkosti OD Norma hostovat LUNA- vého domácího mazlíčka není jen tak. Po málem k ozdravění koule, kterou nazýváPARK.
chvilce zoologie následovalo stanoviště, me Zemí.
kde si děti zahrály na zahradníky. Každé si
Ing. Zdeňka Parýzková
PŘEDNÁŠKA
pod odborným dohledem studentů SŠZE
učitelka odborných předmětů

Čarodějnice 2008

Ve středu 30.dubna se od 17:00 hodin před městskou radnicí konal tradiční slet
čarodějnic, který se po slavnostním zahájení přesunul ke svému reji do areálu za
budovu K-500. V čele průvodu, hned za katy a hlavní čarodějnicí, pochodovaly
minimažoretky MŠ Alergo a mažoretky ZUŠ Žatec.
Zde na všechny účastníky čekaly stán- večer. Zvláštní dík patří Dobrovolným
ky s občerstvením a bohatý doprovodný hasičům a záchranářům Žatec, Lesům
program.
Žatec, Technickým službám Žatec,
Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení třech nejhezčích čarodějniček,
které byly odměněny keramickými plaketami svých vzorů připravených Základní školou praktickou a speciální v Žatci.
Na pódiu vyhrávala skupina Limonádový
Gin a DJ Fiala. Moderátorkou již tradičně
byla Radka Mašková, které sekundoval
Karel Fiala. Vrcholem celé akce byl efektní obřad s upálením slaměné čarodějnice
na hranici za asistence pěti katů. Během
celého podvečera probíhaly různé soutěže, které si pro návštěvníky připravil Dům
dětí a mládeže v Žatci. Zajímavou atrakcí
byla možnost povozit se na konících od
paní Talaváňové, shlédnout expozici dobrovolných hasičů a záchranářů v Žatci.
V rámci kulturního programu vystoupili
členové kick boxerského oddílu G - Titan
firmě LIKOR CZ, Základní škole praktické a speciální, loutkohercům Jitřenka,
Městskému divadlu, Základní umělecké
škole Žatec, mateřské školce Allergo,
Městu Žatec, Domu dětí a mládeže Žatec,
armádě a posádce Žatec, Městské policii
Žatec, Policii ČR a fotografům 1.DFK Žatec. Poděkování patří také společnosti Toi
Toi, která dodala mobilní WC.
Fotografie z akce naleznete na www.divadlozatec.cz.
Martin Veselý
ředitel městského divadla

Den Země na SŠZE

Máte zájem o své zdraví?

Přednáška na téma „Uzdravte se
sami IV“ MUDr. Josef Hrušovský
Přednáška se uskuteční s hudebním doprovodem „didgerido“ Pavla Peloucha.
Dne 20. května od 19 hodin v Křížově
vile. Vstupné 150.-Kč

Finanční úřad v Žatci
Oznamuje dne 20. 5. 2008 od
14 hod. konání veřejné

dražby bytu 4 + 1, 109m2,
v obci Žatec, U Jezu 2292
Další informace na www.mfcr.cz,
na úřední desce městského úřadu
a Finančního úřadu v Žatci nebo na
tel. č. 415 735 356
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Úspěch studenta Zemědělské školy

Ve dnech 10. a 11. dubna 2008 se konala v Táboře celostátní soutěž studentů
zemědělských škol v oboru Agropodnikání. Soutěžilo 26 studentů a studentek
ze středních zemědělských škol, středních odborných škol a vyšších odborných
škol z celé republiky.
Také Střední škola zemědělská a ekolo- ve velké konkurenci na vynikajícím třetím
gická v Žatci měla svého zástupce v sou- místě. Obdržel pohár a věcnou cenu. Protěži. Byl jím student 4.A ročníku oboru kázal výborné znalosti v praxi i odborných
Agropodnikání Vít Chládek.
předmětech a teorii. Zanedlouho bude
První den probíhaly soutěže v prak- moci tyto znalosti uplatnit při maturitní
tických disciplínách. Druhý den byl ve zkoušce a přijímacím řízení na Českou
znamení odborných předmětů - chov zemědělskou univerzitu v Praze.
zvířat, rostlinná výroba, pedologie,
Děkujeme za vynikající propagaci
ekonomika a účetnictví. Po vypracování školy, blahopřejeme k vynikajícímu výtestů byly vyhlášeny výsledky soutěže za sledku a přejeme další úspěchy ve studiu
oba dva dny.
a v životě.
Ing. Klímová Eva
Student naší školy Vít Chládek se umístil
ředitelka SŠZE Žatec

Klub českých turistů Žatec
Zve všechny příznivce na turistický pochod pod názvem:

