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Budeme se
letos koupat?

Jak jste si v některém z minulých
čísel Žateckého týdeníku mohli
přečíst, městu se podařilo získat
zpět koupaliště a to dohodou o vzájemném odstoupení od smlouvy
s jejím dlouhodobým nájemcem.
Proč tak město činilo je nasnadě,
v minulých letech nebylo koupání
v našem koupališti zrovna idylkou,
provoz byl pro město velmi drahý
(zůstává mi záhadou proč, když
město nebylo provozovatelem),
s velkými obtížemi se (ne)dařilo
splňovat hygienické předpisy
a posledním rokem bylo koupání
dokonce „na vlastní nebezpečí“.
Nové vedení města si dalo jako
jeden z úkolů rozlousknout tento
táhlý problém a nabídnout občanům kvalitní koupání, navíc rozšířené o další rekreační činnosti. Že
se tento úmysl nedá realizovat za
půl roku je asi jasné.
Přesto jsme si přáli, aby alespoň
letošní sezóna proběhla v původních bazénech a než se zpracuje
studie, projektová dokumentace
a ostatní náležitosti stavby, tak
aby bylo možné koupání například
v polovině bazénů. Městská rada
se tedy vydala zjistit skutečný stav
koupaliště a zjistila že tento záměr
nebude bez několikamilionové dotace možný. Pokud by investované
miliony zůstaly součástí i budoucí
stavby, tak by v tom nebyl až takový problém, ale bohužel by šlo
pouze o jednorázovou dotaci pro
tento rok. Odbor rozvoje města byl
pověřen, aby zjistil ve spolupráci
s odbornou firmou skutečný stav
a výsledkem bylo toto vyjádření:
„Vzhledem ke stavu zařízení nedoporučujeme uvádět koupaliště
do činnosti na sezónu 2007, protože se domníváme, že vložené
úsilí a finanční prostředky budou
zmařeny při první kontrole orgánu
hygienického dozoru.“ Pro občany to znamená dvě zprávy a jak to
tak bývá, tak jednu dobrou a jednu špatnou. Špatná je, že se letos
a pravděpodobně ani příští rok
ještě nevykoupeme. Dobrá je ta, že
se již pracuje na studii a záměrem
města co nejdříve začít stavět nové
koupaliště, které bude splňovat
náročné hygienické normy a poskytne kvalitní rekreaci pro naše
občany. Miroslav Legutko
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zpravodaj
Městského úřadu
Žatec

Letecký pohled na jižní část Žatce, kde vyrůstá obchodní centrum Tesco.

Nemocnice odčerpala a odčerpá
přes 200 milionů korun

Žatec – Vzhledem k rozsáhlým diskuzím o tom, jak se hodlá současné vedení
města postavit k další existenci nemocnice, se sluší obyvatelům Žatce a místních částí připomenout, v jaké je Žatec situaci.
Do svého majetku ji město převza- Podle dalších právních výkladů je pak
lo v roce 1997 od Fondu národního pozice zakladatele – diplomaticky řečemajetku. Z nemocnice následně no – vzhledem k vloženému majetku ne
vznikla obecně prospěšná společnost. zrovna optimální).
Zakladatelem se stalo město, které má
Od roku 1997 je zdravotnické zařívzhledem k právní formě společnosti je- zení pravidelným odběratelem milionů
dinou možnost, jak hospodaření uvnitř až desítek milionů korun ročně. Shrňnemocnice kontrolovat – přes správní či me čísla z podkladů, které připravila
dozorčí radu. Nemocnice ve formě o.p.s. vedoucí finančního odboru Monika
se stala takřka republikovým unikátem; Naxerová:
řada měst a obcí od ní prchla, jakožto od n V letech 1999 až 2007 poskytnuty neformy ne zcela štastné (Pokud nemocnimocnici finanční dary a dotace v úhrnce existuje ve formě obecně prospěšné
né hodnotě 19,189 milionu korun.
společnosti, pak jde o samostatný právní n V letech 1999 až 2006 se profinancosubjekt, jako takový ručí za své závazky
valo 80,768 milionu korun.
(neručí za ně zakladatel) a odpovědnost n Havarijní opravy v letech 1999 až
zakladatele, ale i jeho pravomoci končí
2006 1,8 milionu korun
v okamžiku registrace společnosti. n V rozpočtu pro rok 2007 schváleno

zastupitelstvem města 75,392 milionu korun.
n Bezúročné půjčky města nemocnici se
vyšplhaly na 7 milionů korun, z toho
přes 2 miliony korun prominuto.
n Další finančně velmi náročné požadavky: 31,5 milionu korun na lůžkovou část chirurgie, 15 milionů korun
na druhou etapu chirurgie
Pro lůžkovou část chirurgie bude tedy
podle nynějšího odhadu zapotřebí 31,5
milionu korun.
V souvislosti s touto částkou se
rozpoutala diskuze, které měla i svůj
mediální rozměr (ten z představitelů
města udělal kacíře, kteří snad chtějí
nemocnici pohřbít). Nutno dovysvětlit, za jakých okolnost se zrodila. Vedení města v zimě znalo rozpočet a v jeho
rámci také to, že na investičním fondu
je zhruba 64 milionů korun. To je lapi-

dárně řečeno částka k volnému použití
na investiční akce, jako jsou opravy
komunikací, opravy ve školách a podobně. S informací o výši investičního
fondu se představitelé města najednou
z podkladů od vedoucího odboru rozvoje města Miroslava Vrábíka dozvěděli,
že v připravovaných akcích figuruje také
již zmíněná lůžková část chirurgie. Pro
úplnost dodejme, že to bylo v době,
kdy nebyl znám výsledek rozboru hospodaření, který se zrodil až v minulých
dnech a z nějž „vypadlo“ dalších 17
milionů korun.
Ale vraťme se zpět. Tehdy rada města
stála před tím, zda největší část peněz
vlít do nemocnice a mít zbývajících asi
33 milionů korun (!) na investice v celém
městě a místních částech. Nádherná
představa!
(pokračování na straně 2)

