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Ve čtvrtek 6. března se v zasedací síni
městského úřadu uskuteční od 16 hodin
3. zasedání zastupitelstva města v letošním roce.
Program:
1. Zahájení
2. 2. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení
6. Informace právního zástupce ve věci
žalob vedených městem Žatec
7. Majetek města
8. Prodloužení termínu dokončení
rekonstrukce čp. 84 a 85
9. Prodloužení termínu dokončen rekonstrukce čp. 369
10. Technické služby – úprava názvu
předmětu činnosti příspěvkové organizace
11. Chrám chmele a piva – finanční krytí
etap
12. TJ Sever Žatec – investiční dotace
13. T Šroubárna Žatec – neinvestiční
dotace
14. Rozpočtová změna
15. Nemocnice Žatec o.p.s.
16. Nákup akcií RRA
17. Různé
18. Diskuze a podněty
19. Usnesení a závěr

Jarmark: divadlo,
taneční vystoupení

Žatec – V pátek 14. března v 10 hodin
začne na náměstí Svobody Velikonoční jarmark. Pokračovat bude v sobotu.
V pátek bude program v centru probíhat od 10 do 16 hodin a v sobotu od 9
do 15 hodin.
K vidění budou řemesla jako například
řezbářství, brašnářství, paličkování, šperkařství, či výroba keramiky. Protočit hrnčířský kruh a zkusit si vytvarovat nějakou
nádobu vlastníma rukama si budou moci
i sami návštěvníci.
Připravená jsou i doprovodná kulturní vystoupení. V pátek od 14 hodin
vystoupí Základní umělecká škola
s mažoretkou a dechovkou, v sobotu
od 11 hodin se představí s různými
tanci. Pro návštěvníky jsou připravena
i divadelní představení a také ukázka
nazdobených velikonočních břízek, což
zajistí děti z místních mateřských škol
a dalších zařízení.
(st)

Žatec se představil
průvodcům

Dne 28. ledna 2008 se v pražském
Národním domě konal seminář pro
průvodce v cestovním ruchu. Na akci,
organizované Czechtourismem - Českou centrálou cestovního ruchu, se
představilo i královské město Žatec.
Kolem 250 průvodců shlédlo prezentaci Žatce zaměřenou na čtyři fenomény
města: historii, chmel, pivo a atmosféru.
V závěrečné diskuzi se profesionální průvodci dotazovali nejčastěji na městskou
památkovou rezervaci, chmelařské muzeum, pivovar, historii Židů a synagogu,
filmařskou tradici a kandidaturu města
na seznam UNESCO. Turistická sezóna
roku 2008 ukáže, zda se zájem průvodců
odrazí na vyšší návštěvnosti atraktivních
míst v Žatci.
(ic)

Silný vítr páchal škody
na městském majetku

Oráč z Čech
Žatečtí rodáci vydali novou publikaci
Sborník přednášek, které zazněly z úst
odborníků na česko-německé konferenci s tématem paliativní medicíny v Žatci
v říjnu 2006, byl v těchto dnech vydán
pod názvem „Oráč z Čech“. Jsme rádi,
že se záměr projektu - spojení diskuse
o způsobu zacházení s umíráním a se
smrtí člověka prostřednictvím díla humanisty Jana ze Žatce „Oráč a smrt“
podařil naplnit“ – sdělil Petr Šimáček
ze Sdružení rodáků a přátel města Žatce, které se spolu s německým Nadačním
spolkem Žatec na pořádání této akce podílelo. Jan ze Žatce v Žatci působil jako
městský písař a správce městské školy.

