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Radíčeves – Jindřich Kolouch se stal
oficiálně předsedou osadního výboru
obce Radíčeves. Je to první orgán tohoto
typu, který vznikl v místní části spadající
pod Žatec. Jindřicha Koloucha zvolili jednomyslně zastupitelé na svém zasedání
minulý čtvrtek.
(kas)

Městu svítá
naděje na získání
domu armády

Žatec – Jako svůj historický majetek
by mohlo město Žatec získat bývalý
Posádkový dům armády v Masarykově
ulici. Objekt, který před pěti lety vojáci
opustili a od té doby zeje prázdnotou,
byl rezortem ministerstva obrany označen jako pro stát nepotřebný. O převodu
bude město jednat s Vojenskou ubytovací
a stavební správou Praha, respektive úsekem nemovité infrastruktury Litoměřice,
Žatec - Nesprávná likvidace použitých baterií představuje dnes vážnou ekolorozhodla v pondělí rada města. (kas)
gickou hrozbu. Žatec chce proto společně s firmou ECOBAT zefektivnit sběr
monočlánků na území města. Cílem je průměr vrácených baterií tři kusy
na každého obyvatele města do roku 2012. Splnily by se tak přísné normy
Evropské unie.
„Ekologické chování a podpora ekolo- vou skupinou kampaně,“ uvedl ředitel
gických projektů je naší prioritou. Proto ECOBATU Kratochvíl. Město pro větší
Žatec – Cena za metr čtverečný sajsme se spojili ke společnému projektu motivaci škol a školáků chystá soutěž
mostatné zahrádky se oproti roku 2007
s neziskovou společností ECOBAT, která o ceny.
letos zvýší o míru inflace. V reálu se jedná
se likvidací použitých baterií v ČR zabý„Lidé si stále neuvědomují, jak neo navýšení z 26 na 27 korun za metr čtvevá,“ řekl Ing. Martin Olšan z městského bezpečné látky pro životní prostředí se
rečný. Usneslo se na tom zastupitelstvo
úřadu z odboru životního prostředí, do z nesprávně zlikvidovaných baterií uvolměsta.
(st)
jehož kompetence problematika od- ňují. Použité články, které se odhodí do
padového hospodářství spadá. Město koše v domácnosti a jako směsný odpad
rozšíří spolu s odborníky z firmy ECO- skončí na skládce, vážně ohrožují životní
Ve dnech 11.2.2008 – 14.2.2008 a ve BAT v Žatci systém sběru monočlánků. prostředí. Po čase z nich totiž škodliviny
dnech 18.2.2008 – 21.2.2008 vždy v čase Odhadované náklady na sběr a recyklaci začnou prosakovat do půdy a do spodod 8,00 hodin do 15,40 hodin se bude baterií v Žatci pro rok 2008 se pohybují ních vod,“ uvedl Petr Kratochvíl, jednakonat výluka traťové koleje mezi železnič- kolem 30 tis. korun.
Samostatnou kapitolu v kampani na
ními stanicemi Žatec západ – Žabokliky.
Z tohoto důvodu budou nahrazeny vlaky podporu sběru použitých článků před1193, 1192, 1195 v úseku Žatec – Pod- stavuje spolupráce se školami. Organizabořany a zpět náhradní autobusovou ce ECOBAT se zástupci města postupně
dopravou. Zastávky náhradní autobu- navštívila žatecké základní školy s moderním výukovým programem s názvem
sové dopravy:
„Hrátky s Batem“. „Postava žabáka Bata
Žatec u výpravní budovy
děti nenásilnou a hravou formou učí zaŽatec západ u výpravní budovy
jímat se o ochranu životního prostředí
Podbořany u výpravní budovy
Cestující budou informováni vývěs- a nosit použité baterie třeba z přehrákami na zastávkách ČD,místa zastávek vače MP3 nebo mluvící panenky do
náhradní autobusové dopravy budou sběrného boxu. Děti mnohdy zapojí
do sběru i rodiče, kteří jsou další cílooznačeny tabulemi.

Do prostoru bývalých papíren se nastěhovala těžká technika a vyroste zde
další obchodní řetězec Lidl. Společnost LIDL vstoupila na český trh v roce
2003. V tuzemsku provozuje více jak 130
diskontních prodejen. Po Plusu, Normě,
Kauflandu a loni otevřeném Tescu bude
pro občany další nabídka kde a jak levně
nakoupit. Doufejme, že se žatečtí občané
také dočkají prodeje tolik žádaných biopotravin a potravin FAIR TRADE. Co
to je Fair Trade? Zkráceně řečeno je to
podpora výrobcům v méně rozvinutých
zemích.Jde o obchodní partnerství, jehož
cílem je udržitelný rozvoj pro znevýhodněné výrobce (Afriku, Latinskou Ameriku, jižní a jihovýchodní Asii). V každém
případě velice zajímavý projekt, který si
u nás pomalu razí cestičku.
Foto:/Text: (žit)

