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Chystá se oprava
cest na hřbitově

Žatec – Dva miliony korun jsou vyčleněné v letošním rozpočtu města na
zahájení opravy cestní sítě na hřbitově
v Žatci. Nyní se dopracovává projektová dokumentace s tím, že cesty se budou
zpevňovat s využitím mechanicky zpevněného kameniva.
Postupně se bude zpevňovat celkem
3,5 kilometru cest na hřbitově. Počítá
se s celkovými náklady kolem sedmi
milionů korun.
(kas)

Poslední dny
k podání žádosti

„MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce pro rok 2008 přijímá
žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce
a zdravotně postižené občany v rámci
žateckého regionu o finanční příspěvky
pro rok 2008.
Formulář žádostí je možno vyzvednout
na informacích MěÚ Žatec, na finančním
odboru MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách Města Žatce.
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte
nejpozději do pátku 29.2.2008 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na finančním odboru MěÚ Žatec ing. Monice
Naxerové„

Výzva pro
organizátory akcí
v Žatci a okolí

Přijďte se pobavit na velikonoční jarmark, který se uskuteční ve dnech 14. a 15. března na náměstí Svobody! Velikonoční týden začíná už 9. března
v Polánkově muzeu, kde budou k vidění nejrůznější ukázky s velikonoční tématikou, jarmarkem na náměstí celý týden vyvrcholí. Ke zhlédnutí budou
Vzhledem k tomu, že se blíží začátek různá řemesla a k ochutnání třeba medovina či staročeský trdelník.

turistické sezony, rádi bychom sestavili
seznam významných kulturních, společenských a sportovních akcí připravovaných pro toto období v Žatci a blízkém
okolí. Vzniklý soupis akcí, který bude
umístěn na oficiálních stránkách města
www.mesto-zatec.cz přispěje ke zlepšení
informovanosti občanů, ale i návštěvníků Žatce. Vybrané akce budou zařazeny
v tištěných materiálech města. Informace
o příslušné akci zašlete prosím do Turistického informačního centra MěÚ
nejpozději do 14. 3. 2007 a to nejlépe
e-mailem na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu: Městský úřad Žatec, Turistické informační
centrum, nám. Svobody 1, 438 24
Žatec. Nezapomeňte prosím uvést: datum, název, místo konání a start akce,
stručnou charakteristiku (max. 3 věty),
kontakt na pořadatele včetně telefonu,
popř. webové stránky. V případě dotazů
volejte tel. 415 736 156

Městská nemocnice je problém
Před lety vzalo město na sebe veliké břímě, a to provozovat nemocnici.
Rozhodnutí to bylo zřejmě správné,
jinak hrozil její zánik. Po téměř 10
letech provozování nemocnice musíme konstatovat, že postup města byl
někdy naivní ( zlí jazykové by hledali
i postranní úmysly). Efekt je takový, že
potom, kdy město investovalo desítky
milionů do rekonstrukce budov, dochází v důsledku obvyklých mechanismů ke
snížení úhrad pojišťoven.
Hlavní problém, který mě však vede
k psaní těchto řádků, je otázka opodstatněnosti existence městské nemocnice.
V současné době se slučují všechny
velké nemocnice od Chomutova po
Ústí nad Labem do Krajské zdravotní

Rekonstrukce části Hájkovy
ulice začne v dubnu
Žatec – Rada města schválila na svém
pondělním zasedání vypsání poptávkového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce Hájkovy ulice s propojením
do Svátováclavské ulice“.
Na tuto investiční akci zastupitelstvo
v rozpočtu města vyčlenilo 6,4 milionu
korun.

Jedná se o rekonstrukci komunikací
od propojení Hájkovy ulice s ulicemi
Třebízského a Svatováclavská včetně
vybourání stávajících kontrukcí, zřízení
a osvětlení přechodů pro chodce, úpravy zeleně a podobně. Práce podle zadání
města začnou v dubnu.
(kas)

a.s.. O menších nemocnicích v okrajových částech kraje se naše krajské
vedení nezajímá. Tak vzniká prostor
zahrnující oblast mezi Chomutovem,
Plzní a Slaným, kde se stává zdravotní
péče hůře dostupná. V tomto prostoru
totiž plně funguje pouze žatecká nemocnice. V Lounech a v Rakovníku se
činnost nemocnice v důsledku privatizace omezuje.
Tato situace mě vede k přesvědčení,
že naše nemocnice má opodstatnění.
V důsledku chyb v řízení provozu, re-