Toto dílo napsal roku 1400 po smrti
své manželky Markéty. „I když Jan ze
Žatce a jeho proslulé dílo „Oráč a smrt“
bylo v referátech předmětem značné
pozornosti, hlavním záměrem bylo pojednat o posledcích chvílích života člověka především z aspektů medicínských,
právních a etických z hlediska dnešního
pohledu“ – uvedl autor projektu Otokar
Löbl z Nadačního spolku Žatec. Nová
publikace byla slavnostně pokřtěna
v Městské knihovně v Žatci tmavým
žateckým pivem Xantho a je zařazena
do výpůjčního fondu pro čtenáře.
(red)

Žatec – Sobotní orkán zaměstnal desítky majitelů objektů v Žatci i místních
částech. Popadané tašky, hřebenáče, rozbitá okna, poražené stromy, to vše za
sebou nechal vítr, který přesahoval 100 kilometrů v hodině.
V sobotní úřední den mířili na radnice
obyvatelé, naštěstí padající střešní krytina nikoho nezranila. Stejně tak došlo jen
k minimálním škodám na okolo stojících
automobilech.
„Na místě zasahoval náš sbor dobrovolných hasičů, kteří zajišťovali další
nebezpečně uvolněné tašky na střeše
radnice. Práce to byla v silném větru
hodně nepříjemná. Jim i všem, kteří se
podíleli na odstraňování škod ve městě,
patří náš dík,“ uvedl místostarosta Aleš
Kassal. Radnice „odnesla“ vítr řadou
rozbitých oken a poškozenou střechou,
další škody vznikly na městské zeleni.
V podměstí padla za oběť větru rozložitá vrba u kostelíka vedle Moskvy, která
dlouhá léta dotvářela kolorit této části
města. Jeden akát se zřítil ve svahu pod
hradbami v Nákladní ulici, letitá dřevina
se rozlomila u hřbitova.
Problémy ale byly i v okolí. Kolem poledne nebyla například průjezdná silnice
Hasič odstraňuje na střeše radnice
od Žiželic ke kruhovému objezdu u bý- uvolněné tašky. Další fotografie
valého vojenského letště – vítr se tam vztahující se ke škodám na městské
podílel na převrácení kamionu.
zeleni najdete na straně 4.
FOTO: TOMÁŠ TRÉGL

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města

O hospodaření bývalého Uznávaný primář gynekologie
vedení nemocnice se se vrací na rodné Slovensko
zajímá policie
Žatec – Správní rada Nemocnice Žatec
o.p.s. podniká právní kroky v souvislosti
s hospodařením bývalého vedení nemocnice. Týkají se především vyplacení
částky v řádech několikaset tisíc korun
bývalé ředitelce Z. Hauswirthové, která
na vlastní žádost nemocnici opustila loni
na jaře, a také přidělení bytu. U obou
záležitostí spatřuje správní rada nestandardní postup, který podle ní může být
v rozporu se zákonem. Na příslušných
listinách, týkajících se zmíněné problematiky, figurují podpisy bývalého předsedy správní rady Jaroslava Hladkého.

Správní rada také pátrá po tom, kam se
poděly finanční dary sponzorů.
„Trestní oznámení jsme jako správní rada podali na dvě osoby,“ uvedl
Ing. Martin Hanták, předseda správní
rady nemocnice.
Zmíněný byt, který získala bývalá ředitelka, je majetkem města a podle mínění
města je nyní využíván neoprávněně. Už
jen proto, že byl přidělen bývalou správní
radou nemocnice prostřednictvím podŽatec – V minulých dnech proběhla
nájemní smlouvy, ale nezbytný souhlas z popudu vedení města kontrola trhovměsta coby vlastníka neexistuje.
ců na náměstí Poperinge. Konala se za
(spr) účasti pracovníků živnostenského úřadu,
odboru životního prostředí, městské policie a místostarosty Aleše Kasala.
Na místě pracovníci úřadu zjistili
pochybení
u tří trhovců z pěti přítommová slova ředitele Státního okresního
archivu v Lounech PhDr. B. Roedla, že ných. Jednalo se o větší zábor veřejnénení překážka v tom, aby se všechny ho prostranství, než jaký si v pokladně
historické tiskoviny týkající se Žatce,
vrátily zpět z lounského archivu. Sdružení podpoří také žádost o navrácení kroniky Jana ze Žatce z Loun zpět do Žatce,
V minulých dnech obvinil komisař
stejně jako výstavbu nového depozitáře 34letou ženu a o tři roky staršího muže ze
v Žatci. Za svoje vyznání k městu Žatec si Žatecka pro trestný čin nedovolené výroředitel Kopica v průběhu besedy vysloužil by a držení omamných a psychotropních
spontánní potlesk přítomných.
látek a jedů. Ženu komisař stíhá proto, že
„Rodáci přišli také s některými zajíma- od podzimu minulého roku přechovávala
vými návrhy pro zlepšení image muzea ve svém bytě komponenty a prekursory
i s tipy na osobnosti pro připravované sloužící k nedovolené výrobě drog a jebesedy. Určitě časem jejich náměty jího komplice kvůli tomu, že pervitin
v naší nové koncepci využijeme, stejně, vyráběl a následně distribuoval dalším
jako rozumné návrhy dalších občanů“ osobám. Této trestné činnosti se dvoji– dodal ředitel muzea Jiří Kopica. (ms) ce dopouštěla opakovaně. Soudce na oba