Školy se zapojí do sběru baterií

Cena za zahrádky
se mírně zvedla

Oznámení o výluce

Město už nechce dál
jednat s investorem

Žatec – Ukončit jednání s firmou Cekotex Žatec s.r.o. ohledně výstavby továrny
u civilního letiště v Žatci, takový je verdikt rady města a také zastupitelstva.
Minulý čtvrtek se na svém druhém letošním zasedání rozhodlo, že nevyhoví
žádosti firmy o prodloužení smlouvy do konce roku 2010.
Vyjednávací pozici si firma nevylepšila upozorňovali, že termín se kvapem blíží
ani v průběhu loňského roku, byť její zá- a zákonné lhůty pro získání potřebných
stupci opakovaně ujišťovali o platnosti povolení s největší pravděpodobnossvého záměru postavit výrobní halu do tí neumožní splnit podmínky dané
31. prosince 2007 a zahájit v ní výrobu. smlouvou. Nakonec se to potvrdilo.
„Nedošlo ale vůbec k ničemu. Už při Firma ovšem ani nepožádala o vydání
jarních setkáních jsme zástupce firmy územního rozhodnutí ani stavebního

povolení,“ uvedl místostarosta Aleš
Kassal.
Jaký tedy bude osud 7,8 milionu korun,
který město před devíti lety poskytlo soukromé společnosti na nákup pozemku
v Čeradické ulici jako podporu této
investice? Zastupitelé ve svém usnesení
rozhodli, že částku má společnost vrátit
do 14. února tohoto roku. Pokud se tak
nestane, půjde město právní cestou a bude se snažit získat své peníze zpět. (st)

tel neziskové společnosti ECOBAT.
Žatec čítá více než 19 tisíc obyvatel.
Dle celostátního průměru se na území
města mělo sesbírat v roce 2007 cca 380
kg. V období let 2004 - 2007 obyvatelé
města odevzdali celkem 460 kg použitých baterií, což je v průměru 115 kg/
rok. Na jednoho obyvatele připadá 1/3
sebrané baterky ročně, což je 3x méně
než celostátní průměr, který představuje
jednu baterii na jednoho obyvatele. Za
čtyři roky vstoupí v platnost směrnice
Evropské unie, která požaduje zajistit
sběr baterií v množství tři kusy na
hlavu. Podle ní by město Žatec mělo
v roce 2012 posbírat 1.140 kg použitých
baterií ročně, což je 10x větší množství
než nyní.

Dosud probíhal sběr baterií prostřednictvím sběrných míst společnosti
ECOBAT a v rámci městského systému
nakládání s komunálním odpadem na
sběrném dvoře v Žatci. Jako další sběrná místa město zařadí základní školy
a budovy městského úřadu. Celkem se
jedná o 7 nově vytvořených míst. „Do
systému dodá společnost ECOBAT
pro všechna sběrná místa sběrné boxy
o velikosti 10 litrů, samolepicí etikety
pro jejich označení, a také větší shromažďovací nádoby o obsahu 600 litrů na
shromažďovací místo ve sběrném dvoře.
Zajistí také odvoz baterií do centrálního
třídicího zařízení v Kladně a jejich další
zpracování.,“ upřesnil chod systému
pan Kratochvíl. Město Žatec zabezpečí
pravidelný svoz z míst zpětného sběru
na shromažďovací místo.
Výukový program Hrátky s Batem
přináší dobré výsledky v řadě českých
měst, například v Příbrami, v Táboře či
Kladně a očekává se úspěch i ve městech
na Karlovarsku, kde tato akce proběhla v minulém roce na podzim, a to např.
v Chodově, Sokolově a Ostrově. V České
republice funguje již více než dva roky.
Město Žatec se tak zařadí k dalším
městům a obcím, která ve spolupráci
se společností ECOBAT řeší komplexně
sběr použitých baterií.
(olš)

Daň z příjmů za rok 2007: letos
se termín pro podání daňového
přiznání neprodlužuje
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007
nejpozději 31. března letošního roku,
musí počítat s tím, že tento den připadá
na pondělí. Nebude tedy možné spoléhat na „prodloužení“ termínu pro jeho
podání tak, jako tomu bylo v loňském
roce, kdy tento den připadal na sobotu,
a daňové přiznání tak bylo možné podat
ještě v pondělí druhého dubna.
Daňoví poplatníci mohou i letos využít
výhody elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na

poštách nebo podatelnách finančních
úřadů. Bližší informace o možnosti
elektronického podání lze nalézt na
internetových stránkách české daňové
správy http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně
elektronicky“.
Těm, kteří se rozhodnou odevzdat
daňové přiznání v listinné podobě,
pomohou v průběhu března rozšířené
úřední hodiny finančních úřadů nebo
výjezdy pracovníků české daňové správy
do vybraných obcí.
Poznámka: Podrobnosti na straně č. 4
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci
o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2536 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
3156 o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 798/6802 vzhledem k celku za
kupní cenu … 915.330,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

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 31.1.2008 do
29.2.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

n č. 25/4 Stroupeč o velikosti 1+2, plocha bytu 61,60 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 25 Stroupeč a vedlejší
zemědělské stavby na st.p.č. 1/2 a na
st.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč o velikosti
616/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu … 244.640,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– 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 15. 11.2007 do 12. 02.
2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

n byt č. 5 o vel. 1+2 v čp. 49 na st. p. č.
265 ul. Branka v Žatci za nájemné
50,19 Kč/m2/měsíc
plocha bytu: 78 m2 (1. podkroví – předsíň 7,60 m2, pokoj 38,00 m2, kuchyň
8,35 m2, koupelna 9,25 m2, WC 9,25
m2, 2. podkroví - pokoj 14,90 m2)
Zveřejněno: od 17. 1. do 15. 2. 2008
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Žatecký týdeník

Máte doma budoucího prvňáčka?

