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Dluhy na
nájemném:
46,5 milionu
korun

Žatec – Tvrdý přístup vedení města
proti neplatičům nájemného a služeb
přináší výsledky, nicméně dlužná
částka je i tak stále dost vysoká. Podle
čísel z účetně posledních uzavřených
období činí - včetně poplatků z prodlení – více než 46 milionů korun.
Poplatky z prodlení, tzv. penále, činí
2,5 promile denně z dlužné částky.
Nejde o svévoli města, ale penále se
řídí pravidly, jež udává stát.
Realitní kancelář Správa domů
Podměstí eviduje ke konci března
42 dlužníků, kteří mají dluh 685 526
korun.
Realitní kancelář MPR vykazuje ke
konci února 112 dlužníků, kteří neuhradili částku 2,731 milionu korun; na
penále to dělá 10,157 milionu korun.
Realitní kancelář MPR uvádí u RK
JIH 196 dlužníků s částkou 6,205
milionu korun. Poplatek z prodlení
představuje sumu 23,784 milionu
korun (!).
Celkem jde o 350 dlužníků s částkou
9,622 milionu korun, penále celkovou
pohledávku města zvedá o 36,9 milionu korun.
Sluší se dodat, že ne vždy se dluh týká
nájemníků, kteří v dotyčném bytě stále
přebývají. Řady těch, u nichž nastaly
důvody k výpovědi z bytu, nebo byla
dokonce již provedena, se rozrůstají.
Na druhé straně se vedení města staví
vstřícně k těm, kteří se rozhodli dluhy
přece jen uhradit.
U některých dlužníků se objevila
i přesto, že neuhradili své závazky
(dluh či penále), snaha „svůj“ byt
odkoupit. Je nutné upozornit, že
dlužníci nemají na odkoupení nárok.
Vedení města všem takovým sděluje,
že když mají finance na koupi bytu,
měli by nejprve uhradit svůj závazek
a teprve pak se zajímat o odkoupení
bytu do osobního vlastnictví.
(st)

Město přispělo na
opravu kurtů

Žatec – Zastupitelé města Žatce
uvolnili z investičního fondu 400
tisíc korun na opravu tenisových
kurtů TJ Šroubárna Žatec.
Antukové kurty měly malou schopnost sání vody po deštích, což je vyřazovalo z provozu. Jako jediný možný
způsob odstranění tohoto stavu se
ukázala být oprava, již provedla firma
ze Staré Boleslavi. TJ se na této akci
také významně finančně podílela. (st)

FOTO SVOBODA ŽATEC

zpravodaj
Městského úřadu
Žatec

Dívky vybrané pro Miss pózují na náměstí Svobody se členy štábu a porotci.

Žatec zaplavily krásné dívky - V sobotu 5. 5. 2007 se v Městském divadle v Žatci uskutečnil konkurz adeptek na letošní ročník Miss zlatého moku

ČR. „Celkem se do soutěže přihlásilo dvaapadesát dívek z celé republiky, z nichž jsme jich pozvali do Žatce dvacet pět. Odborná porota vybrala devět finalistek,
které budou doplněny dalšími dvěma dívkami vybranými přímo pivovary,“ uvedl za organizátory soutěže Jiří Kopřiva. Zástupci pořádající agentury Gejzír a odborná
porota, ve které zasedli například lékař, fotograf, choreograf, vizážistka i zástupce sponzorů a médií, vedle hlavních kritérií soutěží krásy, tedy míry a celkového
vzhledu, posuzovali také šarm, půvab a všeobecný rozhled dívek. Devět nejúspěšnějších pak čekalo fotografování na centrálním žateckém náměstí i v ateliéru.
Město Žatec bude v soutěži zastupovat 19letá studentka Romana Kováčová, která jistě bude mít v Žatci co největší podporu domácích diváků na závěrečném galavečeru. Nejkrásnější dívku, reprezentující některý z tuzemských pivovarů, vyhlásí porota 31. srpna v Městském divadle v Žatci, v předvečer 50. žatecké Dočesné. (rd)

Nemocnici povede nová správní rada
Žatec – Město Žatec vložilo a ještě vloží do nemocnice zhruba čtvrt miliardy korun, proto má neoddiskutovatelné právo zajistit si pečlivou kontrolu
svých investic do nemocnice.
To je zásadní hledisko, pro které nebylo. Do nemocnice město vložilo
se nynější zastupitelstvo rozhodlo již přes 100 milionů korun, letos je
obměnit správní radu Nemocnice vyčleněno dalších 85,5 milionu korun
Žatec, o.p.s. K výměně došlo minulý a v blízkém výhledu tam půjdou další
pátek při již druhém květnovém za- desítky milionů, což se týká i zanedbastupitelstvu.
ného objektu polikliniky.
Politické frakce navrhly své kandiJak ve správní, tak i dozorčí radě je
dáty tak, aby každá z nich měla svého díky zachování několika současných
zástupce ve správní radě a společně členů a členek zachována kontinuita
tak nesly odpovědnost za hospodaření a přenos informací. Neexistuje žádný
s městskými investicemi. Dosud tomu důvod, proč by se měla veřejnost obátak vzhledem ke složení správní rady vat destabilizace nemocnice, protože

prvořadým cílem nové správní rady je
dohlédnout na efektivní využití městských investic a rozvoj zdravotnického
zařízení.
K odvolání použilo zastupitelstvo
zakládací listinu Nemocnice Žatec,
o.p.s., ve které se mimo jiné píše, že
„Zakladatel může odvolat člena správní rady nebo člena dozorčí rady v případě neplnění základních povinností
stanovených mu právním předpisem,
zakladatelskou listinou nebo i bez udání důvodů“. V roce 1999 už k jednomu
takovému odvolání došlo. Usnesením
52/99 byla odvolána kompletní správní

rada na návrh tehdejšího radního A.
Greža a instalována SR nová, tehdy
ve složení: Petr Holý, Bohumír Riedl,
Jaroslav Sedláček, Vladimír Valeš, Vladimír Martinovský a Miroslav Zít.
Co se týká současnosti - ve správní
radě zůstala Veronika Škramlíková,
přibyli k ní nově Martin Hanták, Karel Krčmárik, Vladimír Martinovský,
Vladimír Záhorský a Martin Štross.
Nová správní rada ze svého středu
zvolí předsedu a místopředsedu. Do
dozorčí rady dovolilo zastupitelstvo
k současným Janu Sulíkovi a Anně
Hlávkové nově Petra Dočkala. (st)