Žatec – Text výzvy a okruh zájemců pro výběrové řízení na psí útulek schválila na minulém jednání rada města. Ta před časem ukončila smlouvu
s Karlem Petráskem kvůli nespokojenosti s obstaráním této služby.
Zájem o obeslání s textem výzvy do- požadavky a normy. Péči o psy nyní
sud projevilo pět uchazečů z různých zajišťuje útulek v Jimlíně, provozomíst našeho kraje. Zásadní podmín- vaný Davidem Kubalíkem.
kou města je, aby byli schopní plnit
Několik týdnů po vypovězení
službu od 1. června, a pochopitelně smlouvy s K. Petráskem obdrželo veaby zařízení splňovalo všechny sta- dení města dopis s desítkami podpisů
vební, hygienické a veterinářské obyvatel z nejrůznějších míst Žatce.

V textu vyjadřují důvěru, že Petráskův
psí útulek v lokalitě „Pod Starým vrchem“ bude zrušen a již neobnoven.
Pro úplnost uvádíme, že město Žatec si
nechalo péči o psy zajišťovat a hradilo
ji, ale samotný útulek je soukromým
majetkem Karla Petráska.
Obyvatelé tamní části města útulek
označují za výrazného narušitele
klidu a pohody a někteří podle textu

dopisu dokonce zvažují prodej tamních nemovitostí. Zmiňují také, že
v minulosti na jejich stížnosti nikdo
nebral zřetel.
Současné vedení města ale právě
pro opakované stížnosti a na základě
dokumentace Městské policie Žatec
rozhodlo službu u K. Petráska vypovědět.
Aleš Kassal

Radnice vyhlásila výběrové
řízení na zajištění psího útulku
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku pozemky

Záměr projednán RM dne
07.12.2005 , 27.11.2006
a 2.4.2007

č.p. 575 ul. Jungmannova se st.p.č. 110
o výměře 404m2, p.p.č. 7096/1 o výměře
64 m2 Jedná se o rohový dvoupodlažní
Projednáno RM dne 02.04.2007
st.p.č.2609 (zastavěná plocha) o výměře podsklepený obytný dům se 4 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky. Dům
26 m2 lokalita Bílý vrch v Žatci,
st.p.č.3682 (zastavěná plocha) o výměře se nachází nedaleko centra města
Kupní cena: 2 230 810,- Kč
18 m2,
st.p.č.3683 (zastavěná plocha) o výměře
18 m2,
st.p.č.3684 (zastavěná plocha) o výměře
20 m2
st.p.č.3685 (zastavěná plocha) o výměře
21 m2, vše ul.Mostecká v Žatci,
st.p.č.4163 (zastavěná plocha) o výměře
16 m2,
st.p.č.4159 (zastavěná plocha) o výměře
10 m2,
st.p.č.4164 (zastavěná plocha) o výměře
č.p. 1404 ul. Svatováclavská se
16 m2 a
m2, p.p. č.
st.p.č.4152 (zastavěná plocha) o vý- st.p.č.1587 o výměře 817
2
měře 14 m2, vše lokalita Pod Astrou 370/4 o výměře 1025 m a se2 skladem
se st.p.č.3989 o výměře 49m Jedná se
v Žatci,
pod stavbami zahrádkářských chatek, o třípodlažní, podsklepenou budovu školy
za účelem majetkového vypořádání s půdním prostorem, postavenou v roce
skutečného stavu užívání pozemku. 1925, poslední rekonstrukce a modernizace v roce 1979. Budova je pronajata.
část p.p.č.423/1 (lesní pozemek) o výKupní cena: 17 402 850,- Kč
měře cca 580 m2 v k.ú. Bezděkov za
účelem zarovnání vlastnické hranice