Každým rokem jsou měsíce leden
a únor obdobím, kdy kromě masopustních karnevalů také probíhají na školách
zápisy nastávajících prvňáčků. Děti,
které oslaví do 31. 8. šesté narozeniny
se začnou vždy v tomto období chystat
k zápisu. Začátek školy je pro každé dítě
nejen velkým zážitkem, ale také novým
startem životní etapy. Proto je nutné,
aby první krůčky k učení byly bez obav.
Dobrým krokem ve školství se staly Dny
otevřených dveří, které školy pořádají.
Rodiče mohou s dětmi přijít, prohlédnout a seznámit se s prostředím školy.
Zde je právě možná ten první krůček,
aby se dítě, které jde k zápisu zbavilo
zbytečných obav a trémy. Zápis není
přijímací zkouška, jak se někdy mnozí
rodiče tento akt snaží vnímat. Není ani
nutné, aby se dítě na tento den zvlášť
připravovalo.Pro šestileté dítě by si
měli rodiče najít čas si povídat, naučit
je soustředit se na pohádky, odpovídat
na otázky, ale také umět sdělit své dětské
starosti a bolístky. Některé předškolní
děti mají tendenci se učit psát, počítat,
tvořit, přesto není důležité aby toto vše
zvládalo. Ale, aby umělo naslouchat
a pokud v něčem zaostávají, není to nikdy důvodem k odkladu školní docházky.
Čím pestřejší a zajímavější prostředí dítě
při zápisu přivítá, tím možná jednodušeji
zkoncentruje první ostych, předvede své
dovednosti a chová se i přirozeněji. Podobným stylem přistoupil k přípravě na
zápis do 1. tříd kolektiv učitelek školy
28. října v Žatci. Vkusně vyzdobené

třídy, ukázkové panely různých profesí,
pohádkových bytostí, ale také zvířátek,
obrázků, a mnoho pestrých balónků
– prostě malý – velký školní RÁJ. Práci
a úsilí, kterou kolektiv této přípravě
věnoval je úctyhodný. Úsměv, vlídnost,
ochota a hlavně citlivost k šestiletým nastávajícím školáčkům, byly tím hřejivým
pocitem, který musel „dospělák“ vnímat.

Až přijdou nejen první nesmělé krůčky
prvňáčků kolem školních lavic, ale také
první zdolávání písmenek, číslic a výkresů, budou to opět právě paní učitelky,
které šetrným přístupem k dětem možná
některou tu počáteční slzičku zaženou.
Příjemné prostředí a vlídné přijetí, jak
jsem se sama několikrát přesvědčila, se
totiž na této škole „zabydlelo.
(žit)

FOT:/TEXT: (ŽIT)
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Jakub Nedbal, který se trochu nejistě snažil najít ta pravá písmenka, která
chtěla paní učitelka Kamila Davidová zrovna ukázat. Nazvat mláďatka zvířat,
byl také jeden úkol pro Jakuba, uvázat tkaničku na culíku paruky, rozeznat
zeleninu od ovoce, rozpoznat některé číslice a namalovat postavu – třeba
maminky, tatínka nebo sourozence. Nejlépe zdolal úkol s mikrofonem, když
jsme si společně zazpívali tu nejznámější… prší, prší, jen se leje…

Třešnička na dortu – počítač pro seniory
Tou poslední třeničkou na dortu v projektu „Senioři komunikují“, Nadačního fondu Lívie a Václava Klausových a jejich
partnerů Nadace České spořitelny a T-Mobile Czech Republic, a. s., bylo slavnostní zprovoznění počítače v prostorách
městské knihovny, který bude zdarma k dispozici seniorům.

Používat jej budou moci zvláště ti, kteří kurz pod Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří v Žatci absolvovali, ale i další
senioři, kteří nemají možnosti jinde tuto techniku využívat.
Kurzy o které byl velký zájem byly již realizovány v Lounech,
Podbořanech a Litoměřicích.
Foto./Text (žit)

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
PŘEČTĚTE SI...
na informacích MěÚ Žatec.
Městská knihovna Žatec
Zveřejněno: od 24.1.2008 do
Novak, Ervin
22.2.2008
Příběh lékaře
Autor popisuje útrapy židů na Slovensku za 2.světové války, pak jeho osudy
v osvobozené vlasti a jeho cestu do
emigrace.
Projednáno RM dne 28.01.2008
Duda, Zbyněk Miloš
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150, Agónie svědomí
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody Generál Alois Vicherek a jeho generace
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2 ve světle českých dějin.
za minimální nájemné ve výši 10.000,Makoliová, Petra
Kč/měsíc bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ Letní vzplanutí
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat Šestnáctiletá Valérie se netěší na prázdpouze ty zájemce, jejichž podnikatelský niny. Dovolená s rodiči a tábor se starou Místostarosta města Aleš Kassal slavnostně rozvázal stuhu s nejstarší členkou kurzu, které bylo 82 let.
záměr odpovídá zájmům města.
partou, žádné nové dobrodružství ji neRada Města Žatec usnesením č.616/99 čeká. Odjezd na tábor jí ovšem obrátí
schválila podmínku nájemních smluv život vzhůru nohama.
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
Maminky a tatínkové, noví kamarádi. Přijďte za námi ve dnech 28. a 29.2.2008 v čase od 9-15h, kdy jsou pro vás DVEpřed podpisem nájemní smlouvy a ná- Vondrová, Petra
sledně dopředu nejpozději do pátého Tvoříme z věcí kolem nás
ŘE OTEVŘENÉ. Můžete přijmout také pozvání na tradiční slavnostní Šerpování školáků, které se koná 13. března od
Návod na patnáct výrobků vytvořených
dne předcházejícího měsíce.
16 h v KD Moskva a na Společenský večer pro rodiče a přátele MŠ Alergo, který se koná v pátek 14. března od 20h,
z odpadových a zbytkových materiálů,
Zveřejněno: od 29.1.2008 do
taktéž v sále KD Moskva. Těšíme se na nové kamarády a jejich rodiče.
Zaměstnanci MŠ Alergo
27.2.2008
tedy ze surovin snadno dostupných.