V pondělí 30.dubna se od 17:00 hodin před městskou radnicí konal tradiční
slet čarodějnic, který se po slavnostním zahájení přesunul ke svému reji do
areálu za budovu K-500. V čele průvodu, hned za katy a hlavní čarodějnicí,
pochodovaly minimažoretky MŠ Alergo a mažoretky ZUŠ Žatec.
Zde na všechny účastníky čekaly Radka Mašková. Vrcholem celé akce
stánky s občerstvením a bohatý do- byl efektní obřad s upálením slaměné
provodný program.
čarodějnice na hranici za asistence
Hlavním bodem programu bylo pěti katů. Během celého podvečera
vyhodnocení třech nejhezčích ča- probíhaly různé soutěže, které si pro
rodějniček, které byly odměněny návštěvníky připravil Dům dětí a mlákeramickými soškami svých vzorů deže v Žatci a oddíl Junáků Žatec. Zapřipravených Základní školou prak- jímavou atrakcí byla možnost povozit
tickou a speciální v Žatci. Na pódiu se na konících od paní Talaváňové,
vyhrávaly skupiny Lochness, Atlan- shlédnout expozici dobrovolných
tis, v krátkém pěveckém bloku se hasičů a záchranářů v Žatci.
představila Michaela Hadrbolcová,
V rámci kulturního programu vyvítězka oblastního kola soutěže miss stoupili členové kickboxerského oddílu
dívka. Moderátorkou již tradičně byla v Žatci. Letošní novinkou byla scénka

a ukázka vedení loutek loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec a rozsáhlá
prezentace indiánského oddílu Ksigudan Žatec. Především pro chlapce byla
zajímavá možnost zastřílet si z luku na
terč a pro nejmenší návštěvníky možnost zaskákat si na nafukovací žirafě.
Po loňském úspěchu byla opět nainstalována rozsáhlá expozice stanového
tábora s přehlídkou činností oddílu Junák Žatec, pod vedením paní Jany Slunéčkové. Celá akce se i přes chladnější
počasí a bezchybnou organizaci všech
spolupořadatelů setkala s obrovským
zájmem veřejnosti. Závěrem bych
rád poděkoval Všem zúčastněným
složkám, spolupořadatelům a veřejnosti za příjemně strávený podvečer.

Zvláštní dík patří Dobrovolným hasičům a záchranářům Žatec, Lesům
Žatec, Technickým službám, firmě
LIKOR CZ, Základní škole praktické
a speciální, loutkohercům Jitřenka, Junákům, Městskému divadlu, Základní
umělecké škole Žatec, Městu Žatec,
Domu dětí a mládeže Žatec, armádě
a posádce Žatec a Městské policii Žatec. Za sponzorské dary a občerstvení
účinkujícím děkujeme firmě Rosana,
papírnictví Hassman, Trade company Greisiger, potraviny Brandejský,
potraviny Ideál, panu Pavlovi Filovi,
Filipovi Pavelkovi, manželům Štěpánovým, Tip sport Synot, zelenina Rekl.
Poděkování patří také společnosti Toi
Toi, která dodala mobilní WC. (kf)