Rodáci besedovali v muzeu
Žatec - Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci navštívili ve čtvrtek
minulého týdne zástupci Sdružení rodáků a přátel města Žatce a německého
Nadačního spolku Žatec. „Naše návštěva
byla ohlasem na výzvu nového ředitele
muzea v tisku, kde vyzval veřejnost ke
spolupráci. Jsme rádi, že nás ředitel muzea přijal a mohli jsme s ním besedovat“
– uvedl předseda žateckých organizovaných rodáků Petr Šimáček.
Na setkání se mj. hovořilo o novém
ročníku literární soutěže s návrhem
tématu pro muzeum,
o digitalizaci žateckých kronik, o patriotství, ale také o a sounáležitosti občanů
se svým městem. V této souvislosti připomněla tajemnice sdružení Jarmila Ší-

Žatec – V pátek se představitelé města rozloučili s MUDr. Jánem Richnavským,
který po pěti a půl letech opouští žateckou nemocnici. Z rodinných důvodů se
vrací na rodné Slovensko.
„Opouštím Vás se smíšenými pocity.
„Na Slovensku budu pracovat na
Poznal jsem tady celou řadu příjemných soukromé klinice. Rád bych si udělal
lidí, kolegyň a kolegů, ale na Slovensku docenturu a pak? Kdo ví, třeba se stanu
mám už starší rodiče,“ uvedl sympatic- přednostou kliniky,“ pohovořil krátce
ký primář gynekologicko-porodnického o svých plánech.
oddělení. Právě on a jeho tým se zasadil
Na uvolněné místo primáře nastoupí
o to, že žatecká „porodnice“ si vydobyla MUDr. Jan Havlík, který přišel z nemocv regionu velké renomé.
nice ve Vrchlabí.
(kas)

Probíhají kontroly trhovců

městského úřadu zaplatili. „Byly jim
uložené pokuty, které byly tentokrát
v takové výši, že si trhovci vlastně jen
doplatili to, co skutečně zabrali. Příště
už riskují, že sankce bude mnohem
vyšší,“ uvedl místostarosta. Současně
byli trhovci upozorněni na to, že budou
dodržovat pořádek.
Kontroly na náměstí Poperinge budou
probíhat i v příštích týdnech.
(st)

Dvojice vyráběla pervitin

uvalil vazbu. Podle zákona jim hrozí až
pětiletý trest odnětí svobody.
Ze zahrady se ztratilo lešení
Policisté šetří krádež lešení, které
zmizelo z oplocené zahrady v kolonii
Pod Rájem v Žatci. Zloděj v minulých
dnech odcizil kromě kovových trubek
i další lešenářské součásti, čímž poškozenému majiteli způsobil škodu za
16 500 Kč. Případ šetří žatečtí policisté
jako trestný čin krádeže.
(pčrlouny)

strana 2

6. března 2008

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

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 20.02.2008 do 20. 03.
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 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,