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ ALERGO.

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší RD k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci - Žatecko - Lounsko. Tel.:604 371 163
n Hledám práci – nejlépe úklid na 6
hodin. Kontakt : Tel. 415 749 230

LEDEN/ÚNOR 2008
17.2. NEDĚLE

ČERVENÁ KARKULKA

15:00

Oblíbená pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné. JITŘENKA ŽATEC

21.2. ČTVRTEK RYCHLÉ ŠÍPY – Jaroslav Foglar

19:30

Divadlo A. Dvořáka z Příbrami uvede půvabně zpracované příběhy pětice
vzorných hochů, ale i dalších postav „Rychlých šípů“. . Vidět na vlastní oči
Mirka Dušína a jeho věrné přátele, stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky je
skutečným diváckým zážitkem. Herci kolorovaní podle svých kreslených vzorů
spoluvytvářejí optimistický, naivní svět, ve kterém vždy bylo a jistě ještě dlouho
bude dobře dětem i dospělým. Hrají: Vladimír Senič, Boleslav Pecka j. h, Jan
Novák, Zbigniew Kalina, Vojtěch Záveský, Lukáš Typlt, Vladimír Mrva, Blanka
Benešová, Jiří Weingärtner, Robert Tyleček a mnoho dalších.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 160,II.místa 150,- III.místa 140,-

VÝSTAVA:

FOTOGRAFIE 1.DFK ŽATEC - Divadelní sezóna 2006 / 2007

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

CHCI TO !

10:00, 16:00

Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / USA / Velká Británie, 2001, 152 min
Kdo by dnes už alespoň nezaslechl jméno Harryho Pottera, čarodejnického
učně, jehož neskutečná popularita mezi dětmi během krátké doby zasáhla
i dospělé. Filmovou verzi jeho prvního příběhu zrežíroval Chris Columbus
ve spolupráci s autorkou „potterovských“ románů J. K. Rowlingovou a pod
přísným a podnětným dohledem své dcery Eleanor přenesl na filmové plátno
svět Školy čar a kouzel v Bradavicích v plném lesku a hávu hodném největšího
kouzelníka na světě. Režie: Chris Columbus. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Tom Felton, Richard Harris, Fiona
Shaw, Ian Hart, John Hurt, Richard Griffiths, Alan Rickman,
Přístupné, DVD. Vstupné: 30,-. Warner Bros

19.2. ÚTERÝ

HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA

10:00. 16:00

20.2. STŘEDA

HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU

10:00, 16:00

22.2. PÁTEK

Fantasy / Mysteriózní / Dobrodružný / Rodinný/USA / Velká Británie / 2002,
161 min
Harry Potter se po prázdninách vrací do Bradavic a nastupuje do druhého
ročníku. A to i přes varování domácího skřítka Dobbyho, podle kterého mu
v čarodějné škole hrozí smrt. Harry nedbá nářků skřítka působícího víc škody
než užitku, ale potom se skutečně začnou dít podivné věci, na stěnách se objevují neznámé nápisy a několik studentů je přepadeno tajemným přízrakem. Co
s tím má společného Tajemná komnata? Stojí za spiknutím opět Voldemort?
Kdo je Zmijozelův dědic? Režie: Chris Columbus. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Maggie Smith, Kenneth Branagh, Richard Griffiths,
Alan Rickman, Richard Harris, Fiona Shaw.
Přístupné, DVD. Vstupné: 30,- Warner Bros
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy /USA / Velká Británie, 2004, 142 min
Třináctiletý Harry Potter znovu nerad tráví své další prázdniny u rodiny Dursleyových, letos navíc se zlou tetou Marge. I přes přísný zákaz používání kouzel
jí Harry promění v obrovský balón a v noci uteče záchranným autobusem do
hospody Děravý kotel. Zde se setká s ministrem kouzel Korneliem Popletalem, který ho překvapivě za jeho provinění nepotrestá. Je to proto, že z vězení
v Azkabanu uprchl nebezpečný čaroděj Sirius Black, který podle legend přivedl
lorda Voldemorta k Harryho rodičům a je tak zodpovědný za jejich smrt. Nyní
Voldemort usiluje také o zabití Harryho. A aby nebyl všem hrůzám konec, hostí
Bradavická škola hrozivé azkabanské stráže, zvané mozkomoři. Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Pam Ferris,
Emma Thompson, Tom Felton, Geraldine Somerville, Lenny Henry, Matthew
Lewis, Shirley Henderson,
Přístupné. DVD. Vstupné: 30,- Warner Bros