Jak probíhaly čarodějnice
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Základní tendence vývoje Žatec hostil národní šampionát mažoretek
nezaměstnanosti v okrese
Louny v měsíci dubnu 2007
Měsíc duben 2007 byl ve znamení dalšího poklesu evidovaných uchazečů.
K 30.4.2007 evidoval ÚP Louny celkem 5 930 uchazečů (z toho 5 526 dosažitelných), což představuje proti předchozímu měsíci úbytek 317 uchazečů (tj.
5,3 %), u uchazečů dosažitelných 341 osob (tj. 6,2 %).
Ve srovnání s loňským rokem jsme za- zaměstnanosti 11,67 %. Na Žatecku
znamenali výrazné snížení nezaměstna- počet evidovaných uchazečů poklesl
nosti. Meziročně se celkový počet ucha- o 96 osob (4,5 %) s počtem 2 157
zečů snížil o 1 078 osob (t.j. o 18,2 %), uchazečů a mírou nezaměstnanosti
u uchazečů dosažitelných představuje 14,39 %. Na Podbořansku se počet
úbytek 960 osob (tj. 17,4 %).
evidovaných uchazečů snížil o 90 osob
V měsíci dubnu bylo 446 osob nově (10 %) a v měsíci dubnu představuje
evidováno a 762 uchazečů z evidence nezaměstnanost 900 osob s mírou nevyřazeno. Na pracovní místa nastou- zaměstnanosti 10,18 %. Nejnižší míru
pilo celkem 564 uchazečů, z toho 148 nezaměstnanosti v měsíci dubnu, stejně
prostřednictvím ÚP. Oproti loňskému jako v předchozím měsíci, tedy vykázal
roku se snižuje příliv nově evidovaných region Podbořansko.
uchazečů a zvyšuje se počet uchazečů
Ve srovnání s rokem loňským zaznaumístěných. Za letošní 4 měsíce před- menala míra nezaměstnanosti také postavovali nově hlášení uchazeči 2 180 kles ve všech regionech okresu. Lounsko
osob, vyřazeno z evidence bylo 2 810 (úbytek 1,8 procentního bodu), Žatecko
osob (z toho na pracovní místa nastou- (úbytek 2,2 procentního bodu) a Podpilo 2 034 osob).
bořansko (úbytek 3 procentní body),
Od počátku roku našlo nové pracovní výsledek je ovlivněn částečně změnou
uplatnění na místech s podporou ÚP metodiky, i v regionech se již při výpočtu
jen 131 uchazečů, tedy necelá polovina uvažují dosažitelní uchazeči.
loňské skutečnosti. Pokles je ovlivněn
Strukturální charakteristiky nezasnížením rozpočtu aktivní politiky městnanosti
zaměstnanosti na rok 2007. Navýšení
Z celkového počtu 5 930 uchazečů
rozpočtu v závěru dubna umožní částeč- tvoří 3 148 ženy (53,1 %) a 1 051 osoby
ně obnovit programy podpory umístění se zdravotním postižením (cca 17,7 %).
uchazečů do 25 let a nad 50 let.
Počty OZP se během měsíce dubna sníVzhledem k rostoucí poptávce tra- žily o 3 osoby. V meziročním srovnání
dičních zaměstnavatelů i pokračování zaznamenaly počty OZP pokles o 82
náboru pracovníků v průmyslové zóně osob (tj. o 7,8 %).
TRIANGLE předpokládáme v letošUchazeči v kategorii absolvent zaznaním roce pokračování trendu snižování menali v měsíci dubnu úbytek o 32 osob
nezaměstnanosti v okrese.
(10,4 %) na 307 osob. Na konci dubna
Přesto, že v náboru dělnických profesí 2007 činí tato skupina uchazečů cca
operátorů v průmyslové zóně TRIANG- 5,2 % všech evidovaných osob.
LE dostávají šanci nekvalifikovaní praNabídka volných míst koncem dubna
covníci, přetrvává nadále poptávka po 2007 představovala 845 pracovních příkvalifikovaných pracovnících a to nejen ležitostí, na 1 volné místo tak připadlo
v okrese Louny.
cca 7 uchazečů. Tento poměr je za poPoptávka po pracovnících ve vý- sledních deset let historicky nejnižší.
znamných domácích firmách zahrnuje
Struktura nabízených VM podle kvapředevším - LOSTR a.s. Louny (la- lifikace představovala ve sledovaném
kýrníci, soustružníci, svářeči a páječi měsíci 226 míst pro uchazeče se zákovů, zámečníci, mistři strojírenské kladním vzděláním, 475 volných míst
výroby), K-ELEKTROMONT Louny pro uchazeče s kvalifikací vyučen (sou(elektromontéři síťového rozvodu, stružníci, zámečníci, svářeči, zedníci,
elektrotechnik, prodavač průmyslového automechanici, mechanici, prodavači,
zboží), BusMat plus s.r.o. (řidiči náklad- obsluha průmyslových zařízení a obrání a autobusové dopravy), EKOSTAVBY běcích strojů, operátoři NC strojů, řidiči
Louny s.r.o. (dispečer, technik, účetní) nákladního automobilu, řidič autobusu,
a v dalších menších firmách - v obchodu, číšníci a servírky, klempíři, truhláři, kuslužbách a stavebnictví. Stále vysoká je chaři, šičky, elektromontéři, instalatéři),
poptávka u zahraničních firem po ope- 103 míst pro uchazeče s ÚSO, ÚSV (zerátorech k montážním linkám, stroj- jména obchodní zástupci a referenti, odních inženýrech a technicích – Fujikoki bytoví agenti, dispečeři, elektrotechnici,
Czech, Koito Czech, Aisan Bitron Louny, technici, zdravotní sestry, mistři výroby,
FTE automotive Czechia, Takada Indu- účetní) a 41 míst pro vysokoškoláky (léstries Czech, Ishimitsu manufacturing, kaři, psychologové, strojírenští technici,
CONTA.
strojní inženýři, diplomovaní fyzioteraV rámci insolvence firem, na které byl peuté a učitelé).
podán návrh na prohlášení konkurzu,
Neustále tedy zůstává velmi vysoká
byla v měsíci dubnu 2007 podána 1 žá- poptávka po kvalifikovaných profesích.
dost o úhradu nevyplacených mezd. Od Místa vyžadující kvalifikaci tvoří cca
počátku roku bylo podáno celkem osm 73,3 % z celkové nabídky volných míst
žádostí a vyplaceno 314 069 Kč.
v okrese.
Míra nezaměstnanosti v okrese
Z předchozího období avizováno
v dubnu 2007 dosáhla 10,8 %. V po- snižování pracovních míst
rovnání s předchozím měsícem se tedy
ČEZ Zákaznické služby s.r.o. – uvolsnížila o 0,74 procentního bodu. V mezi- nění 1 zaměstnance z organizačních důročním sledování míra nezaměstnanosti vodů k 1.5.2007
zaznamenala pokles o 1,65 procentního
Přehled uvolněných pracovníků z fibodu.
rem do evidence ÚP Louny v uvedených
Regionální vývoj nezaměstnanosti měsících a letech
v měsíci dubnu zaznamenal pokles počtu evidovaných uchazečů ve
všech mikroregionech
okresu.
Na Lounsku během
měsíce dubna ubylo
z evidence 127 osob
(4,5 %), současný stav
tedy představuje 2 808
všech
evidovaných
uchazečů s mírou ne-
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Žatec - V úterý 8.5. proběhlo od 10.00
hodin na náměstí v Žatci oblastní kolo
Národního šampionátu mažoretkových
skupin. Všechny zúčastněné přivítal
starosta města Mgr. Erich Knoblauch
a prezident mažoretkového svazu Tomáš Stavěl a tím zahájili soutěž v pochodovém defilé. Do pochodu všem
14 zúčastněným souborům vyhrával
dechový orchestr ZUŠ Louny. Pětičlenná porota hodnotila pochodový
krok, rytmus pochodu a synchronizaci
skladby s hudbou.
Po společném obědě, který
zajistila jídelna při Základní
škole v Komenského aleji,
se všichni přesunuli do
areálu letního kina, kde ve
14.20 hodin začala druhá
část soutěže v pódiových
formacích. Soutěžilo 14 mažoretkových skupin ve třech
základních kategoriích, děti,
juniorky a seniorky. Součástí šampionátu proběhla
také soutěž v pompónech
(roztleskávačky), která se
uskutečnila už čtvrtým rokem a té se
zúčastnilo 7 souborů. Potřetí proběhla
soutěž v Show Group, což je skladba
s jakýmkoliv doplňkovým náčiním,
kterou absolvovaly tři soubory.
V rámci doprovodného programu,
během kterého se porota odebrala vyhodnotit pořadí, vystoupil jeden ze semifinalistů pěvecké soutěže Superstar
– Jaroslav Parči. Svým vystoupením, již
tradičně v chladném počasí rozhýbal
všechny přítomné návštěvníky.
Před 18 hodinou se dostavila porota
s výsledky, které pro někoho přinesly
štěstí a slávu, pro jiné slzy a smutek.