konstrukcí v minulých letech dochází
k situaci, kdy se nemocnice neobejde
bez dotací z městského rozpočtu. Jsem
toho názoru, že vedení města musí vyjednat i podporu a dotace z krajských
a centrálních zdrojů. Toto zařízení totiž neslouží jen občanům našeho města,
ale značná část pacientů je i z širokého
okolí.
Hlavní politické strany zastoupené
v zastupitelstvu města se proto před
několika týdny dohodly na společném
úsilí při vyjednávání odpovídající pozice

v rámci kraje i republiky. Některé akce
již proběhly, další se připravují.
Chceme udělat vše pro zachování
nemocnice v našem městě. Jedná se
o veřejnou záležitost, která bude v příštích minimálně třech letech ukrojovat
z městského rozpočtu.
Proto považuji za potřebné, aby se
k této věci vyjádřil i co nejširší okruh
občanů. Pro začátek třeba i na stránkách tohoto listu.

Žatec – V pátek 22.2. 2008 převzal
místostarosta Žatce Aleš Kassal od
pracovnic Nejvyššího kontrolního
úřadu „kontrolní protokol“, který se
týkal využití dotace ze Společného
regionálního operačního programu.
V případě Žatce se kontrolovalo poskytování, čerpání a užití finančních
prostředků určených v rámci SROP na

regeneraci městské památkové rezervace, konkrétně se jednalo o regeneraci podloubí na náměstí Svobody. Šlo
o dotaci 6,573 milionu korun, město
ze svého přispívalo 2,191 milionu korun, celkové náklady tedy činily 8,76
milionu korun.
NKÚ konstatoval, že finance byly
použity k vyžádanému účelu a ne-

shledal tedy ze strany města neúčelné využití dotačních prostředků.
„Pracovnice a pracovníci NKÚ
v průběhu kontroly přispěli několika
užitečnými, metodickými radami,
která pro nás budou cennými vodítky pro další investiční akce obdobného charakteru,“ uvedl po kontrole
Aleš Kassal.

Ing.Henrych (zastupitel ČSSD)

Žatec prošel kontrolou využití
dotace s výborným výsledkem
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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

Záměr Města Žatec
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

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.

Zveřejněno: od 07.02.2008 do
07.03.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2
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) - gra-
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fická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím,
že si Město Žatec vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno : od 20.02.2008 do 20. 03.
2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
14.1.2008.
Bytová jednotka:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

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

Zveřejněno: od 14.2.2008 do
14.3.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemek
p.p.č. 3982/2 (orná půda) o výměře
1440 m2 ul. Jungmannova v Žatci jako
jeden celek k výstavbě RD za podmínek
stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000,- Kč
podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřad do dvou let
od podpisu kupní
smlouvy pod podmínkou odstoupení od
smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu do
čtyř let od podpisu kupní smlouvy pod
smluvní pokutou 100.000,- Kč
- zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 20.02.2008 do 20.03.
2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 02.08.2005
Pozemky určené k výstavbě RD:
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
p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
129.763,- Kč.
Zveřejněno: od 20. 02. do 20. 03. 2008

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec
Vilímková, Olga
Peru - děti Inků
V této publikaci nahlédnete do života
skutečných indiánů, kteří žijí v horách.
Steklač, Vojtěch
Pekelná třída a ďábelský víkend
Bořík a jeho kamarádi tentokrát tráví
víkend i s děvčaty - zkouší si sebe, jací
budou za deset let.
Daxelmüller, Christoph
Kouzelníci, čarodějnice a magie
Kdysi byli lidé o účinnosti magických
praktik skálopevně přesvědčeni, nyní se
představuje význam magie pro přírodní
vědy a také moderní formy magie.
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Ředitelství
všech mateřských škol v Žatci

vyhlašují pro školní rok 2008/2009

ZÁPIS
který se uskuteční ve dnech

ÚTERÝ 1. dubna od 8,00 do 15,00 hod.
STŘEDA 2. dubna od 8,00 do 15,00 hod.
na těchto školách
Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Otokara Březiny 2769, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
Mateřská škola speciální, Studentská 1416, okres Louny
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon). Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří
zapisují dítě do MŠ, předloží rodný list dítěte