Žatecký
týdeník

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

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
25.2.2008)
Volné bytové jednotky:
n č.2060/5 ul. Husova v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 85,60 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2060 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.2154 o výměře
486 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 856/4952
vzhledem k celku za kupní cenu …
647.520,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č.2826/8 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 481.130,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Zveřejněno: od 14.2.2008 do
14.3.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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

n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2727,
2728 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
717/29377 vzhledem k celku za kupní
cenu … 874.070,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 02.08.2005
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2
a p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
113.070,- Kč
n p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
129.763,- Kč.
Zveřejněno: od 20. 02. do 20. 03. 2008

2xfoto

n č.2722/4 ul. Jabloňová v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2722
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.3575
o výměře 240 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
358/14214 vzhledem k celku za kupní
cenu … 478.180,-Kč a poplatky spojeŽádost o koupi je nutno podat na přené s provedením smlouvy.
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec.
Zveřejněno: od 26.2.2008 do
26.3.2008

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

LEDEN/ÚNOR 2008
9.3. NEDĚLE

ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ

15:00

12.3. STŘEDA

ZPÁTKY DO POHÁDKY

10:00

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,Komponovaný hudebně dramatický pořad v kostýmech s jevištní dekorací.
Veselé hrátky o dobru a zlu z filmových pohádek. Pořad je doplněn mnoha
písničkami, které tyto pohádky provázejí.
Pro školy
Vstupné: 30,-

13.3. ČTVRTEK PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL.

19:30

16.3. NEDĚLE

15:00

S nejlepšími a posluchačsky nejoblíbenějšími písničkami ze všech doposud vydaných alb vystoupí v Žatci známý folkový zpěvák s kapelou. Během večera
zazní také skladby z posledního CD „Zatracený písně“
Předplatné sk. D i mimo předplatné
Koncert. Vstupné: 160,-

VÝSTAVA:

O PYŠNÉ KOZE

Veselá pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné
JITŘENKA ŽATEC
FOTOGRAFIE 1.DFK ŽATEC - Divadelní sezóna 2006 / 2007

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

KDYŽ DĚDA MILOVAL RITU HAYWORTHOVOU

19:30

Komedie Německo / Česko / Švýcarsko, 90 min
Film, který je z pohledu jeho autorky do značné míry autobiografický, sleduje
životní zvraty 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

10.3. PONDĚLÍ DVD KONCERT – HANA HEGEROVÁ

19:30

15.3. SOBOTA

18:30

Hudební večer s DVD projekcí koncertu.
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 40,-

Benjamin Britten - PETER GRIMES

Přímí přenos z metropolitní opery v New Yorku
Za překrásných zvuků dramaticky naléhavé Brittenovy hudby se v příběhu
o podivínském rybáři Peteru Grimesovi vydáme na děsivé a zároveň hloubavé
putování za smyslem viny a odsouzení v drsném prostředí rybářské vesnice. Tenorista Anthony Dean Griffey a sopranistka Patricia Racette jsou ve světovém
měřítku ideálními představiteli rolí Petera Grimese a učitelky Ellen Orfordové,
která má jako jediná s Grimesem soucit.
Účinkují: Anthony Dean Griffey (Peter Grimes), Patricia Racette (Ellen Orford),
Anthony Michaels-Moore (Balstrode) a další. Dirigent: Donald Runnicles. Režie
John Doyle
Přístupné o DVD
Vstupné: 200,METROPOLITNÍ OPERA NY
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Oblastní výbor
Komunistické strany Čech a Moravy v Žatci
si Vás dovolují pozvat na
oslavu

Mezinárodního
dne žen

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.
n Prodej slepiček – Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových hybridů Hisex hnědý, Moravia černá, kropenatá a žíhaná. Slepičky
jsou pod stálou veterinární kontrolou,
4x vakcinovány. Stáří při prodeji: 13
– 17 týdnů = cena 118 – 138 Kč dle
stáří. Pozor slepičky jsou o měsíc starší
než obvykle. Začátek snášky: duben
2008. 11 let prodeje bez jediné reklamace!!! Prodej se uskuteční v Žatci
dne 13. 3. 2008 u Západního nádraží
v Žatci v 15.00 hodin. Bližší informace
na tel. 728 605 840, 415 740 719, e-mail:
drůbež.cerveny.hradek@seznam.cz

Poradna

Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

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

PŘIŠLI NA SVĚT
25. 2.