Vítězem v kategorii mladší děti se staly Litvínovské mažoretky pod vedením
Jany Schützové a ve starších Světlušky
z Chebu pod vedením Jaroslavy Novotné.
V mladších juniorkách zvítězily Motýlci I z Chebu pod vedením Jaroslavy
Novotné a pod jejím vedením i ve starších juniorech Motýlci II. V nejstarší
kategorii seniorek si vítězství odnesly
Litvínovské mažoretky pod vedením
Jany Schützové. V pompónech si

V závěru minulého roku byla společnost Karneval Média, provozovatel kabelové televize v Žatci převzata společností
UPC Česká republika. Obě společnosti
se nyní postupně slučují pod názvem
UPC. Toto splývání nebude mít pro
současné žatecké předplatitele služeb
Karneval média žádné nepříjemné
souvislosti. Naopak. Nově formovaná
společnost bude natolik silná, že si
může dovolit investovat do průběžného zkvalitňování současných služeb a do

nabídky služeb nových. Svým žateckým
zákazníkům začala s předstihem nabízet
vedle kabelové televize i vysokorychlostní internet, telefonické služby a digitální
kabelovou televizi.
Přibližme si nejdříve internet. Společnost v Žatci nově nabízí celkem sedm
internetových služeb – Starter, Easy,
Light, Classic, Plus, Extreme a Professional. Mezi jejich přednosti patří především stálé připojení 24 hodin denně
za pevně stanovenou částku, mnohonásobně rychlejší přenos dat než při použití
telefonní linky, kompletní instalace, kterou provádí vyškolený technik, výhodný
poměr technická kvalita/výkon/cena,
modem propůjčený zdarma a žádné
další nutné náklady, např. poplatky za
telefon. S jednotlivými nabídkami jsou
dále spojeny další bezplatné výhody,
jako e-mailové adresy s různým počtem
aliasů, volný prostor pro vlastní stránku
a volný prostor pro poštovní schránku
(mailbox). K přednostem patří rovněž
služby profesionální technické podpory
klientského centra. Internet si lze předplatit samostatně, bez objednávky kabelové televize či telefonních služeb. Rychlost té nejnižší služby, která stojí 475 Kč
měsíčně, začíná na 2, 048 MB/s.
Nově nabízené telefonní služby se pro
uživatele na první pohled nijak neliší od
běžné telefonní linky – to znamená, že
zákazník využívá jen aparát zapojený
do zásuvky, bez nutnosti vlastnit počítač
a platit internetové připojení. Zajímavá
je však cena. Zákazník si může vybrat ze
dvou tarifů Basic a Freetime. V prvém
případě činí měsíční paušální poplatek
220 Kč měsíčně a v druhém případě
pak 330 Kč měsíčně. V obou případech
jsou pak poplatky za místní a meziměstské hovorné výrazně nižší, než je
obvyklé. Cena volání do mobilních sítí
je jednotná a pod hranicí 5 Kč.Výrazně

v jednotlivých kategoriích vítězství
vybojovaly mažoretky Modern starší
z Klatov pod vedením Dany Grünerové,
Pomněnky ZUŠ Žatec a Sedmikrásky
ZUŠ Žatec pod vedením učitelky Ivany
Fábryové. Kromě vítězů se do národního kola nominovalo ještě dalších šest
souborů. Chladné počasí s drobnými
přeháňkami tradičně nezklamalo,
i když po ukončení si pořádnou sprchu
ani letos nenechalo ujít.
Návštěvnost veřejnosti na náměstí
byla velice skromná, o to větší zájem o vystoupení byl v letním kině.
V závěru bych rád poděkoval všem

zúčastněným souborům, Městské policii Žatec pod vedením pana Jiřího
Štorka za bezchybný dozor a doprovod, porotě za organizaci a kvalitní
rozhodování, Technickým službám
Žatec za dopravní značení, p. Kloučkové a Spáčilové za přípravu zasedací
síně na radnici, kuchařkám a vedení
Základní školy Komenského alej za
výborný oběd a poskytnutí prostoru jídelny, všem zaměstnancům Městského
divadla v Žatci za organizaci a přípravu celé akce, technikům
a zvukařům, stánkařům
za zajištění občerstvení
a firmě Rosana za bezplatné zajištění pitného
režimu a dobrovolným
záchranářům Žatec za
zajištění ošetření a první
pomoci. Krátce po slavnostním zahájení soutěže
na nám. Svobody zkolabovala v podloubí starší
žena. Strážníci městské
policie, kteří byli svědky
příhody, ihned upozornili
dobrovolné záchranáře a pomohli jim
s ošetřením a dopravou pacientky do
vozidla. Ta byla pro zjištěná chronická
onemocnění a naměřený nízký tlak
převezena na interní oddělení k odbornému vyšetření.
V průběhu šampionátu ošetřili dobrovolní záchranáři ještě dvě mažoretky,
jednu se zažívacími obtížemi a druhou
po bodnutí včelou, obě byly s poučením
ponechány v péči vedoucích.
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii na www.divadlozatec.cz
Martin Veselý
ředitel městského divadla

Novinky ve službách
žatecké kabelové televize

CENÍK INZERCE

PLOŠNÁ
INZERCE:

17,- Kč /cm2
Slevy za opakování:
při 2. a 3.
12 %
4. až 6.
15 %
7. a více
20 %

ŘÁDKOVÁ
INZERCE:

Firemní:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč
Soukromá:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek) 100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění rámečkem 60,- Kč,

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.