Výtvarná soutěž záchranářů
měla velkou odezvu
Výtvarná soutěž Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec (SDZ) na téma
„první pomoc“ se setkala se skutečně
nečekaným ohlasem. Zatímco do prvního ročníku soutěže se přihlásilo jen
něco přes třicet prací, letos se do uzávěrky (15. února) na sběrném místě
v prodejně Foto-Svoboda sešlo přibližně 150 prací. „Ke konci jsem je už ani
nepočítal,“ usmíval se fotograf Antonín
Svoboda ml. nad hromadou výtvarných
děl. Práce do prodejny donesli jednotlivci
i zástupci nejen ze žateckých mateřských
a základních škol. „Jsou tu výkresy například až z Loun nebo Zeměch,“ doplnil
A. Svoboda.
Mezi díly mladých výtvarníků se našly
pestrobarevné kresby, malby a dokonce
i koláže se skutečnými obvazy. A rozměry? Těmi se autoři rozhodně nenechali
omezit. Jedna z kolektivních dětských
prací se rozložená ani nevešla na stůl.
„Děti se při malování nechaly inspirovat jak prací záchranářů, tak i hasičů.
Náměty výkresů byly opravdu různorodé. Hořící domy, hasičské vozy se
žebříky a majáky, sanitky nejrůznějších
barev, záchranářské vrtulníky a tryskáče, sport, dopravní nehody, úrazy na

kluzišti, povodně, transport zraněných
na nosítkách i na improvizované stoličce z rukou dvou zachránců. Také je mezi
nimi detail ošetřené hlavy, na kterou
autor dokonce použil skutečný obvaz.
Práce hýří pestrými barvami a ze všech
máme obrovskou radost,“ řekl ředitel
SDZ Slavomil Jurnečka.
Práce nyní čeká převoz a roztřídění
do kategorií. Členové hodnotící komise
z řad Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec, 4. místní skupiny Českého
červeného kříže a občanského sdružení
Učitelé pro Žatec se společně s předsedou komise A. Svobodou k hodnocení
prací sejdou začátkem března. A určit
ty nejlepší práce rozhodně nebude nic
jednoduchého.
„O termínu slavnostního předávání
cen bude rozhodnuto v nejbližších
dnech, protože tolik účastníků jsme
opravdu nečekali. Datum bude s dostatečným předstihem zveřejněno na
našich internetových stránkách http:
//zachranari-zatec.org, v místním tisku
i v prodejně Foto-Svoboda,“ doplnil
ředitel SDZ S. Jurnečka.
Ing. Zdenka Uďanová, koordinátorka
soutěže SDZ

Rodáci ani letos nezklamou

Jaké akce připravují pro letošní rok žatečtí rodáci? – o odpověď jsme požádali
předsedu Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petra Šimáčka.
V těchto dnech ve spolupráci s Měst- budou představeny také na hlavním
skou knihovnou vyhodnocujeme došlé pódiu před radnicí.
příspěvky literární a fotografické souVe spolupráci s Žateckým pivovarem
těže, jejíž výsledky vyhlásíme a autory a Městským divadlem usilujeme v rámci
odměníme na jaře. Dále se jedná o již Dočesné o zřízení samostatné scény pro
tradiční projekty, jako je pořádání festi- dechovku a lidovku. Máme za to, že tato
valu dechovek pod názvem ŽATECKÝ hudba do oslav chmele a piva odjakživa
hopFEST, který připravujeme s kapelou patří a příznivci těchto žánrů by si svůj
Žatečanka Jaroslava Filípka a Městským stánek zasloužili. Kromě zmíněných
divadlem na 14. června do letního kina. projektů připravujeme i desítku dalÚčast zatím přislíbilo pět kapel z Čech ších drobnějších akcí – besedy a různá
i Moravy.
setkání. Nevzdáváme se ani myšlenky
Naplno se rozběhla příprava soutěže na vybudování Starožatecké restauraMiss zlatého moku, kdy je letošní ročník ce v Praze, kde stále hledáme vhodné
pojatý jako soutěž krásných dívek zastu- prostory. Naše příznivce bych také rád
pujících jednotlivá města chmelařských upozornil na webové stránky (www.rooblastí, a to dokonce s mezinárodní dacizatec.com), kde je například denní
účastí. Slavnostní Galavečer pod zá- monitoring zpráv z médií o dění ve
štitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího městě. Jsme potěšeni, že tato služba je
Šulce a starosty města Ericha Knoblau- hojně využívána rodáky z celého světa,
cha proběhne v Městském divadle 5. září kteří jsou tak se „svým“ městem spojeni
v předvečer Dočesné. Vítězné „missky“ i na dálku.
(red)

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 RD k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci - Žatecko - Lounsko. Tel.:604 371 163
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem
v Žatci, Studentská ul., plastová okna,
žaluzie. Cena dohodou – pouze slušným
lidem. Tel.: 606 923 296