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Nemocnice odčerpala a odčerpá přes 200 milionů korun
(pokračování ze strany 1)
Pasport špatných chodníků a dalších
komunikací hovoří o tom, že je zapotřebí
nejméně 125 milionů na ty nejproblematičtější úseky a z jiných sfér například 45
milionů na špatné až havarijní stavy ve
školských zařízeních. Navíc se všechna
města doslova klepou na nynější dotační
období, kdy mají šanci sáhnout si na desítky a stovky milionů korun na dotacích
pro svůj rozvoj, k čemuž ale potřebují mít
také dostatek vlastních peněz na spolufinancování.
Předseda správní rady nemocnice
Jaroslav Hladký a ředitelka nemocnice
Zdeňka Hauswirthová se při prvním
setkání s novou radou města navíc neobtěžovali radním sdělit (dodnes si rada klade otázku proč), že na dosavadní práce se
musí podle nich kvůli logické návaznosti
celého projektu pokračovat lůžkovou částí
– již označují za jako naprosto nezbytnou
– a hovořili jen o potřebě dodělat vstupní
část. Za hubičku – za šest milionů korun.
Na zastupitelstvu už ale předseda správní rady použil zcela jiné číslo. Vstupní
část prý přijde na devět milionů korun
(naposledy ale dostala rada informaci
od svého odboru rozvoje města, že jde
o 15 milionů). Jeho ekvilibristika s čísly
a vytahování informací ve stylu „to přece
musí být každému jasné“, zrovna nebudí
dojem, že je připraven i přes svou porážku
v komunálních volbách s nynějším vedením města plně spolupracovat.
Jaký je závěr peripetií kolem lůžkové
části? Z výsledku hospodaření vyplynulo,
že město má letos minimálně na zahájení
prací v lůžkové části, a tak se dají peníze
vyčlenit. Vyhlásí se výběrové řízení a projekt se může začít realizovat.
Pokud si dáme tu práci a spočítáme vše,
co se z městského rozpočtu do nemocnice jako celku vlilo a vlije, dostáváme se
k částce hodně přes 200 milionů korun.
A to ještě nikdo neví, s jakými „naprosto

Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
27.11.2006 a 2.4.2007
č.p. 685 Prokopa Malého se st.p.č. 899
vše v k.ú. Žatec.
o výměře 252 m2. Jedná se řadový dvoupodlažní nepodsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 2 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 820 670,- Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Představujeme projekt
Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti

čp. 975 ul. Lva Tolstého se st.p.č.1123
o výměře 478m2 a zahradou p.p.č.4649/7
o výměře 399m2. Jedná se o dvoupodlažní
řadový podsklepený obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Dům se nachází nedaleko centra města
Kupní cena : 2 114 310,- Kč

č.p. 1067 ul. Osvoboditelů se st.p.č. 1277
o výměře 669m2, p.p.č. 1755/8 o výměře
29 m2 a p.p.č 1755/9 o výměře 29 m2.
Jedná se o rohový dvoupodlažní podsklepený obytný dům s vedlejšími stavbami
(3garáže, kolna) ve dvoře se 4 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 1 552 330,- Kč

EČ 2490 ul. B. V. Kunětické se st.p.č.
2802 o výměře 28m2. Jedná se o samostatně stojící objekt původně autobusová
zastávka.
Kupní cena: 27 910,-Kč

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Projekt Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti (dále
jen ITP) je systémovým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky, které jej realizuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České
republiky a Národním vzdělávacím fondem. Pilotně je realizován v 5 krajích
České republiky - mj. i v kraji Ústeckém, kde ve všech okresních městech
vznikly místní zastoupení tohoto projektu.
Cílem projektu ITP je přispět ke snižování a prevenci nezaměstnanosti
v České republice (a tedy i v Žatci a potažmo celém okrese Louny) prostřednictvím zefektivnění a zintenzivnění spolupráce úřadů práce, zaměstnavatelských subjektů a vzdělávacích zařízení. Nejvýznamnější aktivity, které by
měly k dosažení specifikovaného cíle přispět a které budou jednotlivé místní
pobočky zabezpečovat lze shrnout do těchto několika bodů:
1. Intenzivní komunikace a spolupráce se zaměstnavateli především na
úrovni:
- zjišťování reálných potřeb v oblasti lidských zdrojů - personální poradenství,
- zprostředkování kontaktu a komunikace se školami, které připravují
absolventy v příslušném oboru činnosti zaměstnavatele, zprostředkování kontaktu s dalšími vzdělávacími subjekty,
- předávání informací o reálných možnostech místních vzdělávacích
subjektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a návrhů možností rozvoje
spolupráce s těmito subjekty,
- poradenství a pomoc v oblasti přípravy, zpracovávání a řízení rozvojových projektů investiční i neinvestiční povahy financovaných z prostředků strukturálních fondů EU.
2.Intenzivní komunikace a spolupráce se základními a středními školami
(a dalšími vzdělávacími subjekty) především na úrovni:
- kontinuálního kariérního poradenství a orientace žáků / studentů na
úrovni podmínek místního trhu práce,
- zprostředkování kontaktu a komunikace se zaměstnavateli, kteří jsou
činní v oborech v nichž školy vzdělávají své studenty,
- předávání informací o reálných aktuálních i budoucích potřebách
místních zaměstnavatelů na úrovni lidských zdrojů,
- poradenství a pomoc v oblasti přípravy, zpracovávání a řízení rozvojových projektů investiční i neinvestiční povahy financovaných z prostředků strukturálních fondů EU.
Výše zmíněné body představují zároveň základní oblasti činnosti jednotlivých zastoupení projektu ITP v Ústeckém kraji. Činnost ITP se zaměřuje též
na spolupráci s dalšími sociálními partnery (neziskové organizace, obecně
prospěšné společnosti apod.).
V případě zájmu o bližší informace spojené s projektem ITP se prosím obracejte přímo na pracovníky okresního zastoupení projektu ITP v Lounech.

nezbytnými“ investicemi představitelé
nemocnice ještě přijdou.
Proč to všechno vysvětlování? Aby si lidé
ve městě uvědomili, jaké ohromné peníze
do nemocnice jdou a sami si zhodnotili,
nakolik je pro ně nemocnice, s přihlédnutím k obrovským investicím, v péči o jejich
zdraví či jejich blízkých partnerem.
Nesmí se ale zapomenout na další část
městského majetku, o které se v minulosti příliš nehovořilo – o poliklinice. Ta
je v hrozném stavu. Jen oprava střechy si
vyžádá odhadem přes 12 milionů korun,
další miliony budou stát zateplení, výměny oken a podobně, pokud se ovšem
nechceme smířit s tím, že objekt shnije
a nebo z něj přinejmenším bude unikat
tepla za statisíce korun ročně. Pokud
toto všechno připočteme k výše zmíněným částkám, zjistíme, že město Žatec
do zdravotnictví vlilo a vlije dohromady
kolem čtvrt miliardy korun.