27. 2.
29. 2.
2. 3.
3. 3.

Jansová Vlasta
Shebek Emiliia
Denisovová Marie
Kočvár Jiří
Hynková Helena

Dny otevřených dveří
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 14.3. na pobočce knihovny Jih se
konají Dny otevřených dveří spojené se
slevou registračního poplatku pro nové
čtenáře a čtenářskou amnestií pro stálé
uživatele, během velikonočních prázdnin 20.3. a 21.3. se mohou děti zúčastnit
velikonoční knihovnické dílny a již nyní
se mohou registrovat zájemci o Noc
v knihovně, která se koná dne 28.3. pro
děti ve věku od 6 do 10 let.
(fr)

Premiérový recitál, ve kterém se
představí se svým citově vřelým projevem mladá mezzosopranistka Karolina Bubleová-Berková, sólistka scény
Národního divadla v Praze a klavírista
Adam Skoumal, mistr interpretace
a kompozice, laureát národních a mezinárodních soutěží, kterému tleská
publikum v Praze, Japonsku i USA.
Závěrem vystoupí mladičká studentka

zpěvu Sharon Hrušovská, o které jistě
neslyšíme naposledy.
Slovem provází homeopat MUDr.
Josef Hrušovský.
Každá premiéra má neopakovatelné
kouzlo přítomného okamžiku, stačí jen
přijít a nechat se okouzlit ...
Městské divadlo v Žatci v úterý 18.3.
v 19:00
Srdečně Vás zve Alena Boušová

Opona se zvedá a krásu,
sílu a kouzlo všem ...

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

ROZLOUČENÍ
23. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.

Ve čtvrtek 20. března se návštěvníci žateckého divadla mohou těšit na příběh
tří žen, které osudovou shodou milují
jednoho muže. Každá z nich se s tímto
vztahem vyrovnává tak, jak člověka
dokáže proměnit, povznést, ale i zničit
velká láska. V příběhu plném žárlivosti,
v režii Luďka Munzara se představí oblíbené herečky Jana Hlaváčová, Hana
Maciuchová, Lucie Matoušková a Jitka
Moučková. Činoherní pořad začíná
jako vždy v Městském divadle Žatec od
19:30 hod.

Základní umělecká
škola Žatec, okres Louny

Rajdl David
Horáková Helena
Fiveberová Markéta
Jonica Jan
Šoltysová Eliška
Demeter Roman
Forgáč Daniel
Gabrielová Aneta
Jambor Tadeáš
Bílková Adéla
Bílková Nikola
Malaniková Vanessa

26. 2.

Žárlivost Hany Maciuchové
a Jany Hlaváčové

72 let
80 let
87 let
66 let
71 let
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6.3. 2008

Koncert vítězů okresního kola soutěže ZUŠ

17.00 hod.

11.3. 2008

Koncert žáků ze třídy L. Růžičky

17.00 hod.

sál školy
Představí se soutěžící žáci ve hře na klavír, housle a kytaru, kteří postoupili do
krajského kola soutěže ZUŠ.
sál školy
Žáci předvedou své umění ve hře na zobcovou flétnu, trubku, tubu, lesní roh
a trombon.

11.-12.3. 2008 Soutěž v sólové recitaci

13.3. 2008

Hrátky se zvířátky

14.3. 2008

Krajské kolo soutěže ZUŠ – klavír

ZUŠ Teplice
Reprezentovat naší školu budou žáci klavírních tříd.
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v pátek 7. 3. 2008 od 17.00 hodin
jídelna – Restaurace VÁCLAVKA
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16.00 hod.

sál školy
Již potřetí se sejdou žáci Scholy ludus na společné hodině, tentokrát na téma:
zvířecí mláďata, jaro a Velikonoce. Zveme i ostatní děti a rodiče ke společnému
setkání.
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8.30 hod.