LEDEN/ÚNOR 2008
28.2. ČTVRTEK PICASSO – Jeffrey Hatcher

19:30

DIVADLO UNGELT
Paříž roku 1941. Pablo Picasso je vyslýchán slečnou Fischerovou
Hrají: Milan Kňažko (nominace na cenu Thálie 2006, Vilma Cibulková (cena
Thálie 2006). Režie: Jiří Svoboda
Více na: http://www.divadloungelt.cz/picasso.html
Předplatné sk. A i mimo předplatné.
Činohra
Vstupné: I.místa 200,II.místa 190,- III.místa 180,-

5.3. STŘEDA

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

9.3. NEDĚLE

ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ

Připravujeme:

VÝSTAVA:

10:00, 14:00

Půvabná večerníčkovská pohádka v nastudování divadla VĚŽ Brno
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné: 30,- Kč.

15:00

Strašidelná pohádka o mocném mágu Čarostředovi, s písničkami, šermem
a žertovnými akrobatickými kousky. Pro všechny ty, kteří se nebojí přiznat si,
že se rádi bojí.
Hrají: Ivan Remta, František Kreuzmann, Hana Benešová, Rostislav Trtík.
Původní pohádku uvede Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Mimo předplatné
Vstupné: 50,Koncert: Žalman a spol.
Činohra – Duchu, jsi přítomen ?, Žárlivost
Opereta: Procházka českou operetou
Koncert: Toxique
Aktuální informace naleznete vždy na www.divadlozatec.cz
FOTOGRAFIE 1.DFK ŽATEC - Divadelní sezóna 2006 / 2007

2.3. NEDĚLE

3.3. PONDÉLÍ

8.3. SOBOTA

GOYOVY PŘÍZRAKY

19:30

Drama / Válečný/ Španělsko / USA, 2006, 114 min
Rok 1792, Španělsko, Madrid. Církevní hodnostáři se právě shodli, že je na
čase, aby byla opět zřízena Inkvizice. Inkvizice je však instituce až přespříliš
podezřívavá a tak se, shodou nešťastných událostí, do křížku s ní dostane
i počestná dívka Inés. Její zhrzený otec hledá pomoc u svého přítele, malíře
Francesca Goyy, který se zná s jedním z vyšších představitelů církve, bratrem
Lorenzem. I přes Goyův apel na bratra Lorenza a ujištění o Inésině nevině se
však nezdá, že by měla být osvobozena, neboť inkvizitoři ji, stejně jako stovky
dalších, svými nekalými praktikami donutili k “doznání“.
Režie: Miloš Forman. Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard, Randy Quaid, Craig Stevenson, Mabel Rivera, Unax Ugalde, Michael
Lonsdale, Blanca Portillo
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 50,- HCE

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

15:00

Pohádka /Československo, 1974
Trautenberk, Anče, Kuba, hajný a Krakonoš - oblíbené pohádkové příběhy.
Chamtivý a lakomý Trautenberk, žijící v horách na samé hranici Krakonošova
hájemství, by chtěl být velkým pánem.
Režie: Věra Jordánová. Hrají: František Peterka, Hana Maciuchová, Ilja Prachař, Zdeněk Řehoř, Jaroslav Satoranský, Bohuš Záhorský, Martin Růžek
Přístupné. Vstupné: 30 ,-

BOURNEOVO ULTIMÁTUM

19:30

Komedie Německo / Česko / Švýcarsko, 90 min
Film, který je z pohledu jeho autorky do značné míry autobiografický, sleduje
životní zvrat
y v rodině třináctileté Hany Zelenohorské, kterou její rodiče spolu s mladší sestrou odvezou v létě
1969 do emigrace v Německu. Vzpomíná především na moudrého dědečka,
který zůstal v Čechách, a vyrovnává se s emigrantskými potížemi. Když však
rodiče uvažují o návratu do socialistického Československa, rozhodne se jednoznačně pro nový domov v Německu. V jedné z hlavních rolí své mistrovství
předvádí Vlastimil Brodský.
Režie: Iva Švarcová. Hrají: Vlado Hajdu, Jiří Lábus, Jiří Menzel, Vlastimil
Brodský
Přístupné od 12. let, DVD
Vstupné: 50,-. Magic Box
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Vážení přátelé,

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.:
605 533 559. Otevíráme 3. 3. 2008.
n Prodám byt 1 + 2 v Podměstí, cena
890.000. Tel.: 607 551 594.
n Pronajmu garáž – tel.: 415 786 151,
608 057 430
n Pronajmu byt 1 + 1 a 1kk v Žatci.
Tel. č. 724 122 177 nebo 608 071 094.