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

n WELLA Studio Žatec. Nevadí Vám
nové evropské střihy a hitové novinky
v kosmetickém světě? Jste kadeřnice či
modeláž/ka nehtů? Výběrové řízení pro
2 + 2 z Vás! V měsíci ÚNORU. Na tel.:
606 533 559. Otevíráme 3. 3. 2008.
n BAR RIO, (nad Normou 1. patro),
ÚNOR – vychutnej si Jack Daniel´s jen
za 44,- od 11. 2. točíme MASTER jen
za 25,-. Gambrinus 17,- Žatecká 11o 14,Objednávky Pro uzavřenou společnost
Na tel.: 605 533 559

19:30

Komedie/ Velká Británie, 2007, 85 min
Film je o dvou frustrovaných studentech a jejich touze prorazit ve filmu. Rádoby
producent Joe a jeho talentovaný, ale neurotický kamarád a režisér v jedné osobě Baggy už jsou znechuceni metodami svého učitele filmu a tak raději vyráží
do Londýna, aby tu konečně prodali svůj scénář, o kterém jsou přesvědčeni,
že je dokonalý. Londýn je ale nevítá s otevřenou náručí. Štěstí se na ně ale
nakonec přece jen usměje, když podobně zoufalý producent souhlasí s tím,
že do filmu investuje v případě, že hvězdu pro hlavní roli vybere on sám. Je tu
jediný problém - producent chce Candy Fiveways - světovou pornostar číslo
1... Režie: Stephen Surjik. Hrají: Carmen Electra, Eddie Marsan, Mackenzie
Crook, Marc Pickering
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 40,-. Bonton Film

18.2. PONDĚLÍ HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ

n Pronajmu byt v Žatci 2 + 1 s internetem. Ihned volný. Tel. 721 569 643
n WORLD OF NAILS….. nejlepší
nehty, modeláž nehtů, manikůra, péče
o ruce „Na Kruháku“ - SALÓN RIO, Po
– Pá 9.00 – 18.00, tel.: 723 299 184.

10:00, 16:00

Dobrodružný / Drama / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA, 2005,
157 min. Harry Potter zahajuje svůj čtvrtý školní rok na Škole čar a kouzel
v Bradavicích. Ani tentokrát tam není v bezpečí. Bradavice hostí významnou
událost - Turnaj tří kouzelnických škol. Z každé vybere toho nejvhodnějšího
uchazeče Ohnivý pohár. Proti všem předpokladům je vybrán i Harry, ačkoliv je
pro turnaj nezletilý a tvrdí, že se sám vůbec nepřihlásil. Brumbáloi se to vůbec
nelíbí, protože turnaj je pořádně nebezpečný. Vypadá to tedy, že někdo opět
usiluje Harrymu o život. Navíc mu moc spolužáků nevěří, že se nepřihlásil
a v bradavické škole ho spolužáci považují za náfuku, dokonce i jeho věrný
kamarád Ron se od něj odvrací. Režie: Mike Newell. Hrají: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane, Tom Felton, Michael Gambon,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs, Alan Rickman, Maggie Smith,
Přístupné, DVD. Vstupné: 30,- Warner Bros

Nově otevřená

PEKÁRNA
u KARLA IV.
Pod poštou
(bývalá prodejna Kamarit)
Otevřeno od 4. 2. 2008
po – pá 05.00 – 17.30 hod.
so
07.00 – 12.00 hod.
ne
07.00 – 15.00 hod.

Jarní prázdniny
s Harry Potterem

Digitální kino v Žatci si na jarní
prázdniny připravilo projekci všech
pěti dílů filmu o známém kouzelníkovi Harry Potterovi.
Každý den uvede žatecké kino jeden
díl hned dvakrát. Jednou dopoledne od
10:00 hod. a podruhé odpoledne od 16:
00 hod.
Projekce filmů proběhnou v tomto
pořadí:
18.2. Harry Potter a Kámen mudrců
19.2. Harry Potter a Tajemná komnata
20.2. Harry Potter a Vězeň z Azkabanu
22.2. Harry Potter a Ohnivý pohár
23.2. Harry Potter a Fenixův řád
Vstupné na jednotlivé projekce je
30,- Kč. Při zakoupení vstupenky na
všech pět filmů získáte slevu a zaplatíte pouze 100,- Kč. Ušetřit tak můžete
až 50,- Kč.
Předprodej lístků na všechny projekce se slevou potrvá od 4.2. do 18.2.
na pokladně Městského divadla Žatec.
Další informace Vám poskytneme na
tel. 415710519 nebo na www.divadlozatec.cz

4. 2.
5. 2.

7. 2.
8. 2.
11. 2.

15.2. 2.
pod taktovkou
Petry Komorášové 20 hod.
Petry Komoráové.
ytarou pod taktovkou
18 hod. Posezení
Posezení sskkytarou
9. pátek