Veřejnost často chápe zdravotnictví jako
naprosto zásadní věc. Stejně tak chce ale
spravené chodníky, kulturu, dopravní spojení, fungující a opravené školy, uklizené
ulice a podobně. Obyvatelé města a místních částí by si měli plně uvědomit to, že
všechno dohromady vyžaduje podstatně
větší potřebu peněz, než jakou disponuje
rozpočet města Žatec. Nynější vedení
města je ovšem plně odhodlané dokončit
rekonstrukci nemocnice, ale současně
se voličům zavázalo k dosažení rozvoje,
což také platí. To je možné jen za dvou
podmínek: 1/ že seženeme dostatek peněz na dotacích a za 2/ že v organizacích
a společnostech, jejichž je zakladatelem či
zřizovatelem, budeme mít naprosto férové
partnery. Obecně řečeno - matoucí informace či znaky vykazující dokonce sabotování spolupráce není pro město jako celek
tou nejlepší vizitkou. A v tomto ohledu má
Žatec ještě hodně co napravovat. (rm)

Handicap Žatec pomáhá

Už šestým rokem je tu pro veřejnost organizace postižených Handicap Žatec
a pátým rokem Informační centrum pro osoby zdravotně postižené, seniory a osoby o ně pečující. Tyto osoby se v životě potýkají s nejednou překážkou a z tohoto
důvodu se snažíme naše služby přizpůsobit jejich požadavkům.
Nabízíme tyto služby: Oblasti posky- přirozenou součástí spektra sociálních
tovaného poradenství: základní soci- služeb poskytovaných v regionu Žatec.
ální poradenství, odborné poradenství, Odbornost a kvalifikovanost při jejich
sepisování žádostí, odvolání formulářů poskytování je zajištěna absolutoriem
apod., rehabilitační a kompenzační po- kurzů a pravidelným doškolováním.
můcky. Další aktivity: kontaktní práce Získání registrace jako poskytovatele
v terénu, obhajoba práv a zájmů obča- sociálních služeb, je dalším krokem ke
nů se zdravotním postižením, půjčovna zkvalitnění naší práce a splnění podmínpomůcek, asistenční doprovod, právní ky nového zákona o sociálních službách.
poradna, zážitkové semináře, výuka Touto cestou bychom rádi poděkovali zapráce s PC a Internetem, kulturní akce, městnancům, dobrovolníkům a sponzohipoterapie, publikační činnost – časo- rům ,bez kterých bychom nemohli zajistit
pis Berlička, školící a vzdělávací akce pro bezproblémový provoz Informačního
zaměstnance a dobrovolníky. Od 1. ledna centra. Všichni dobrovolníci jsou z řad
do 31. prosince 2006 evidovalo Informač- osob zdravotně postižených a vykonávají
ní centrum 2358 kontaktů s klienty. Při svou práci bez nároku na jakoukoliv od256 pracovních dnech je to přibližně 9,2 měnu a ve svém volném čase. Děkujeme
kontaktu denně. Individuální pomoc ve Vám lidičky za to, že jste a jací jste a není
prospěch klienta (sepsání. odvolání, Vám lhostejný osud druhých. Najdete nás
intervence, doprovod, nákup pomůcek v Jiráskově ulici 150 (ulice směřující
apod.) byla poskytnuta 84 klientům. z náměstí Svobody k synagoze), Žatec
S 643 klienty byl rozhovor(intervence) – denně pondělí až čtvrtek od 9.00 do
veden déle jak 30 minut. Každoroční 15.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00
zvyšování počtu klientů a výčet našich hodin, tel. č. 415 714 277.
Světlana Smočeková
aktivit nás utvrzuje v tom, že se Informačpředsedkyně organizace
ní centrum pro zdravotně postižené stalo

Specializovaná firma začne snižovat
populaci přemnoženého holuba

Žatec – Radní odsouhlasili zahájení sanace a následného zabezpečení hnízdišť
holubů v půdních prostorách vytipovaných objektů. Jedná se o reakci na přemnožení tohoto druhu opeřence, který především poškozuje majetek a patří
i k roznašečům chorob.
V závěru března zástupce speciali- roku a na přelomu let 2007/2008). Zázované firmy provedl obhlídku města sahy se provádějí podle metodiky a se
a navrhl na základě zkušeností z řady schválením Státní veterinární správy
jiných měst a obcí následující postup: a Státního zdravotního ústavu.
provede odchytové zásahy v zamořeVšechna opatření mají dva cíle – ochraných půdních prostorách v centru města nu zdraví obyvatel a také ochranu budov.
a sanaci hnízdišť, odkud pochází většina Významnou podporou pro tuto snahu
holubí populace, a následně i dezinfekci města bude, pokud se k cílenému poa dezinsekci těchto prostor.
stupu přidají i ostatní majitelé objektů.
Tím pádem, se zastaví příliv dalších Konkrétně tak, aby zajistili střechy a další
jedinců do už tak rozsáhlé populace. případné průnikové cesty proti vletu hoTeprve pak, je podle firmy reálné uvažo- lubů. Tím, totiž jen podporují zahnízdění
vat o klasickém odchytu holubů (v závěru a další rozmach holubí populace. (mst)