Poradna

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

PŘIŠLI NA SVĚT
8. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.

19:30

Akční / Thriller / Drama / Mysteriózní, USA, 2007, 111 min
Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl sebemenší tušení, kdo je. Tehdy
se zrodil Agent bez minulosti. Postupně začal skládat střípky do své životní
mozaiky, až zjistil, že jeho minulost skrývá řadu temných míst, kterými musí
znovu projít, pokud chce o sobě něco zjistit. Tak vzniknul Bourneův mýtus. Teď
stojí elitní tajný agent Jason Bourne na prahu řešení vlastní životní hádanky
a chystá se vyhlásit Bourneovo ultimátum. Náročnou cestu za poznáním sebe
sama mu prakticky od začátku komplikovala řada nájemných zabijáků, kteří na
něm pracovali z pověření jeho bývalých zaměstnavatelů. Ti totiž usilují o pravý
opak toho, po čem touží Bourne. Tedy aby si na všechno vzpomněl.
Režie: Paul Greengrass. Hrají: Matt Damon, Julia Stiles, Paddy Considine,
Edgar Ramirez, Joan Allen, David Strathairn, Scott Adkins, Scott Glenn,
Albert Finney, Brian Cox, Chris Cooper,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,-. BONTON FILM

KDYŽ DĚDA MILOVAL RITU HAYWORTHOVOU

n Prodám domácí vykrmené prase
– 30 Kč za 1kg – tel.: 606 413 238

Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

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

n Pronajmu garáž v Podměstí za
1.000 Kč, dále dám starší obývací pokoj
za odvoz – kompletní, tmavé dřevo, nízká
stěna – informace na tel.: 723 577 134

dovolujeme si Vás pozvat na novou výstavu s názvem „Velikonoční abeceda“,
která bude zahájena v Regionálním muzeu K. A. Polánka, Husova 678 v Žatci
9. března 2008 ve 14.00 hodin.
Výstava přiblíží historii velikonočních akce: v pondělí 10. března a v úterý 11.
svátků jara od A až do Z. Seznámíme března od 9.00 – 16.00 hodin předvede
Vás s jednotlivými symboly a zvyky paní Jitřenka Svobodová z Prahy zdobevelikonoc, přiblížíme dobu postní a ve- ní kraslic voskovým reliéfem a v prodeji
likonoční, vysvětlíme křesťanské pojmy budou perníčky s velikonočními motivy,
spjaté s velikonočním příběhem aj.
ve středu 12. března od 9.00 – 16.00
V loňském roce se našemu muzeu paní Jarmila Horná z Prahy ukáže
podařilo získat, díky několika malé- kraslice lepené slámou a ve čtvrtek 13.
rečkám z celé České republiky, novou března akci zakončí paní Hana Maříková
kolekci kraslic zdobených tradičními z Prahy ukázkou drátovaných kraslic od
i netradičními technikami. Několik 10.00 – 16.00.
exponátů zapůjčilo i Oblastní muzeum
Výstava potrvá do 27. dubna 2008.
v Lounech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Součástí výstavy budou předváděcí
Jitka Krouzová, RM Žatec

22. 2.
24. 2.

Hořínková Patricia
Skůra Jan
Kozánek Michal
Demeterová Libuše
Biskup Ondřej
Holubová Markéta
Pleyerová Eliška
Cinková Karolina
Konvalinková Johana
Koura Filip
Farkota David
Volfová Karolina
Nožina Jan
Makovský Petr
Makovský Daniel
Kolářová Lucie

ROZLOUČENÍ
16. 2.
17. 2.
18. 2.
20. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.

Kůrka Vladimír
Lichtenbergová Anna
Styblík František
Hůlka František
Bičan Jiří
Baštová Jaroslava
Mandát Zbyněk
Karnoldová Zděnka
Šedivý Antonín

61 let
83 let
80 let
75 let
77 let
96 let
44 let
83 let
86 let

Město Žatec
zveřejňuje termín pro podání
žádosti o půjčku z

FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ
pro fyzické a právnické osoby
vlastnící obytné domy a byty na
území města dle
Zásad o vytvoření a použití
účelových prostředků FRB-Ž,
schválené ZMŽ usnesením č.14/07
Přijímání vyplněných žádostí do
29.2.2008 (s razítkem podatelny)
včetně dokladů na odboru rozvoje
města u paní Šťastné.
Formuláře žádostí jsou k dispozici od
29.1.2008 na odboru rozvoje města
- paní Šťastná, na informacích a na
internetových stránkách města.