Dům dětí v Žatci
Okresního kola soutěže se zúčastní žáci literárně dramatického oboru ze tříd
pí uč. MgA. Alžběty Urbancové a Mgr. Blanky Novákové.

7. 23.. 9pátek
18 hod. Zpívánky
Posezení s kytarou pod taktovkou Petry Komoráové.
.

7.00 hod. odjezd

Í 2007
ZÁ�2008
březen
20 hod.

Milovnícizpívání
kytar, vyv�trejte
své Pazourem
kytarové milá�ky
a p�ij�te si zahrát a zazpívat.
Tradiční
s Petrem
u klavíru.
ned�le
19 hod.
Moderní zp�soby lé�ení civiliza�ních chorob
5. 9.
9.s3.
neděle Nedělní
posezení
mantrami
a zenovými příběhy
10 hod.
Velmi zajímavé
povídání s
pana
Zde�ka Jermá�e.
Vstup:
25 K�.
t�eda
Magické, léčebné, ochranné a osvobozující písně... Vstup: 30 Kč.
20 hod. Zpívánky
7. 9.
Tradi�ní zpívání
s Petrem
tek sobota Retrodisko
15.pá3.
- 70.
létaPazourem u klavíru.
21 hod.
19 hod. Přijďte
Reggase
8. 9.
árty
e ppobavit
a zatančit si na hudbu 70. let. Oblečení a doplňky ve stylu
Zas je tu
regoka jsou
a DJ Jahteckym.
P�ikva�te
si podupávat
v rytmu
Vstup: 25 K�.
sobota
daného
období
samozřejmě
vítány.
Vstup: 30
Kč. reggae.
10 hod.
Ned�lní posezení s mantrami a zenovými p�íb�hy
9. 9.
16.ne3.
s Honzou
19 hod.
Magické, lé�ebné,
ochranné a osvobozující písn�...
Vstup:
30 K�.
d�leneděle Bubnování
Přijďte
se
přidat
a
bubnovat
z
celého
srdce.
19 hod.
Bubnování s Honzou
9. 9.
P�ij�te se p�idat a bubnovat z celého srdce.
d�lestředa
19.ne3.
Setkání
s horoskopem: BERAN
20 hod.
Meziplidí
tika v tomto znamení. Dozvíte se mnoho zajímavého.
rová diagnosnejen
rostonarozených
12. 9. 19 hod. Setkání
Úvodní
p�ednáka
Václava
Paura.
Vstup:
50 K�.
st�eda
Večerem provází Jiří Kevin Uher. Vstup: 60 Kč.
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
21.pá3.
Zpívánky
20 hod.
Koncert rockové kapely ze atce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.
Vstup:
40 K�.
tekpátek
Den otev�ených dve�í v �ajovn� Altán
15. 9. 9 hod.
ALTÁN,
Náměstíd�dictví.
Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734
Dny evropského
bota
soČajovna
15. 9. 20 hod. Setkání s horoskopem: PANNY
Setkání lidí narozených v tomto znamení a jejich p�átel. Dozvíte se mnoho zajímavého.
sobota
Deskové hry
16. 9. 15 hod.
Zahrajte si s námi nehazardní deskové hry od firmy Albi.
ned�le
Výklad karet
19. 9. 17 hod.
Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartá�ky paní Kristýny Folprechtové.
st�eda
21. 9. 20 hod. Zpívánky
pátek
Požadujeme
středoškolské vzdělání, znalost práce na PC. Kontakt: 415 728 667,
22. 9. 20 hod. Ú�esová párty
e-mail:
mareckova@izoszatec.cz,
nebo tance.
osobně
na adrese
firmy.
Ve�er plný roztodivných ú�es� a bláznivého
K dispozici
bude profesionální
sobota

Firma „IZOS s.r.o.“,
přijme na pobočku v Žatci, Velichov 42,

administrativní pracovnici
i neprofesionální kade�nice. P�ij�te si nechat vytvo�it na hlav� originální dílo.