Milovníci kytar,
své vyvětrejte
kytarové milá�ky
p�ij�te si zahrát
a zazpívat.
Milovníci
kytarvyv�trejte
a zpěvu,
své akytarové
miláčky
a přijďte si zahrát
ned�le
Moderní zp�soby lé�ení civiliza�ních chorob
19 hod. a zazpívat.
5. 9.
Velmi zajímavé povídání pana Zde�ka Jermá�e.
Vstup: 25 K�.
eda
16.st�2.
sobota Setkání s horoskopem: VODNÁŘ
20 hod.
20 hod. Zpívánky
7. 9.
Setkání
lidí
narozených
nejen
v
tomto
znamení.
Dozvíte
se
mnoho
zajímavéTradi�ní zpívání s Petrem Pazourem u klavíru.
pátek
ho.
párty Jiří Kevin Uher. Vstup: 60 Kč.
19 hod. Večerem
Reggae provází
8. 9.
Zas je tu regoka a DJ Jahteckym. P�ikva�te si podupávat v rytmu reggae.
Vstup: 25 K�.
sobota
17.9.2.9. neděle
zenovými
10 hod.
i p�íb�hy příběhy
ým
trami a zenova
osezení s masnmantrami
10 hod. Nedělní
Ned�lní pposezení
Magické, lé�ebné,
ochranné
a osvobozující
písn�...
Magické,
léčebné,
ochranné
a osvobozující
písně... Vstup: 30 Kč.Vstup: 30 K�.
ned�le
Bubnování s Honzou
19 hod.
17.9n.e2.d9�. lneděle
Bubnování
s Honzou
20 hod.
P�ij�te se p�idat a bubnovat z celého srdce.
e
Přijďte se přidat a bubnovat z celého srdce.
Meziprostorová diagnostika
12. 9. 19 hod.
Úvodní
p�ednáka Václava
Paura.
Vstup:
eda
st�Čajovna
ALTÁN,
Náměstí
Svobody
52, Žatec 438 01, +420 732 821
73450 K�.
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup: 40 K�.
pátek
Den otev�ených dve�í v �ajovn� Altán
15. 9. 9 hod.
Dny evropského d�dictví.
sobota
15. 9. 20 hod. Setkání s horoskopem: PANNY

Setkání lidí narozených v tomto znamení a jejich p�átel. Dozvíte se mnoho zajímavého.

Bluesová polévka pro mlsné uši

25. února si budeme připomínat jedno z nejčernějších výročí v naší historii,
ale v žateckém divadle bude veselo. I když nám bude hrát tak trochu černá
muzika.
Stalo se už dobrou tradicí hudebních muzikantů kolem Petra Kalandry, Blue
večerů v žateckém divadle, že během session.
nich můžeme poznávat zajímavé kapely
Slyšet Ondřeje Konráda a Gumbo live
a muzikanty o nichž ani mnozí fandové slibuje silný hudební zážitek. Repertoár
příslušných žánrů příliš nevědí.
skupiny v sobě propojuje už tak si blízA kdo že to k nám přijede tentokrát? ké žánry rock, blues a jazz. Jako ryba
„Foukací „ harmonikář, bluesman, ve vodě se tu proto cítí jeho kytarista
rocker a hudební publicista Ondřej a spolu zakládající člen Josef Štěpánek
Konrád, k nám přiveze svou první vlastní
kapelu jménem Gumbo.
Název kapely je převzat ze zámořské gastronomie (obecně kreolská
hustá polévka). Na tamní jazz&bluesové scéně je tento název nezřídka používán, proto asi inspiroval i občasného
kulináře O. K. Kapelu založili v roce
2000 Ondřej Konrád a Josef Štěpánek.
S výjimkou Ondřeje Konráda (ročník
´´50) tvoří Gumbo mladí špičkoví (mj. Burma Jones). Hrát v Gumbo je
hudebníci.
pro něj to pravé ořechové protože je
Recept Ondřeje Konrád a jeho muzi- o něm známo, že rád od rocku utíká
kantských kolegů na jejich Gumbo je k jazzu a blues.
prostý. Jako základ jazz a blues a v něm
Z pódia Městského divadla v Žatci
přimíchána směska jiných hudebních nám zahrají: Ondřej Konrád - zpěv,
stylů. Ozdobeno převážně původní foukací harmonika, Josefa Štěpánek tvorbou a českými texty (O. Konrád).
kytara, Jakub Zitko - varhany, el. piaJe téměř nemožné, abyste foukací no, Daniel Eberle - baskytara, Roman
harmoniku Ondřeje Konráda nezaslechli Vícha – bicí.
v nějaké české rockové bluesové i folkoVšichni kdo budete mít ve středu
vé nahrávce. Je to nejžádanější studiový 25. 2. čas a máte rádi dobrou hudbu
hráč ve svém oboru. Sám působil v něko- zkuste zajít do Městského divadla a vylika kapelách či hudebních uskupeních, chutnat si Gumbo svými sluchovými
z nejznámějších Blues Band Luboše buňkami. Večeře se podává v 19:30.
Andršta nebo příležitostné uskupení
Jiří Navrátil

Milan Kňažko a Vilma
Cibulková ve hře Picasso

Městské divadlo Žatec uvede ve čtvrtek 28. února novou činohru s názvem „Picasso“.
Děj představení nás zavede do Paříže oba nominování na cenu Thálie 2006.
roku 1937, kde se po ničivém náletu Cenu si nakonec odnesla pouze Vilma
na městečko Guernica, střetávají svo- Cibulková.
bodomyslný malíř Picasso a nacistická
Do žateckého divadla přiveze tuto
kunsthistorička slečna Fischerová.
inscenaci pražské Divadlo Ungelt.
V režii Jiřího Svobody se můžeme Představení začíná od 19:30 hod.
těšit na herecký koncert Vilmy CibulDalší informace o této hře naleznete na
kové a Milana Kňažka. Za tuto hru byly www.divadloungelt.cz/picasso.html.