Valašský lord Žalman zavítá
do Královského města Žatec

V historii popmusic není ničím výjimečným, že hudební osobnosti dostávají
šlechtické tituly. Jeden takový muzikant-šlechtic zavítá se svou slavnou skupinou i do Žatce. Je to sám Lord Valašského království, a jmenuje se Pavel
Lohonka Žalman. Přijede k nám se svým spolem ,s nímž už 11 let vystupuje
v nezměněném obsazení a několikrát už tu koncertoval.
Stane se tak v přesně týden před jeho inspiraci neobracel jen do rodných jiždvaašedesátými narozeninami. Je to ních Čech, ale občas zabrousil i za moře.
velmi neuvěřitelné, ale opravdu se na- Jako jeden z prvních zpíval věci od Krirodil 20. března roku 1946 v Českých se Kistofersona, Gordona Lightfoota či
Budějovicích.
Boba Dylana. Žalmanův spol., procházel
Svým jižním Čechám zůstal věrný za roky své existence mnoha změnami,
celý život. Nejen svým bydlištěm (až střídali se muzikanti a zpěvačky, občas
na malé přestávky) ale především na pár měsíců neexistoval, až se sesvými písničkami. Se svými vlastními stava od roku 1997 ustálila ve složení
písněmi se ve svých pubertálních le- Petr Novotný (baskytara, klávesy), Jan
tech pomalu a nenápadně prosazoval Broža kytara zpěv občas texty, Jindřiška
mezi kamarády trampy, až podle jejich Petráková-Brožová zpěv a Pavel Žalman
zadumanosti dostal přezdívku Žalman. Lohonka (kytara zpěv a autorství většiny
Po vojně začal hrát s jihočeskými Mi- písní).
nesengry, kteří svůj repertoár čerpali
Kdo přijde 13. 3. v 19:30 do Městského
převážně z jihočeských lidovek. I dnes divadla na Žalmana a spol., nebude mupo více než 20letech kdy už není Mi- set jen poslouchat ale určitě si zazpívá
nesengr, zazpívá Žalman během vy- až dojde na známé písničky. S těmi by
stoupení nějakou lidovku. A publikum Žalman pohodlně vyplnil dva koncertochotně zpívá s ním. Nejen lidovky ale ní večery a ještě by zbylo. O nic méně
i jeho vlastní písně.
zajímavé nejsou ani ty novější, protože
Prvním největším Žalmanovým hitem Žalman, to je značka folkové kvality.
se stala písnička, “Ráno bylo stejný“ Nezbývá než se těšit, přijít a užít si to.
v podání Nezmarů. Žalman se pro svou
Jiří Navrátil

Metropolitní opera
z New Yorku živě v Žatci

Žatecké digitální kino si na měsíc Březen připravilo další zajímavé projekce.
Tentokrát si na své přijdou ti, kteří mají rádi Operu. Poprvé v Ústeckém
kraji uvidíte přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Všechny
koncerty budou přenášeny přes satelit a navíc v nejlepší obrazové kvalitě
HD (vysoké rozlišení). To vše bude ještě podpořeno prostorovým pětikanálovým zvukem 5.1.
První přenos proběhne v žateckém Runnicles. První přenos začne již od
digitálním kině v sobotu 15.března.
18:30 hod.
Promítat se zde bude dramatický příDruhým březnovým přenosem pak
běh s názvem „Peter Grimes“ od Ben- bude opera s názvem „Tristan a Isolda“,
jamina Brittena. Za překrásných zvuků kterou napsal Richard Wagner. Tristan
dramaticky naléhavé Brittenovy hudby a Isolda Richarda Wagnera předstase v příběhu o podivínském rybáři Peteru vuje mýtický a kouzly opředený příběh
Grimesovi vydáme na děsivé a zároveň plamenné lásky, vášně i tragické smrti.
hloubavé putování za smyslem viny V MET nyní v hlavních rolích tohoto
a odsouzení v drsném prostředí rybářské díla excelují nejvýznamnější wagnerovvesnice. Tenorista Anthony Dean Grif- ští pěvci dneška – Deborah Voigt a Ben
fey a sopranistka Patricia Racette jsou Heppner. Dílo hudebně nastudoval uměve světovém měřítku ideálními před- lecký ředitel MET James Levine! Tento
staviteli rolí Petera Grimese a učitelky přímí přenos začne již od 17:30 hod.
Ellen Orfordové, která má jako jediná
Předprodej lístků bude zahájen
s Grimesem soucit. V příběhu účinkují v budově Městské divadla Žatec od
Anthony Dean Griffey (Peter Grimes), 3.března.
Patricia Racette (Ellen Orford), AnthoKompletní informace o přenosech
ny Michaels-Moore (Balstrode) a další. naleznete vždy na www.metinhd.cz
Dirigentem orchestru bude Donald nebo na telefonu 415 710 519.