Žatec bude mít nové náměstí
Sice jen na internetu, ale nebude to náměstí ledajaké: budou se na něm scházet
cizinci a mimo jiné v němčině, později
v angličtině a francouzštině, komunikovat
se Žatečany ve městě chmele a piva. Na žatecké radnici byla totiž v pondělí 2.4.2007
podepsána smlouva mezi Městem Žatec
a Förderverein der Stadt Saaz / Žatec e. V.
Georgensmünd (Nadační spolek Žatec)
o vytvoření webového portálu nazvaného
„Internetové náměstí města Žatec“. Cí-

lem projektu je rozvoj turistického ruchu,
navazování hospodářských a kulturních
kontaktů a zviditelnění města Žatec ve
Spolkové republice Německo a v ostatních
státech Evropské unie.
„Věřím, že tato naše podepsaná smlouva
rozšíří další spolupráci, která mezi městem
Žatec, Sdružením rodáků a přátel města
Žatce a naším Nadačním spolkem již několik let trvá“ řekl Otokar Löbl, předseda německého Nadačního spolku Žatec. (ms)

Kontakty: Institut trhu práce - okresní zastoupení Louny
Adresa: Komenského nám. 2661, 440 01, Louny
Kontaktní osoba: Karel Tichý, DiS. - vedoucí okresního zastoupení
Telefon: 724 613 047
E-mail: tichy@komora.cz

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 KOMERČNÍ INZERCE

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

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkonem v Žatci nebo Lounech. Tel. 776 129 953
n Hledám rod. dům nebo chalupu – Lounsko – Žatecko. Tel.
737 074 496

16.4. PONDĚLÍ

ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY

19:30

Komedie o čtyřech dějstvích. Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa
zamilovaných, podvádějících i podváděných.
Hudba: Petr Malásek. Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, Pavlína Filipovská, Dana Moravková, Jiří Ptáčník, Jan Revai a další.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I. Místa 200,- II. Místa 190,- III. Místa 180,-

17.4. ÚTERÝ

LACO DECZI – Koncert

19:30

18.4. STŘEDA

5. BENEFIČNÍ KONCERT

18:00

22.4. NEDĚLE

SNY SKŘÍTKA SMÍTKA

15:00

24.4. ÚTERÝ

PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU

19:30

V Americe žijící slovenský trumpetista. Jedna z nejvýraznějších osobností nejen bývalého československého jazzu. Laco Deczi se proslavil
svou excelentní hrou na trubku ale i svým neskutečným vypravěčským
talentem. Pro velký zájem opět v Žatci
Mimo předplatné. Koncert . Vstupné: 150,-

n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474
n Přijmeme zaměstnance na pozici Klasifikátorka - Kontrolorka
Nabízíme: práci v mladém kolektivu • čisté a bezpečné pracovní
prostředí • možnost výdělku dle
pracovního nasazení • dostupnost
– parkoviště, autobusová zastávka
• pevná pracovní doba 7 – 15 hod.
Informace tel. 415 721 080

n Hledám spolujezdce na dojíždění mým autem do Prahy. Ze Žatce
19.4. ČTVRTEK J. SAMSON LENK
19:30
v 6.30, zpět v 17.15 z Dejvické. Možno
Folkový písničkář, vynikající kytarista, bývalý člen skupiny Máci a sou- každý den nebo jen některé dny. Tel.
časný člen skupiny Hop-Trop.
724 626 769.
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 100,Ohlédnutí. Uvádí děti z Dětského domova v Žatci
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 50,-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Méně známý příběh vynikající české spisovatelky a citlivé dětské psycholožky Daniely Fischerové se celý odehrává ve skladišti snů, kde pan
Přečtěte si...
Snář každý večer dětem rozdává sny podle toho, jak byly dnes hodné. Ve
Snářově království se setkáte se všemi snovými postavičkami, na které n Moon, Elizabeth
si jenom vzpomenete. Hrají: Roman Chlup, Michal Roneš, Jaroslava
Rychlost temnoty
Stránská, Ludmila Císařová. Uvádí Liduščino divadlo Praha
Mimo Předplatné. Pohádka. Jednotné vstupné 50,Román je uchvacující výpravou do mysli
autisty, který usiluje proniknout do otázek

Operetní koncert ve kterém účinkují: Sylva Čmugrová, Ivana Hybešová, lidskosti a záležitosti srdce.
Lubomír Havlák, Irena Havláková.
n Mebs, Theodor
Mimo předplatné. Koncert
Dravci Evropy
Vstupné: I. Místa 140,- II. Místa 130,- III. Místa 120,-