levnější je i volání do zahraničí. Volání ve
vlastní síti (tj. telefonování mezi dvěma
účastníky, kteří mají telefonní službu od
kabelové televize) je bez výjimky zdarma. V případě tarifu freetime je pak zcela
zdarma i volání o víkendech a svátcích a
denní volání mimo špičku (tj. od 19.00
do 6.00). Všichni uživatelé dále získávají
nový telefonní přístroj do osobního vlastnictví za 1 Kč a neplatí za jeho pronájem
operátorovi. Mezi další výhody pak např.
patří profesionální instalace za 1 Kč.
Poslední novinkou je pak digitální
kabelová televize. Ta nabízí až 63 TV
programů z toho 47 v češtině nebo ve
slovenštině. Digitální kabelová televize
vychází vstříc všem divákům, kteří
si chtějí k základní televizní nabídce
vybrat a platit jen ten televizní žánr,
který skutečně chtějí. Zároveň vychází
vstříc i těm, pro které byla analogová
programová nabídka již nedostatečná,
co do počtu programů. Divákům nabízí i vysokou kvalitu obrazu a zvuku,
možnost zobrazení ve formátu 16/9,
výběr různých jazykových verzí a další
užitečné služby, jako jsou elektronický programový průvodce, rodičovský
zámek na pořady pouze pro dospělé
a v neposlední řadě i digitálně šířené
rozhlasové programy.
Se všemi novými nabídkami se lze
detailně seznámit na www.karneval.cz
a na www.upc.cz.
A co se nemění? Nabídka analogové
kabelové televize a služby klientského
centra. Jeho telefonní čísla jsou nadále
v platnosti, stejně jako stávající zvyklosti ve vyúčtování služeb. V případě
jakýchkoliv nejasností se postupuje
jako dříve.
(PI)
František Malina
tiskový mluvčí společností
Karneval Média a UPC

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

Žatecký týdeník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám 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
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474
22.5. ÚTERÝ

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ

19:30

Zdeněk Izer a Petr Freund
Nová zábavná show, která nenechá vaše bránice ani na chvíli v klidu.
Diváci se opět dočkají celé řady skečů a parodií na nejrůznější televizní pořady. Těšit se mohou na svérázné ztvárnění známých zpěváků
(mimo jiné Aneta Langerová, Karel Gott, Petr Hapka, skupina No
Name ...), chybět nebude ani v současné době nejpopulárnější a nejprodávanější pěvecké duo Ema a Šašek. Ušetřeni Izerova břitkého
humoru rozhodně nezůstanou ani přední čeští politici.
Předplatné sk. D i mimo předplatné.
Humor
Vstupné: I. Místa 150,- II. Místa 140,- III. Místa 130,-

29.5. PONDĚLÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

17:00

Akce Základní umělecké školy Žatec
Mimo předplatné. AKCE ZUŠ. Vstupné: 30,-

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 Kavkazský pastevecký pes – prodám
štěňata s PP FCI na hlídání, výstavy,
mazlení i do chovu. Tel.: 724 290 695

n Nabízím podnájem pro jednoho
nebo dva pány v zařízeném bytě 1 + 2
30.5. STŘEDA PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU
10:00, 14:00
s přísl. V RD v Žatci. Nájem za přijatelPůvabná adaptace slavné pohádky, která je proložena mnoha melonou cenu. Tel.: 731 031 253
dickými texty, připomínající lidovou poezii.
Hrají: Eva Hrušková.
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Koncert.
Vstupné: 30,-

20.5. NEDĚLE

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

15:00

Pohádka v podání loutkohereckého sdružení Jitřenka
Mimo předplatné

Připravujeme:
Činohra: Šest tanečních hodin v šesti týdnech
Pro děti: Sůl nad zlato
Hodina zpívání s J. Uhlířem
Letní kino: 15.6. Obsluhoval jsem anglického krále

VÝSTAVA:
Výstava prací žáků Logopedické základní školy Měcholupy

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

RENESANCE

19:30

Film zrušen - přesunut na jiný termín!!!
20.5. NEDĚLE

ASTERIX A VIKINGOVÉ

10:00

Animovaný / Dobrodružný / Komedie/ Francie / Dánsko, 2006, 78
min. Animovaný film Asterix a Vikingové je adaptací původního komiksu Asterix a Normané. Příběh začíná, když náčelník vesnice obdrží
zoufalou žádost o pomoc od svého bratra v Lutecii. Ten potřebuje, aby
se z jeho syna stal pořádný muž a tak jej poslal do galské vesničky.
Mladík je nejprve znuděný ze strohosti venkova, tato nuda se však
velmi rychle změní, když připlují vikingské Drakkary.
Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Muller.
Hrají: Roger Carel, Lora`nt Deutsch, Sara Forestier, Med Hondo.
Přístupné.
Vstupné: 30,-. SPI

21.5. PONDĚLÍ PRINC A JÁ 2

19:30

jme:
1. jednoho pracovníka vyučeného
v technickém oboru
2. jednoho automechanika, popř.
pracovníka vyučeného v příbuzném
oboru
Nabízíme zajímavou práci u významného regionálního franschizového partnera společnosti Barum
Continental.
Očekáváme chuť učit se novým věcem
a pracovní flexibilitu.
Informace na tel.: 415/711378
p. Kopecký, nebo kopecky@dongres.com

Společnost TARGAVIA, s.r.o.
přijme zaměstnance na pozici

obsluha
peletizační linky

Podmínky: spolehlivost, samostatnost,
pracovitost, vyučen v oboru strojním.
Pracoviště v Žatci, nástup 4. 6. 2007
Kontakt: Michal TOMAN, mobil 724 370 425,
mmtt@targavia.cz

R E C I TÁ L

Prodej palivového dřeva
cena 75,- Kč za 1 prm (volně ložené, či big bag)

krácené či nekrácené, odběr v Žatci, Pila ASTRA
Kontakt: mobil 606 606 019, tel: 415 726 010, vodouch@targavia.cz
JARNÍ VÝPRODEJ • JARNÍ VÝPRODEJ • JARNÍ VÝPRODEJ