23. 9. 10 hod.
ned�le
23. 9. 17 hod.
ned�le

Ned�lní posezení s mantrami a zenovými p�íb�hy

� a j o v é e x p e r i menty
Pro znalce i neznalce ochutnávky �ajových novinek.

Vstup: 30 K�.
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Rada dala zelenou
příspěvkům pro
tělovýchovné jednoty

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

referent na úseku státní
správy lesů a myslivosti

Žatec – Celkem 300 tisíc korun na podporu sportovních aktivit doporučila ke
schválení rada města zastupitelům.
Vždy se jedná o příspěvek, který pokrývá vždy zhruba polovinu celkové,
potřebné částky. Ti budou o penězích
jednat ve čtvrtek.
Žádost Šroubárny se týkala peněz na
opravu osvětlení v tělocvičně tělovýchovné jednoty. Nynější osvětlení je totiž
velmi poruchové a náročné na provozní
náklady. Oprava by je snížila až o 60 %.
Celkové náklady jsou 195 tisíc korun. Na
základě doporučení sporovní komise rada
města odsouhlasila 100 tisíc korun.
V případě TJ Sever se jedná o žádost týkající se dodatečného odhlučnění přístavby herny stolního tenisu v areálu u řeky.
Konkrétně jde o instalaci speciálních panelů zavěšených pod stropní konstrukcí,
jež vyřeší problémy se zvukem, respektive
hlukem. Celková částka činí 370 tisíc korun, navržený příspěvek komisí a následně
radou je 200 tisíc korun.
Obě žádosti musí projednat zastupitelstvo, které rozhodne o přidělení či
nepřidělení.
Rada naopak nedoporučila poskytnutí
příspěvku FK Chmel Blšany. Fotbalový
klub se na město obrátil se žádostí o podporu ve výši 200 tisíc korun. Sportovní
komise se vyjádřila záporně, protože se
rozdělují pouze peníze pro žatecké sportovní organizace.(kas)

Příprava fotbalistů
Žatce pokračovala
dvěma zápasy

Žatec - Deštivý víkend a s ním velice
nepříjemný vítr doprovázel další
část přípravy žateckých fotbalistů na
nadcházející jarní boje o mistrovské
body v krajských soutěžích. I když se
v celém kádru mužů, který se připravuje společně, vystřídala již celá řada
jmen (včetně hráčů, kteří byli v rámci
možností zkoušeni trenéry z jiných
oddílů), trenéři Slavoje musejí nad
skladbou kádru hodně přemýšlet.
Nespokojenost panuje zejména z rozlišným přístupem hráčů k tréninkovým
povinnostem a s tím následně zápasové
nasazení a plnění pokynů trenérů. Ne
všichni sledovaní jsou ochotni se plně
podřídit tomu, co fotbal potřebuje. Přesto vedení Slavoje doufá, že vše se v dobré
obrátí s příchodem zahájení soutěží.
n FK Slavoj Žatec – FK Tuchořice 0:1
(0:0)
Sestava: Baštýř / 2.pol. Spodniak /
Zlatohlávek – Opell – Dykas – Škréta
– Podroužek Hofman – Břečka – Šidlof
- Uhliar – Klíma. Střídali: Bešík, Jindra
Na velice dobrém náhradním hřišti
v Libočanech bylo sehráno utkání, které
bylo bojovné z obou stran, ale útočníkům
selhávala koncovka. Některé vyložené
šance, např. Uhliara, by se ale měly proměňovat. Žatečtí stále hledají odvážné
útočníky se střeleckou koncovkou. A tak
o výsledku utkání rozhodli hosté perfektně zahraným přímým kopem, který
skončil v šibenici domácího brankáře
Spodniaka.
Více fotbalového vzruchu již nebylo,
mimo několika žlutých karet, které potřeboval rozhodčí Meder Ant.
n FK Slavoj Žatec – FK Zeměchy 4:0
(2:0)
V sobotu od 20.00 hod.sehráli Žatečtí
v kombinované sestavě přípravné utkání
na umělé trávě v Souši. Zápasovou převahu vyjádřili postupně brankami Havelka
(2 x), Němec a Kouba.. Žatecký Hofman
navíc neproměnil pokutový kop.
Následující víkend bude již pro žatecké trenéry malou generálkou na to, jak
postavit oba týmy dospělých pro první
jarní utkání.
8.3.08 – FK Slavoj Žatec – FK Toužim
od 14.30 hod. na Stadionu u Ohře, v případě nepřízně počasí se utkání odehraje
v Libočanech.
9.3.08 – FK Slavoj Žatec – FK Spořice
od 10.30 hod. v Libočanech
(pm)