Za poznáním Krušných hor na hrad Hasištejn
V sobotu 17. května 2008

Doprava vlakem: Chomutov 8.03
Nová Ves u Křimova
8.42
Start: Žst.Nová Ves u Křimova 8.50 hod.
Trasa: 15 km (Nová Ves, Farský mlýn, Pod Celnou, Hasištejn, Prunéřov,
Kadaň žst.). Pro zájemce bude přistaven autobus na autobusovém nádraží
v Žatci v 7.50 s odjezdem v 8.00 hod. Zpět pojede z Prunéřova.
Závazné přihlášky s úhradou jízdného bude vybírat p.Kochová v hale MěU
Žatec ve dnech: 30.4. 5.5. a 7.5. vždy od 15 do 17.00 hod.
Cena jízdného: členové KČT Žatec: 50 Kč. Ostatní: 80 Kč
Přihlášky budou přijimány do naplnění autobusu v celkovém
počtu 45 účastníků

Poslední možnost jednoduché přepravy do Krušných hor !!
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Přijemně prožitý den přeje výbor KČT Žatec
Kontakt: Kadeřábek R. tel: 723 543 562, Kochová J.: tel: 723 342 496

Žatecký týdeník

pana Greisigera a členové aikido klubu
pod vedením Lukáše Šimandla. S velkým
ohlasem se setkala možnost vedení loutek
pod dohledem loutkohereckého sdružení
Jitřenka Žatec a prezentace indiánského kmene Ksigudan Žatec. Nejmenší
návštěvníky zaujala možnost zaskákat
si na nafukovací žirafě. Celá akce se
i díky vydařenému počasí a bezchybné
organizaci všech spolupořadatelů setkala s obrovským zájmem veřejnosti.
Závěrem bych rád poděkoval Všem zúčastněným složkám, spolupořadatelům
a veřejnosti za příjemně strávený pod-

PIZZERIA ELKO ŽATEC

(Dříve Dancing, Aqua Club, Dance and Roses v ul. Kovářská)

PROGRAM NA KVĚTEN 2008
9. 5.

pátek

MUSIC SRANDA SHOW s DJ MAJKLEM

10.5

sobota

SPRINT – zábava každým coulem

16.5.

pátek

LIMONÁDOVÝ GIN – country zábava

17.5.

sobota

DJ MAJKL – DISKOTÉKA

23.5. pátek

SPRINT

24.5. sobota

UZAVŘENÁ SPOLEČNOST

31.5.

DJ KAREL FIALA – Nejžádanější hity nejen na Vaše přání

sobota

INFORMACE VŽDY NA 722 084 080

Běh o Krušovický soudek

V dnešní době se běhá o cokoliv, jsou toho důkazem různé běžecké závody – „Běh
o Vánočního kapra“, „Běh o Velikonoční vajíčko“, „Běh o Zlatou tretru“, ale i
přespolní běhy mají své tradice a vždy konec závodu je „O něco“, byť jen o nejlepší
čas, plaketu nebo diplom.
V tom nejhorším případě o puchýře byla náročná, mimo jiné vedla přes vrch
na nohou, (což jsem se dočetla z histo- Velký Louštín (537 m), tak se zúčastnilo
rie účastníků níže zmiňovaného běhu). i 15 žen. Běžci s rodinami měli výhodu
Parta kamarádů na Stochově vymyslela, – pivo bylo zdarma. Čest žateckých
před více jak 26 lety běh o „Krušovický běžců zachraňoval jediný účastník – Rosoudek“. Od té doby vždy poslední dub- man Daniš st. (1:46.50), který se může
novou neděli se sejdou nejen desítky, ale pochlubit 76 místem. Traťový rekord
už stovky běžců u památného dubu sv. „Krušovického soudku“, však již dlouho
Václava a odtud se vydají na běžeckou, a odolává časem 1:07.02. Loňské vítězství
později i picí trať do Krušovic. Duben je zopakoval Richard Pleticha z Kadaně (1:
znám svým typicky střídavým počasím, 12:02), jako poslední 108.místo obsadil
a když se zadaří opravdovské „dubnové“ Karel Hladík z Příbrami (3:16:56). Běžci,
„páni běžci lahůdka“, mokro, blátivo, jestli doběhli první, nebo poslední, všichni
louže, terén klouže, - darmo mluvit“. byli spokojeni a hlavně, Pivovar Krušovice
Tentokrát, ale sv. Václav od dubu posvětil je všechny pozval na 21. června, kdy se
počasí jak vymalované, prostě slunečné a konají tradiční Slavnosti piva“.
sobota 27. dubna se vyvedla. Přestože trať
( Z podkladů zpracovala - žit)