Městská knihovna Žatec

připravila na celý měsíc březen již tradiční akce pod názvem Březen – měsíc
knihy a internetu zaměřené na podporu čtení a využití internetu v praxi doprovázené prezentací a výstavami knih, vědomostními a čtenářskými soutěžemi, informačními lekcemi pro základní školy, soutěžemi pro děti a dalšími akcemi.
Dne 12.3. v centrální knihovně a dne 20.3. a 21.3. se mohou děti zúčastnit
14.3. na pobočce knihovny Jih se konají velikonoční knihovnické dílny a již nyní
Dny otevřených dveří spojené se slevou se mohou registrovat zájemci o Noc
registračního poplatku pro nové čtená- v knihovně, která se koná dne 28.3.
ře a čtenářskou amnestií pro stálé uži- pro děti ve věku od 6 do 10 let.
vatele, během velikonočních prázdnin
(fr)
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V organizaci je stále
zájem o divadlo

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ

Svaz postižených civilizačními chorobami, o. s. Žatec uspořádal pro své členy
zájezd do divadla v Mostě na divadelní
představení „Hra o lásce a smrti“.
Pro velký zájem byly vstupenky ihned
rozprodány. Ti, kteří museli zůstat bez
možnosti se tohoto představení zúčastnit,
budou mít při příštím prodeji do divadla
v Mostě přednost. Další možností kulturního vyžití bude pro lidi z organizace
v březnu návštěva žateckého divadla na
koncert operetních písní „Procházka
českou operetou“.
(žit)

ĀȀ̀ЀԀĀЀࠀ܀Ѐ

ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀ఀഀ
ကᄀሀᄀऀ܀Ѐጀጀ᐀ᔀ᐀Ѐጀᘀᘀᜀ

ЀԀ܀ĀĀĀ

Masopust u Včeliček

I když letos končil podle tradic Masopust 6.února, proháněly se ve třídě Včeliček
v MŠ Alergo Žatec ještě 12.února princezny, čertice, Spiderman, klaun, včelky,
piráti a mnoho dalších pohádkových postav.
Všichni si dobře užili tanečky na minidiskotéce, soutěže i masopustní koblihy,
které sponzorsky zajistil tatínek Voráček. Celé odpoledne bylo krásné stejně jako
všechny další akce, které pro děti a jejich rodiče připravují pracovnice MŠ. Nebylo to jistě naposledy co se všichni takhle sešli, už teď víme, že další příležitost
na sebe nedá dlouho čekat: 28.-29.2.08 budou ve školce Dny otevřených dveří,
13.3. Šerpování předškoláků na Moskvě a 14.3. již 8. Večer rodičů a přátel školy
tamtéž.
Za práci a energii, kterou nám spolu se svým volným časem věnovaly paní ředitelka Jana Hubková, učitelky Radka Uhlířová a Bohumila Černá a paní školnice
Danka Sýkorová, jim všem mnohokrát děkuji
Jaka Gajdošíková

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

Noční výsadek

V noci z 15. na 16. února připravilo
Sdružení dobrovolných záchranářů
Žatec (SDZ) pro nejen školou povinnou mládež zajímavou akci – noční
výsadek.
„Je to velmi oblíbená akce. Účastníci
jsou v noci se zavázanýma očima odvezeni na předem neznámé místo a vysazeni do terénu jen se slepou mapou, na
níž chybí názvy vesnic i některých jiných
orientačních bodů. Pod vedením našich
zkušených dospělých členů pak se podle
okolního terénu, tvaru křižovatek, kostelů, pamětihodností, vodních ploch či
toků musí zorientovat a dojít na místo,
které je v mapě označeno jako cíl,“ řekla
Marcela Ryšlavá, která letošní noční výsadek za SDZ připravila. „Letos se výsadku
zúčastnilo přes dvacet mladých, a tak byli
rozděleni do několika skupin. Každá byla
vysazena na jiném místě tak, aby se skupiny cestou nepotkaly a hra byla zajímavější.
V terénu jde hlavně o týmovou spolupráci,
záleží na každém členu, jak dlouho bude
skupině jako celku trvat, než se na místě
zorientuje a dojde do cíle.“ Letos záchranáři výsadek zasadili do okolí Lovosic. Cíl
byl u zříceniny Košťálov nad Třebenicemi,
kde na účastníky čekal teplý čaj a táborák
s opékáním buřtů.
Zdenka Uďanová, SDZ Žatec

4.3. 2008

6.3. 2008

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz

V. žákovský koncert

17.00 hod.