Kniha představuje všech 39 druhů
dravců
žijících v Evropě.
Výpravná pohádka plná písniček a legrace. Naše paní Smetáčková nemá
ráda nepořádek, ale ještě víc jí dělá starosti smutný výpravčí Palačinka. n Nováková, Zuzana
Budete se divit, budete se bát, budete se smát. Nechte se překvapit.
Příběhy a pohádky z malované
Hrají: J. Marešová, M. Mareš, I. Fořtová a další
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné. Jednotné vstupné 30 ,zahrádky
Nejen pohádková knížka o zahrádce.
DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519 O tom, co se na ní děje od jara do zimy,
a o zvířátkách, která tam najdeme.
14.4. SOBOTA NEZVRATNÝ OSUD 3
19:30
Horor / Thriller / Drama / Mysteriózní/ USA, 2006, 93 min
n Forey, Pam
Kultovní hororový thriller o skupince lidí, kteří se snaží uniknout rafinoPlané rostliny Evropy
vaným nástrahám smrti. Osud hrdinů prvních dvou příběhů se uzavřel
Více než 180 barevných vyobrazení
a začíná se uplně nová kapitola. Po letadlech a dálnicích se děj přesouvá
na horskou dráhu. Hlavní hrdinka Wendy má předtuchu, že se populární rostlin a jejich květů, jež jsou u nás běžné
horská dráha „ The Devil´s Flight“ vykolejí a všichni pasažéři budou i méně obvyklé s řadou zajímavostí.
25.4. STŘEDA SMETÁČKOVÁ A PALAČINKA

10:00, 14:00

doslova rozmeteni po celém zábavném parku. Režie: James Wong
Hrají: Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Alexz Johnson, Sam
Easton, Crystal Lowe, Tony Todd
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 49 + 1 ,-. Warner Bross

15.4. NEDĚLE

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

10:00

Dobrodružný / Animovaný / Komedie / Fantasy, USA, 2006, 88 min
Žil byl jednou jeden chlapec, který nebyl nijak moc hodný, ovšem nebyl
ani jako ostatní chlapci z okolí. Jeho život se ubíral nudně dál a mohlo
by se zdát, že tenhle nezbeda nikdy nezažije žádné dobrodružství.
Jenže to bychom se nesměli nacházet ve světě animovaných komedií...
Jednoho dne, když se na něj příroda naštve, protože bez ustání útočí na
malé mravence a pustoší jejich bydliště, se mladý muž zmenší, je nucen
nastěhovat se na několik dnů do mraveniště a pomoci těm nebohým
tvorům opravit škody, které jim napáchal.
Režie: John A. Davis
Přístupné. Vstupné: 30,-. Warner Bross

23.4. PONDĚLÍ BOBY DEERFIELD

19:30

Drama, USA, 1977, 124 min
Jedna jediná chybička znamená konec. V jediném okamžiku, v jediném
záblesku se může závod Formule 1 změnit v tanec se smrtí. Al Pacino
jako odvážný závodník ve filmu Sydneyho Pollacka zapomíná na svou
minulost a své city. Avšak jen do té doby, než se setká s vášnivou ženou
žijící taktéž ve stínu smrti, která mu teprve ukáže, jak plně a skutečně
je možné život prožít. Režie: Sydney Pollack
Hrají: Al Pacino, Marthe Keller, Anny Duperey, Guido Alberti
Přístupné od 15. let. DVD
Vstupné: 49+1 ,- Warner Bros
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

13. 4. pátek

18. 4. středa

21. 4. sobota

27. 4. pátek

Čajovna ALTÁN

Přednáška Zuzany Bláhové na téma alergie

18:30

Přednáška o lidské citlivosti. Máte alergii a dokonce přesně víte na
co? Chcete se dozvědět, odkud vaše alergie může přicházet? Víte,
že příčinou alergie nemusí být prach, ani zvířecí chlupy, ale stres?
Vstupné 50 Kč.

Koncert skupiny Majerovy Brzdové Tabulky

20:00

Pro převážně akustickou hudbu sbírá toto seskupení inspiraci v české
krajině: příroda, úkazy a jevy, historické památky a tajuplná místa. To
je vše v interakci s cítěním tvůrců sdělováno vnímavému posluchači na
základě vnitřních pocitů - to je hudba, která se tento večer rozezní žateckým podzemím.Vstupné 60 Kč. Děti, studenti a důchodci 50 Kč.

Zpívánky

Ještě jedno dubnové setkání s Petrem Pazourem nad piánem.
Vstup zdarma.