Žatecký týdeník

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění NV č. 330/2003 Sb.
a NV č. 637/2004 Sb.v platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na
území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny (u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření
na obor lesního hospodářství výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákona č. 289/1995 Sb. Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, včetně příslušných prováděcích vyhlášek a zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 5. 2008

Rekapitulace škod na zeleni po bouři Emma: Vývraty - 2 stromy , z toho jeden
trnovník akát pod hradbami a jedna vrba bílá u kostela sv. Václava. Polomy: 2
stromy, z toho jedna lípa krymská (již silně poškozená) v parku u nemocnice
a jírovec maďal v parku u hřbitova (ohrožující stav, koruna zůstala zapříčená ve
výšce). Foto: Petr Janda

Žatečtí rodáci vydali novou
publikaci

Žatec - Sborník přednášek, které zazněly z úst odborníků na česko-německé
konferenci s tématem paliativní medicíny v Žatci v říjnu 2006, byl v těchto dnech
vydán pod názvem „Oráč z Čech“.
Jsme rádi, že se záměr projektu - spojení a jeho proslulé dílo „Oráč a smrt“ bylo
diskuse o způsobu zacházení s umíráním v referátech předmětem značné pozora se smrtí člověka prostřednictvím díla nosti, hlavním záměrem bylo pojednat
humanisty Jana ze Žatce „Oráč a smrt“ o posledcích chvílích života člověka přepodařil naplnit“ – sdělil Petr Šimáček ze devším z aspektů medicínských, právních
Sdružení rodáků a přátel města Žatce, a etických z hlediska dnešního pohledu“
které se spolu s německým Nadačním – uvedl autor projektu Otokar Löbl z Naspolkem Žatec na pořádání této akce po- dačního spolku Žatec.
dílelo. Jan ze Žatce v Žatci působil jako
Nová publikace byla slavnostně pokřtěměstský písař a správce městské školy. na v Městské knihovně v Žatci tmavým
Toto dílo napsal roku 1400 po smrti své žateckým pivem Xantho a je zařazena do
manželky Markéty. „I když Jan ze Žatce výpůjčního fondu pro čtenáře.
(red)

Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemníka prostřednictvím podatelny nejpozději do 26. 3. 2008 do 16.30 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent na úseku lesního hospodářství a myslivosti“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. Zasláním přihlášky
na výběrové řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a archivací osobních
údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů.
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Velitel brigády plk. Aleš Opata odchází
Žatec – „Plukovník Aleš Opata pro
mne byl, je a navždy bude symbolem
4. brigády rychlého nasazení. Jménem
města mu děkuji za vše, co udělal pro
brigádu, posádku a tím pádem i město
Žatec. Těmito slovy se rozloučil s velitelem 4. brigády rychlého nasazení
žatec místostarosta Aleš Kassal. Slavnostní akt se uskutečnil minulý čtvrtek
v areálu kasáren.

Plukovník generálního štábu Aleš Opata
stál u zrodu 4. brigády rychlého nasazení,
elitní složky Armády ČR, jejíž příslušníci
prošli celou řadu zahraničních misí – v Kosovu, Iráku i Afghanistanu.
Pplk. Aleš Opata, který brigádu vedl od
roku 2003, se k 1. březnu stane zástupcem
ředitele sekce rozvoje druhů sil ministerstva obrany. Ve funkci ho nahradí Ladislav
Jung, jeho dosavadní zástupce. (st)
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