PŘIŠLI NA SVĚT

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Í 2007
ZÁ�
únor
2008

Gumbo Ondřeje Konráda

Rošková Věra
Parma Karel
Nálezová Kristýna
Weidisch Vít
Paurová Michaela
Plicková Jana
Týř Šimon

ROZLOUČENÍ
1. 2.
3. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.

8. 2.
10. 2.

Hamáčková Marie
Prask Vladimír
Dědek Jaroslav
Köchertová Julie
Krofová Vlasta
Bučková Eva
Hönigová Ingebord
Kozlovská Zoja
Mičanová Růžena
Weber Jaroslav
Křižová Vlasta

98 let
77 let
76 let
94 let
82 let
34 let
78 let
98 let
76 let
66 let
74 let

Další Hrátky se zvířátky

Ve čtvrtek 13.3. 2008 se v sále ZUŠ uskuteční už třetí společná hodina dětí
ze Scholy ludus. Tentokrát se zaměříme na zvířecí mláďata, jaro a Velikonoce.
Opět zveme všechny děti z mateřských škol, aby se k nám v doprovodu rodičů
přidaly a vyzkoušely si práci v kolektivu stejně starých kamarádů. Začátek je
v 16 hodin a na všechny nové zájemce se těšíme.
Jana Bednářová
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Zprávy ze
žatecké kopané

Dorost:
FK Slavoj Žatec – FK Chmel Blšany
3 – 2 /pol. 0 – 0/
Sestava: Kočárek-Drchal-Znamenáček-Bauer-Pelikán-Baloun-Wisinger-Ječmen-Liška-němec-Klepáček
Střídali: Lukáš-Valenta
V kombinované sestavě nastoupili
dorostenci, proti sousedním Blšanům,
se snahou napravit výpadek v opodobě neúčasti a kontumaci v předešlém
týdnu. Do sestavy byli zařazeni hráči
z mladšího týmu a určitě nezklamali.
V bojovném utkání, které narušoval silný
vítr se dostali do vedení 2 – 0. Hosté využili
zaváhání a nepozornosti v zadních řadách
k vyrovnání. Rozuzlení nakonec přinesli
závěrečné minuty, kdy žateckého Němce
ve vyložené pozici fauloval brankář Blšan a postižený sám z penalty rozhodl
o výhře 3 – 2. Branky Slavoje: Němec
2, Baloun
Další utkání:
Dorost – FK Slavoj Žatec – LoKo Chomutov – 26. 1. 08 – od 9.00 hod.
Muži FK Slavoj Žatec – FK Litoměřice
27. 1. 08 od 8.00 hod.
FK Slavoj Žatec – SK Rakovník 1
– 2. Utkání mladších žáků na turnaji
v Rakovníku na umšlé trávě. Snaživý výkon mladších žáků a těsná porážka, kdy
jedinou branku vstřelil Štefan Ondo.

Další masopustní karneval

Ne nadarmo se říká, že se to v tomto období karnevaly jen hemží Ale je to dobře,
barevná zábava, která je spojena s maskami v netradičních oblecích, dává prostor,
aby tato jedna z nejstarších tradic se u nás zase zabydlela.
Po změnách totalitního režimu, jakoby Kočičky, zajíčci, berušky a různé postavičse tyto zvyky kamsi vytratily a bylo jich ky hmyzího světa možná hledají broučka
poskrovnu, ale s přibývajícími roky jsou Svatojánka, či berušku Janinku. Prostě
opět zde, a slaví se dnes na vesnicích, ve tenhleten svět pohádkových bytostí, když
městech, ve školách, ale také mateřských se dá do víru tance a soutěží, je zaručeně
školách.
veselo a smích nebere konce.
Sem jakoby tato tradice patřila úplně
A že nejsem daleko od pravdy, bylo vinejvíce. Ty známé princezny, po kterých dět v mateřské škole „U JEZU“, kde se
malé slečny tolik touží, nabízejí svoje rámě tento týden karnevalový rej konal. Děti
pážeti, nebo dokonce králi? Bílá paní oku- si při této masopustní diskotéce přišly na
kuje róbu dámy „noci“ a pistolníci nebo své a paní učitelky musely s nimi držet
indiáni poměřují, který že to má lepší kord. krok.
(žit)

Ke své polovině dospěly zimní turnaje
v Lounech o „Pohár starosty“ na umělé trávě, a to jak v kategorii mužů, tak
i dorostu. Tento víkend se střídavými
úspěchy družstev FK Slavoj Žatec.
Dospělí:
FK Slavoj Žatec – Středohor Dobroměřice 2 – 5 / pol. 0 – 3
Sestava: Baštýř-Opell-Zlatohlávek-Jindra-Stančík-Hofman-Břečka-Šidlo-Karolín-Klíma-Bairle
Střídali: Voigt-Vrábík-Bešík-Bezstarosti-Vořechovský M.-Paul
Poněkud zklamaní odcházeli ze svého
pohárového utkání hráči Slavojr, když
nestačili na pohyblivého soupeře. Ten
se do utkání pustil s chutí, a brzy z toho
bylo vedeníá, po trestném kopu, kdy se
zároveň zranil brankář baštýř a nahradit
jej musel Voigt. I ten čelil několik gólovým
šancím soupeře. V prvním poločase byla
tské vidět zbytečnáý tvrdost hráčů Dobroměřic a tak následovala série žlutých
karet. Po změně stran se sköre měnilo na
obou stranách, když dvěma góly se zaprsl
žatecký Bairle.