20:00

Vážení a milí sledovatelé večerníčků všeho věku.19.dubna do Žatce přijede zazpívat a zahrát muž, který složil a nazpíval písničky k Madle a Ťapovi , k Méďům
nebo k Vydrýskovi. Jmenuje se Jaroslav Lenk, ale nikdo mu neřekne jinak než
Samson.
Folkové příznivce či znalce jeho písniček Pohoda, plné skvělých písní. Např. Laciný
asi udiví, že někdo vyzdvihuje okrajovou víno, Pohoda, Katce…
část jeho tvorby, písničky k večerníčkům.
Díky rozbité kytaře se Samson seznáDíky nim se ovšem jeho hlas i písničky mil s trampem muzikantem a opravářem
dostaly do povědomí lidí, kteří o folku kytar přezdívaným Huberťák a díky tomu
možná ani nevědí, že existuje.Dokonce ani a dalším okolnostem vznikla kapela Hop
mnoho z těch, kteří někde někdy seděli při Trop, která svou první účast na Portě
kytaře a zpívali si jeho písničky, netuší, že proměnila ve vítězství.
je jejich autorem nějaký Samson.
V Hop tropu ovšem Samson působí
Samson je na české folkové, trampské „jen“ jako muzikant. Muzikant je ovšem
a vůbec hudební scéně pojem.Bývalý člen výjimečný, a to nejen tím, že hraje na
folkové skupiny Máci, téměř pětadvacet let devítistrunnou kytaru.
člen trampské skupiny Hop Trop; kapelJako textař dokáže ze sebe Samson vyník současné své „doprovodné“ skupiny ždímat romantiku až poezii a na druhou
Samson a jeho parta, jeden ze tří - spolu stranu docela drsnou satiru plnou humoru
s Janouškem a Redlem - spoluautorů a ironie.
a muzikantů projektu Zůstali jsme doma.,
Netoliko kvůli večerníčkům je Samson
Kde domov Můj a Barvy domova, který písničkářem a muzikantem vhodným pro
se datuje už od 80. let.
posluchače napříč věkovým i hudebním
S kytarou začal ve čtrnácti letech. spektrem.
Jezdíval na čundry; postupně hrával, co
Nezbývá než abychom se všichni, kteří
se naučil a sem tam přidal něco, co zkusil rádi posloucháme či zpíváme písničky
složit sám.
o něčem, sešli 19.dubna v půl osmé
Po vojně se ocitl na Kladně, kde okusil večer v Městském divadle Žatec na Sampráci v hutích i na šachtě. Tato zkušenost sonově premiéře v tomto městě. Něco si
a doba, v níž ji učinil, ho formovaly i jako poslechneme něco si zapíváme a budeme
písničkáře. Z jeho písní je to cítit. Svůj ži- si tleskat, že jsme se překonali a vyrazili do
votopis té doby vložil do písně Curicullum divadla. A Samsonovi? Tomu zatleskáme
vitae.V Kladně s partou muzikantů založil také. A můžeme volat i dnes již zapomenuskupinu Máci. Ta už hrála převážně jeho té„umííí!“. Proč? Protože je to pravda.
vlastní písně. Máci se dočkali i LP desky
Jiří Navrátil

11.4. STŘEDA

Základní umělecká
škola Žatec

Jarní setkání

17.00

divadlo Žatec
Další jarní setkání základních uměleckých škol Podbořany, Postoloprty
a Žatec. Tentokrát v Městském divadle v Žatci.

12.4. ČTVRTEK Koncert žáků ze třídy pana učitele Miroslava Srnky

17.00

13.4. PÁTEK

Koncert sborového zpěvu

18.00

14.4. SOBOTA

Přehlídka dětských folklorních souborů

17.4. ÚTERÝ

Koncert žáků ze třídy pana učitele Libora Růžičky

17.00

18.4. STŘEDA

Vystoupení v domově důchodců

15.00

sál školy
Posluchači si vyslechnou skladby pro klasickou i elektrickou kytaru.
Kapucínský klášter
Pěvecké sbory Klíček a Camerata vystoupí na společném koncertě
s Žateckým příležitostním sborem a hosty z Belgie.

6.30 hod. odjezd

Karlovy Vary
Přehlídky se zúčastní taneční soubory ze třídy paní učitelky Ivany
Fábryové.
sál školy
Představí se žáci ve hře na zobcovou flétnu, tubu, trubku a lesní roh.

Domov důchodců
Svým vystoupením zpříjemní odpoledne našim seniorům žáci z dechové
třídy pana uč. Jana Krandy.

19.4. ČTVRTEK Koncert žáků ze třídy Jarmily Řehákové a Rostislava Jambora 17.00

sál školy
Zazní skladby pro klasickou kytaru a představí se žáci ve hře na zobcovou
flétnu a trombon.

26.4. ČTVRTEK Kočka leze….

28., 29.4. SO,NE Mistrovství Čech

3.4.

Kolovratník Filip
Beňata Zdeněk
Šmeráková Jana

5.4.

Třasoňová Nela
Tatár Jakub
Dušek Přemysl

6.4.

Balín Tomáš
Braun Lukáš

7.4.

Kozelka Tomáš
Baláň Pavel

8.4.

Feri Martin

10.4.

Turek Kryštof
Tatermuschová Nela

Klatovy
Svá sólová mažoretková soutěžní vystoupení představí žáci ze třídy
Ivany Fábryové a Lenky Turkové.

30.4. PONDĚLÍ Rej čarodějnic

K 500
Oslavy zpestří mažoretkové soubory tanečního oboru .

ROZLOUČENÍ
Hanzal Ervín
Pobuda Václav
Harajdová Irena
Tajtl Jaroslav
Škop Štefan

16.00

sál školy
Zveme všechny hravé děti i dospělé na 2. společné odpolední setkání
s žáčky Scholy ludus.

PŘIŠLI NA SVĚT

Koncert - Vlastislav Matoušek: Kaligrafie pro hlas a bambus 20:30

Tradiční skladby pro bambusovou flétnu shakuhachi a písně na starojaponskou poesii sbírky Sto básní od sta básníků hraje Dr. Vlastislav
Matoušek, zpěv a rituální zvonec taku: Anežka Matoušková jako
host.Vstupné 60 Kč. Děti, studenti a důchodci 50 Kč.