Žatec - V úterý 22. 5 se v žateckém ani přední čeští politici. Pořad začíná již
divadle představí v nové zábavné show od 19:30 hod. (kf)
oblíbený Zdeněk Izer . Společně s tímto
populárním imitátorem a bavičem vystoupí Petr Freund, který se Zdeňkem
Izerem účinkuje též v televizním pořadu Jen blbni. Diváci se opět dočkají
celé řady skečů a parodií na nejrůznější
televizní pořady. Těšit se mohou na
vystoupení celé řady známých zpěváků
(mimo jiné Aneta Langerová, Karel
Gott, Petr Hapka, skupina No Name
...), chybět nebude ani v současné době
nejpopulárnější a nejprodávanější pěvecké duo Ema a Šašek. Ušetřeni Izerova
břitkého humoru rozhodně nezůstanou

Kulturní tipy – plán akcí
muzea na měsíc květen 2007
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Výstavy:
n Prodám byt 3 + 1 v osobním
l Neděle 6. května 2007 – 14.00 hod.: vernisáž výstavy „KDE SE PIVO
vlastnictví, v opraveném panelovém VAŘÍ...“, která popíše technologii vaření piva v širších historických a kulturních
domě v blízkosti centra v Žatci. Zn.: souvislostech. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním zemědělským muCena dohodou, tel.: 608 465 475 nebo zeem v Praze. Výstava potrvá do 26. srpna 2007.
775 909 922.
l „Anglie a Skotsko fotoaparátem Martiny Pastorové“ – výstava originálním
způsobem
představuje nádhernou přírodu a přívětivé obyvatele těchto zemí. Výstava
n Značková prodejna a servis
potrvá
do
30.
května 2007.
Barum-Dongres Pneu Žatec, při-

Romantický, USA, 2006, 114 min
Paige (Julia Stiles) má o své budoucnosti jasno. Náročná studentka
medicíny na univerzitě ve Wisconsinu neví o ničem co by jí v kariéře
POZVÁNKA
lékařky mohlo zabránit. Pak ale potká Edvarda (Luke Mably), neoZákladní umělecká škola Žatec, okres
dolatelného playboye a zároveň korunního prince Dánska, který se
snaží vyhnout životu, jenž si vybrat nemohl. Nepoznán se zapíše na Louny Vás srdečně zve na
Paiginu školu, aby „našel sám sebe“ a vyhnul se svému předurčení
být králem.
Režie: Catherine Cyran
studentek z klavírní třídy prof. V. VlkoHrají: Luke Mably, Kam Heskin, Maryam d‘Abo, Paulina Bakarova
vé
z konzervatoře v Teplicích
Přístupné od 12. let.
M.
Al – Ashhabové a M. Marešové
DVD
v pátek 18.5. 2007 od 15.00 hodin
Vstupné: 50,-. SPI
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Zdeněk Izer a Petr Freund
v žateckém divadle

a v pondělí 28.5. 2007 od 17.00 hodin
v sále školy.
V programu zazní díla F. Chopina,
S. Rahmaninova, L. v Beethovena, M.
Ravela a dalších.

Turistická akce:
l Sobota 12. května 2007 – tradiční turistická akce muzea: „PĚŠKY TAJEMNÝM PODBOŘANSKEM“ - tentokrát provede účastníky po krásné přírodě
předhůří Doupovských hor. Trasa bude dlouhá 16 km, start ve Vroutku mezi 9.30
a 10.00 hodin, cíl ve Valči. Program: kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku (včetně
interiéru), zámeček Kružín, přírodní rezervace Dětaňský chlum, zřícenina Lina,
městečko Valeč, na zpáteční cestě autobusem zřícenina Křečov.
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
l Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky
(ikonografie města)
Pozor!!!
Se zahájením turistické sezóny se mění návštěvní doba hlavní budovy!
NÁVŠTĚVNÍ DOBA: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 15.30 hod., středa,
neděle: 9.00 – 17.30, (polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.), sobota: zavřeno. Pro
hromadné, předem ohlášené návštěvy lze dohodnout i jiný termín prohlídky.
Každou první středu v měsíci vstup do obou budov muzea zdarma (neplatí pro
hromadné návštěvy škol)!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
l Středa 16. května 2007 – 17.00 hod.: vernisáž výstavy „OBRAZY A KERAMIKA“ – autorská výstava výtvarníků Hany Novákové a Jana Syrového, členů
sdružení Malíři Mostecka. Potrvá do 24. června 2007.
l „Historie národní házené v Žatci“ – výstava dokumentuje vývoj tohoto sportu v Žatci v letech 1947 – 2007. Výstava je připravena ve spolupráci s TJ Šroubárna
Žatec. Potrvá do 13. května 2007.
l Obrazy – dlouhodobá výstava obrazů z uměleckohistorické sbírky žateckého
muzea.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY: Úterý – pátek od 8.00 do 17.00 hod.,
sobota a neděle od 13.00 do 18.00 hod. (pondělí – zavírací den).
Každou první středu v měsíci vstup do obou budov muzea zdarma (neplatí pro
hromadné návštěvy škol)!
V pátek 18. května 2007 u příležitosti Mezinárodního dne muzeí je vstup do
obou budov muzea zdarma!
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.acein.cz/
muzeumzatec

CK PALMERA – Jiří Harajda
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nabízí:
l Dětský letní tábor NEČTINY s výukou anglického jazyka
7. - 12.7.2007
2.990.- Kč
(plná penze, ubytování na zámku, rodilý mluvčí, spousta táborových aktivit, tričko v ceně)

NOVINKA!!

l Tenisový tábor Mariánské Lázně pro začátečníky i pokročilé
1. - 6.8.2007
(plná penze, ubytování přímo v areálu, pronájem kurtů, ten. míčky, tričko v ceně)

4.190.- Kč

l Poznávací zájezd Krakow – Osvětim
22. - 24.6.2007
2.590.- Kč
(odjezd ze Žatce, ubytování v hotelu 2**, 2x snídaně, 1x večeře, doprava busem)

NOVINKA!!

l Poznávací zájezd
„Západním pobřežím USA trochu jinak“
21.9. - 4.10.2007
39.990- Kč
Los Angeles – Hollywood – Santa Monica – Catalina Island – Las Vegas – Grand Canyon – San
Francisco – Sequoia NP.
Zaváděcí cena!!!!!!
(14 dní, 12 nocí, letecky s British Airways, ubytování v hotelech 3***, doprava minivanem)

Kontakt:

Obránců míru 1924, Žatec (Kruhové nám.), tel.: 415 749 858, www.palmera.cz

CENÍK INZERCE
PLOŠNÁ INZERCE:

17,- Kč /cm2
Slevy za opakování:
při 2. a 3.
12 %
4. až 6.
15 %
7. a více
20 %

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Firemní:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč
Soukromá:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč,
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Přečtěte si...

vyhlašuje dne 2. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

n Frank, Suzanne J.