Žatecký týdeník

Veselý masopustní průvod
a rej maškar v Měcholupech

Pod názvem MASOPUST se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní
doby. V průběhu měsíce ledna se žáci měcholupské základní školy seznamovali
se zvyky a tradicemi, které jsou typické pro období masopustu. Vyvrcholení této
akce se řídí podle „Škaredé středy, která vyšla na 6. února. Ten den se po škole
proháněly snad všechny možné pohádkové bytosti- šaškové, kovbojové a dokonce
i pavoučí muž. Po desáté hodině děti v průvodu procházely celou vesnicí. Cestou
jsme se zastavili v místní mateřské škole, kde si společně žáci v maskách s dětmi
z MŠ zazpívali a zatančili. Tato hezká tradice je jistě pro každého zpestřením
a určitě najde své příznivce i v dalších letech.
Učitelka ZŠ Měcholupy Bc. H. Gondeková

CK PALMERA – Jiří Harajda

Obránců míru 1924, 438 01 Žatec ( Kruhové nám.)
tel.: 415 749 858 • www.palmera.cz • email: info@palmera.cz
nabízí:
„Západním pobřežím USA trochu jinak“ – 14 denní poznávací zájezd .....
Los Angeles – Hollywood – Santa Monica – Las Vegas – Grand Canyon – Sequoia NP – San Francisco
2. - 15. 4. 2008 – POSLEDNÍ 2 MÍSTA
Cena: 40 990,-Kč
Cena zahrnuje: letenku, ubytování v hotelech *** a ****, dopravu po USA, delegáta, vstupné do NP,
a další.
NOVINKA!! Řím letecky – 4 plné dny (odlet 6.50 a návrat 00.15), hotel **** se snídaní a bazénem
22. - 25. 8. 2008
Bezkonkurenční cena: 9 990,- Kč vč. tax
Cena zahrnuje: letenku, ubytování se snídaní, delegáta, let. a bezp. taxy, prohlídku města a další.
Autobusový zájezd Paříž & Londýn – 5ti denní, 2 x nocleh v hotelu se snídaní, trajekt a další.
22. - 26. 4. 2008 - POSLEDNÍ 3 MÍSTA
Cena: 4 990,-Kč
Nečtiny 2008 – dětský jazykový tábor na zámku v Nečtinách
Nový termín: 26. 7.- 2. 8. 2008

Cena: 3 590,-Kč

Tenisový tábor v krásném prostředí Mariánských Lázních
30. 6.- 5. 7. a 7. 7.- 12. 7. 2008

Cena 4 290,-Kč

Dále nabízíme zájezdy téměř všech renomovaných českých cestovních kanceláří.
NIKDO VÁM NEZAŘÍDÍ DOVOLENOU LÉPE!

Karnevalová noc v DDM Žatec

V sobotu 2.2.2008 od 17,00 hod. do neděle 3.2.2008 do 11,00 hod. se v DDM
uskutečnila karnevalová noc pro děti od 3 do 11 let. Děti si zasoutěžily v zajímavých disciplínách. Po soutěžích následovala diskotéka s balónky, která trvala do
pozdních večerních hodin. Všechny děti prohlásily, že se jim v DDM velmi líbilo
a už se těší na další spinkání, ze kterého mají velkou radost i rodiče, kteří mohou
vyrazit za zábavou.
M.Kačenáková, L. Mašková DDM Žatec
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Regionální muzeum K. A. Polánka
Žatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ÚNOR 2008
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „ACH, TO MLÁDÍ!“ - výstava o běžném životě mládeže ve 20. století připravená ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě. Výstava potrvá do 2.
března 2008.
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Žatecké obrázky (ikonografie města)
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA: leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 15.30 hodin
(polední přestávka 11.00 – 11.30 hodin), sobota a neděle zavřeno!

Turnaj mužů v hale Sever
O víkendu měli fotbalisté na pilno, když
fi. PM SPORT uspořádala halový turnaj
mužů. Ke škodě byla neúčast domácího
FK Slavoj, a tak jej nahrafili dorostenci.
Ve vyrovnaném turnaji si nakonec vítězství a vítězný pohár odvezli hráči SK
Kopisty, před druhým FK Postoloprty,
které byly lepší o celkové skóre před FK
Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
Ledvice. Čtvrtá příčka patřila FK Poletel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
rady a páté místo obsadilo kombinované
Výstava:
družstvo dorostenců FK Slavoj Žatec.
n „BENEFIČNÍ VÝSTAVA VAMBERECKÉ KRAJKY“. Prodejní výstava za(P. Maňák)
hrnuje – šperky, závěsovou a obrazovou krajku, ubrusy a prostírky. Získané peněžní
prostředky budou určeny ve prospěch sbírkové akce „Pomozte dětem!“, která je
projektem nadace NROS a České televize. Výstava potrvá do 24. února 2008.
Ostatní akce:
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
Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2007

Termín pro podání
daňového přiznání
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Pondělí 31. 3. 2008

Daňové přiznání je možné podat:
n Elektronickou cestou prostřednictvím internetových stránek české
daňové správy
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n Kontaktní místa ve vybraných
obcích http://cds.mfcr.cz
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n Na všech 199 finančních úřadech
a 23 pracovištích finančních úřadů
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n Další možnosti podání daňového
přiznání (např. poštou, faxem)
vyplývají ze zákona o správě daní
a poplatků
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