Večerníčkový folkař Jaroslav Samson Lenk

67 let
85 let
54 let
81 let
63 let

18.00
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Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 29. 3. 2007 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent odboru životního prostředí a zemědělství
– úsek odpadového hospodářství

Jarmark potěšil, přinesl i rekord
V průběhu sobotního dopoledne i odpoledne zamířily na náměstí Svobody stovky
návštěvníků. Na Velikonočním jarmarku,
pořádaném městem, mohli vidět vystou-

pení mažoretek, středověkých pěvců a muzikantů, ukázky řemesel i jejich produkty,
snad nikdo z návštěvníků si nenechal ujít
expozici hospodářských zvířat žateckých

chovatelů a jimi vytvořené obří osení, jež
svým rozsahem vytvořilo světový rekord.
Průměr oseté plochy měřil 354 centimetrů, osení vyzdobily stovky ozdob.

Vydařený pochod

V neděli 1. dubna pořádal Dům dětí a mládeže Žatec tradiční Velikonoční pochod
kolem řeky Ohře. Počasí účastníky pochodu
nezradilo a tak sluníčko „vytáhlo“ ven rodiče
s dětmi, žáky se svými učiteli, ale i prarodiče
s vnoučaty. Trasa byla kvalitně značena, aby
se nikdo neztratil a po její celé délce byly rozmístěny různé disciplíny. Děti se úkolů, které
během trasy dostávaly, zhostily zodpovědně.
Protože vidina sladké odměny (perníky, lízátka, čokofigurky apod.) byla neodolatelná. Ale
sladkosti nebylo to jediné, co na děti čekalo.
Jak se říká „to nejlepší nakonec“ – opékání
buřtíků. V cíli pochodu si zhruba stopadesát
dětí s rodiči na nich pochutnávaly. Rozzářené
oči a spokojenost všech,
H. Gondeková ,DDM Žatec

Velikonoční
republikové
plavecké závody

O víkendu 31.3.-1.4. proběhl v bazénu
plaveckého oddílu PSK Olymp Praha
již 39.ročník Velikonočních závodů.
Oddíl Jazzmani Žatec reprezentovali
Hana Eichelmanová, Kateřina Iblová,
Lucie Urbanová a David Urban.

Naší nejmladší plavkyní na těchto
závodech byla Lucie Urbanová (1996),
která startovala ve třech disciplínách
a nejlepším jejím umístěním byla
13.místa na 100m motýlek a 100m znak.
V kategorii žaček 1993-1994 jsme měli
dvě zástupkyně. Katka Iblová (1994) se
nejlépe umístila v závodě na 200m znak,
kde skončila třináctá a zároveň si zlepšila
svůj osobní rekord o 8.70s. Haně Eichelmanové (1994) se nejvíce dařilo v závodě
na 100m prsa, kde skončila na pěkném
10.místě.
V kategorii žaků 1995-1996 nás reprezentoval David Urban a dosáhl vynikajícího výsledku. Dokázal se ve všech svých
šesti startech umístit na medailových pozicích, 4x zvítězil a 2x skončil stříbrný. V pěti
závodech si zlepšil osobní rekord, nejvíce
pak na trati 200m znak a to o 17.16s.
Celkem naši plavci startovali v 21 závodech a 13x pokořili své nejlepší časy.
Získali jsme celkem 6 medailí - 4 zlaté
a 2 stříbrné.(js)

Město Žatec, zastoupené starostou města vyhlašuje dne 27. 3.
2007 výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu:

„tajemník(ce)
Městského úřadu Žatec“

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v platném
znění): platová třída 12.
Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu ( § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
l Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území
ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
l Nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku, nebo při výkonu státní
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této
funkce. Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících
jmenování do funkce.
Ostatní předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů;
l Řidičský průkaz skupiny B
l Nástup nejpozději 1. 7. 2007
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l 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:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobným dokladem osvědčujícím bezúhonnost, vydaným domovským
státem
l ověřeným negativním osvědčením a čestným prohlášením podle § 4, zákona č.
451/1991 Sb. (negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
l životopisem, kde uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám starosty
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 20. 4. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – vedoucí úřadu “.
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.

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.
v platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou odpovídajícího zaměření
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (správní řád) a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně příslušných
vyhlášek
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 6. 2007
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 následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 20. 4. 2007 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent odpadového hospodářství“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

Ředitelství všech mateřských škol v Žatci
vyhlašují pro školní rok 2007/2008

Zkterý Á
PIS
se uskuteční ve dnech

STŘEDA 18. dubna od 8,00 do 15,00 hod.
ČTVRTEK 19. dubna od 8,00 do 15,00 hod.
na těchto školách:

l Mateřská škola Žatec, Bří Čapků 2775, okres Louny
l Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres Louny
l Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
l Mateřská škola Žatec, Otokara Březiny 2769, okres Louny
l Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres Louny
l Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
l Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
l Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Žatec, 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

ŽATEC NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Přinášíme další zajímavou historickou pohlednici ze seriálu, který přibližuje
podobu města mezi lety 1900 - 1945. Pohlednici ze své sbírky zapůjčil žatecký
patriot Jan Řánek. Knižní podobu pod názvem Žatecko na starých pohlednicích
můžete zakoupit v Turistickém informačním centru za 399,- Kč.

Dnešní hotelová škola ve spojce Žižkova náměstí a Horovy ulice (1911)