Stíny nad Atlantidoui

Barvité podobenství o postupném
zániku pradávné civilizace je vykresleno
s obdivuhodnou vypravěčskou zručností, neschází v něm všechny podoby
lásky, zrádné intriky i krvavé rituály. Při
čtení nás mnohdy zamrazí, zaručeně se
nebudeme nudit.
n Štikar, Jiří

sociální kurátor
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)

Psychologie ve světě práce

Publikace přináší přehled základních
poznatků o psychologii práce a organizace.
n Schulzová, Alena
Nauč mě říkadla

Výbor lidových a autorských říkadel
s obrázky a snadno zapamatovatelnými
verši.
n Suchá, Romana
Veršované kresbičky pro kluky
a holčičky

Návody na malování zvířátek či figurek
doprovázené básničkou a s předlohou
v originální velikosti.

Váleční veteráni salutují při pietním aktu, při kterém uctili oběti 2. světové války.
Na městském hřbitově a posléze i na Kruhovém náměstí se jim poklonili také
zástupci radnice a politických stran. Foto S. Žitníková

Člověk v tísni …
(Barma, země jež hledá mír)

Nadace „Člověk v tísni“, obecně prospěšná společnost, vznikla jako humanitární
organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a hlavně dodržování lidských
práv ve světě, A proto také jednou z hlavních priorit je zvýšení informovanosti
české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami. Velká spolupráce s médii odstartovala v roce 1999 pořádání pravidelných mezinárodních festivalů
dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“. Jedním z cílů tohoto
projektu je prostřednictvím právě těchto dokumentů a dalších materiálů vychovávat mladé lidi, hlavně studenty k toleranci, komunikaci, předkládat jim
problémy v oblasti lidských práv, potlačovat rasovou a národnostní nesnášenlivost
a snažit se odstranit vypěstované předsudky. Tyto všechny vyjmenované aspekty
jsou díky každodennímu mediálnímu působení, tak velké, že je nutné u mladých
lidí vypěstovat v nich takových náhled, aby byli schopni těmto manipulačním
tendencím a tlakům do budoucna čelit. S jedním takovým dokumentem přijela
nadace „Člověk v tísni“ i do Žatce na Gymnázium.
Téma: BARMA – studenti měli mož- ni na nucené práce, děti využívány jako
nost shlédnout dokument, zkušeného vojáci, mladé ženy zneužívány a bohužel
dokumentaristy F. Williamse, který pod- dochází i k tomu nejhoršímu – zabíjení
nikl nebezpečnou cestu do pohraničních a vypalování vesnic nebo osad. Lidé jsou

oblastí Barmy, kde vojenský režim v posledních letech nepřipustí žádnou jinou
opozici. Dokument ukazuje, jak velkou
moc, zde má vojenská armáda, jak jsou
porušována lidská práva člověka na svobodu, na rozhodování. Není zde přímo
nastolená genocida, ale daleko od toho
pojmu není. Lidé jsou týráni, nasazová-

pak nuceni utéci do džungle, kde za hrozných podmínek přežívají a skoro nemají
šanci se vrátit. Pokud ANO – mnohdy je
stejně čeká smrt. Tyto autentické záběry,
které se velmi často rozcházejí s televizním
zpravodajstvím, shlédli studenti společně
se čtyřmi barmskými aktivisty, kteří jsou
v České republice na stáži. S pocitem

smutku jsem si i já vyslechla v krátkosti
dějiny jejich rodné země.:
Přestože po roce 1948 si Barma užívala několik let demokracie, vojenským
převratem v roce 1962, který nastolil
cestu k socialismu, tato doba rozvoje
skončila. Ani demonstrace studentů v roce
1988 nepomohly. Vojenská junta, stovky
studentů pozatýkala a popravila. V roce
1990, kdy se konaly všeobecné volby,
zvítězila Národní liga pro demokracii , vedená laureátkou Nobelovy ceny za mír Aun
Schan Su Ťij. Ani tehdy nebyla svržena
vojenská junta, která odmítla předat moc
a tuto ženu zavřela do domácího vězení,
v kterém je dodnes. Z úst aktivistů, kteří
několik let žijí v Thajsku v exilu, zazněla
touha svrhnout tento režim a vrátit se do
země a pomoci k jejímu rozvoji. Někteří
z nich nemají o své rodině žádné zprávy,
a ani není šance, neboť jakýmkoliv kontaktem, by byla rodina vystavena takovému nebezpečí, které by mohlo skončit
i smrtí. Jejich pobyty, ať už zde v Čechách,
nebo v zemích západní Evropy, jsou pro
získávání zkušeností ekonomického,
sociálního či hospodářského rozvoje.
Zajímavostí je, že tito exulanti mají pro
případný návrat již připravenou ústavu,
mají jasné představy, jak uspořádat svoji
zemi, spolupracovat s etnickými menšinami, ale i s těmi, kteří jsou dnes ve vedení.
Což mě velice překvapilo. Ale odpověď
byla jasná – „Vaše země, také spolupracuje
a respektuje KSČM!“ „A ve vedení naší
země jsou nyní lidé, kterým bylo umožněno vystudovat, proto i jejich vědomosti
a zkušenosti bychom chtěli využít“. Zní to
asi jako „klišé“, popřála jsem těmto čtyřem
mladým mužům, aby jejich život v exilu
brzy skončil, a oni měli možnost se vrátit
a zkušenosti, které se snaží sbírat po světě,
uplatnit ve své zemi, zvané „země zlatých
pagod“.
Stanislava Žitníková