Koncert vítězů okresního kola soutěže ZUŠ

17.00 hod.

sál školy
V zajímavém programu se představí žáci hudebního a literárně dramatického
oboru.
sál školy
Představí se soutěžící žáci ve hře na klavír, housle a kytaru, kteří postoupili do
krajského kola soutěže ZUŠ.
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Klub českých turistů Žatec

Zve všechny příznivce turistiky na VI ročník pochodu

JARNÍ VÝŠL AP

Kdy:
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Mravenci

Touto formou bychom rádi
oslovili maminky a tatínky
dětí od 5 do 7 let, pro které JUNÁK
Žatec otevírá nový oddíl Mravenců.
V tomto oddíle b y vaše
děti strávily část volného času v kolektivu dětí,
formou her a zábavy.
Jeho náplní budou
především pravidelné schůzky, které
se budou konat v našich klubovnách
skautského domu (Pražská 1332 – naproti hřbitovu) každý pátek od 16:00
do 17:00. První schůzka se uskuteční
již 29. února.
Další informace můžete získat
u vedoucí oddílu Ivany Špírkové 606 834 020

Žatecký týdeník
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Tentokrát přes dva hrady

15 .3. 2008 sraz v 7.10 hod.
Žatec hl. nádraží
odjezd 7.22 R
Mutějovice 8.15
Start: Mutějovice zastávka ČD 8.20 hod.
Trasa: 14 km.

Od zastávky jdeme mírným stoupáním do vsi,kde u školy se napojíme
na ZTZ. Po ní pokračujeme kolem chmelnice k lesu. V něm nás vede cesta
kolem bývalého dolu Perun a dál k odbočce vpravo na zříceninu hradu
Džbán. Po prohlídce se vrátíme zpět na ZTZ, která pokračuje k rozcestníku
turistického značení „Pod Džbánem“ a přes Filipov do Domoušic. Z Domoušic jdeme po ČTZ na hrad Pravda. Z hradu pokračujem po ČTZ směr
Konětopy. Při procházení úvozem neopomeneme si prohlédnout okolní
skály na kterých jsou kresby lidských hlav. Na konci úvozu (u rozcestníku turistického značení) odbočíme vlevo a po MTZ dojdeme k „Čertovu
kameni“. Po prohlídce se vrátíme na turistický rozcestník a pokračujeme
dolu po MTZ přes srubový tábor do Konětop, kde končí naše putování.
Konětopy ČD
13:49
15:49
Louny město
14:12
16:12
Louny město
15:32
Louny střed 17:01
Postoloprty
15:45
Postoloprty
16:01
Žatec
16:20
17:38

Hrad s poněkud neobvyklým, ale sympatickým jménem stával na opukovém kopci. Je to malebné,romantické místo, kam měli lháři vstup zakázan. No uznejte sami
– cožpak se dá lhát na Pravdě. Mohlo by se zdát, že Pravda
vznikla v době husitské. Hrad je však starší, vznikl již během 1. polovi ny 14. století, což dokládají archeologické
nálezy. Současná podoba staveb pochází až z 2. poloviny
15. století,kdy hrad přestavěli páni z Kolovrat. Kdo ale
Pravdu založil zůstává zahaleno do mlh nevědomosti.
Ani o dalších majitelích není jasno. Až počátkem 16.
století se tu připomíná Jan Maštovský z Kolovrat, který
Pravdu v roce 1523 prodal Lobkovicům. V jejich majetku
hrad zůstal až do roku 1681. To se tu už dávno nebydlelo
a v jeho zdech se ukrývali jen tuláci a loupeživé roty, což
dokládají zápisy v Lounských smolných knihách. Dnes
tu zůstal kromě příkopu a valů rozlehlý trojúhelný areál
s dosud vysokými zříceninami hradeb, dvou palácových
staveb a hranolové věžovité brány. A odkud se vzalo to
prazvláštní jméno? Nikdo neví. Není však vyloučeno,
že původně se hrad jmenoval jinak.
Přijemně prožitý den přeje výbor KČT Žatec
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