Nový mladí plavci se představili ve skvělém světle!
Žatec - V sobotu 5.5.2007 se konaly
plavecké přebory v Lovosicích. Závodu se zúčastnily celkem tři oddíly
- Chemička Ústí nad Labem, Plavecký
klub Lovosice a SKJ Žatec. Náš oddíl
reprezentovalo celkem 25 plavců ve
všech věkových kategorií a pro mnohé
to byli vůbec první oficiální plavecké
závody. Nejmladším naším účastníkem
byl šestiletý Štěpán Henrych. Všichni
naši plavci v závodech jasně dominovali a obsazovali přední umístění.
Pro starší plavce byl tento závod spíše
jen přípravou pro nadcházející krajské
přebory, tedy na kvalifikační závody
na MČR. Z těchto starších se nejvíce
dařilo Tomáši Plevkovi, Antonínu
Svěcenému, Davidu Urbanovi, Lucii
Urbanové a Kláře Zvěřinové, kteří se
nejméně 5x umístili na prvním místě.
Mladší plavci ovšem ve skvělých výkonech nijak nezaostávali. Dominik Červenka vyhrál závod na 50m prsa, Jakub
Dvořák byl druhý také na 50m prsa, Filip
Urban vyhrál hned dvakrát a to na tratích

Žatecký týdeník

50m znak a 50m volným způsobem, Pavla Barochová vyhrála také dvakrát a to na
tratích 50m prsa a 50m znak, Katka Kozáková zvítězila na 50m volným způsobem,
Tereza Tykalová byla třetí na 50m prsa,
Barbora Červenková vybojovala třikrát
4.místo a nejmladší náš účastník, Marek
Koutník ročník 2000, byl pátý na 50m

volným způsobem. Svými výkony si Filip
Urban, Jakub Dvořák, Kateřina Kozáková
a Pavla Barochová řekli o nominaci na již
zmiňovaný Krajský přebor, který se uskuteční 19.5.2007 v Litoměřicích. Doufáme,
že se jim tam bude dařit stejně dobře jako
v Lovosicích. Celkové výsledky a více foto
na www.plavanizatec.com.

Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání studijního programu se zaměřením
na sociální práci a pedagogiku
• 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), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu.
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 7. 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 25. 5. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – sociální kurátor“.
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.

Městský úřad Žatec - Odbor vnitřních věcí

Oznámení pro občany

Od 14. 5. 2007 bude z organizačních důvodů provedena změna úředních hodin,
po kterou budou jednotlivá pracoviště úřadu zajišťovat agendu vidimace (ověření
shody listiny s opisem) a legalizace (ověření podpisu). Změny v úředních hodinách
se dotknou pracoviště pokladny v budově úřadu na tř. Obránců Míru 295, Žatec. Důvodem úpravy úředních hodin pro vidimaci a legalizaci je skutečnost, že v úřední dny
je toto pracoviště pokladny plně vytíženo občany, kteří docházejí na evidenci vozidel
a na pracoviště řidičských průkazů. Souběh více činností vykonávaných pracovnicí
pokladny pak zpomaluje vyřizování na těchto pracovištích, jejichž hodiny pro veřejnost
jsou omezeny pouze na dva úřední dny v týdnu a to na pondělí a středu.
Úřední hodiny pro zajištění agendy vidimace a legalizace jsou pro jednotlivá pracoviště úřadu stanoveny následovně:
Pracoviště informací v budově radnice, nám. Svobody 1, Žatec:
Pondělí a středa:
8.00 – 11. 45 hod a 12.45 – 16.00 hod
Úterý, čtvrtek a pátek:
8.00 – 11. 00 hod a 12.00 – 13.00 hod
Pracoviště pokladny v budově úřadu, tř. Obránců Míru 295, Žatec:
Úterý, čtvrtek a pátek:
8.00 – 11. 00 hod a 12.00 – 13.00 hod
Pondělí a středa se neověřuje
Pracoviště matriky v budově radnice, nám. Svobody 1, Žatec:
Pondělí a středa:
8.00 – 11. 45 hod a 12.45 – 17.00 hod.

Výhodný nákup abonentních
vstupenek do divadla na příští sezónu
Od 1. Června bude zahájen prodej abonentních vstupenek na divadelní sezónu
2006/2007. Zakoupením vstupenek získáte hned několik výhod. První výhodou
je získání rezervace Vámi vybraného místa
na vybrané pořady, které jsou v žateckém
divadle připraveny. Druhou výhodou je zakoupení vstupenek se slevou. Abonentní
vstupenky jsou rozděleny do třech kategorií, kdy se sami rozhodnete jaké tématické
představení budete chtít navštívit. Pořady
jsou rozděleny na činohry, hudební večery
a představení pro děti. Kompletní ceník si

vyžádejte u paní Hany Zeleňákové v Městském Divadle Žatec. Pokud chcete získat
slevu a navíc rezervaci Vámi určeného
místa, které vám bude nejvíce vyhovovat volejte pro informace na telefonní
číslo 415 710 519 nebo můžete divadlo
navštívit osobně.
Upozorňujeme, že abonentní vstupenky jsou přenositelné a na vystoupení může
přijít, také jiná osoba něž si ji zakoupila.
Kompletní informace o programu Městského divadla naleznete na www.divadlozatec.cz .

Taneční obor, výuka dospělých

Líbí se Vám, jak Vaše děti tančí? Jak vystupují na veřejnosti a ta jim vděčně
tleská? Je Vám líto, že vy jako malí jste neměli možnost učit se tancovat,
nebo se tanci více věnovat?
Nezoufejte a přihlaste se na výuku dospělých. Splňte si svůj dávný sen. Naučte se
to, co Vaše děti tančí. Nejde o klasické taneční. Budete se učit základům lidového
tance, základům mažoretek apod.
Zmobilizujte svou odvahu, chuť, skrytou energii i partnery (vždyť tanec je hlavně
párová záležitost).
A půjdeme společně do toho. Vaše děti Vás určitě podpoří.
Ivana Fábryová, vedoucí tanečního oboru

