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Základní jmění Žatecké teplárenské a.s.
se navýší o šedesát milionů korun

Zásah proti holubům
přinesl výsledky
Žatec - Podle specializované ﬁrmy
přinesly asanační práce zaměřené na
přemnožené holuby pozitivní výsledky.
Došlo k usmrcení 615 holubů, což je
asi polovina odhadovaného počtu 1200
až 1250 kusů, které jsou v Žatci.
Asanace proběhla v těchto objektech: Obránců Míru 295, Čeradická
1014, budova ZUŠ, č.p. 1950 Chrám
Chmele a piva, Chmelařské nám. č.p.
346, Masarykova 337. Největší populace byla nalezena v Obránců Míru
300 a 301.
Boj s holuby bude mít svoje pokračování, další intenzivní akce se předpokládá na přelomu roku.
(st)

Žatec – Nerozdělený hospodářský
výsledek minulých let ve výši 87,845
milionu korun vykazuje Žatecká teplárenská a.s. Na základě doporučení
auditora a dalšího finančního poradce z peněžního ústavu rozhodla
rada města jako jediný akcionář
společnosti navýšit základní jmění
o 60 milionů korun.
Je nutné doplnit, že jde o účetní
operaci, protože fyzicky tyto peníze

neexistují. Zmíněná částka vyjadřuje
hodnotu již provedených investičních akcí, při kterých se společnost
rozvíjela.
Zbývající prostředky se na základě
doporučení dozorčí rady ponechají
jako nerozdělený zisk tak, aby se daly
použít jako zdroj spolufinancování
pro zamýšlenou modernizaci stávající technologie pro výrobu tepla,
nebo výstavbu zcela nového zdroje.

Vedení města a orgány Žatecké teplárenské se už několik týdnů zabývají
touto problematikou, jejíž řešení již
nelze odkládat. Podle současné legislativy by totiž při zachování současného stavu hrozilo, že by během
několika málo let mohl stát provoz
teplárenské významně omezit, či
dokonce úplně zakázat. Současné
vedení města a orgány společnosti
jsou tedy nucené neprodleně jednat

Žatec – Nejprve částku doporučila ke
schválení rada a následně její uvolnění
z rozpočtu města schválili také zastupitelé. Jedná se o prostředky, které
během následujících týdnů umožní
modernizovat hrací plochu fotbalového stadionu FK Slavoj Žatec v rámci
akce Zelený trávník.
Kromě vlastního zkvalitnění trávníku a péče o něj jde také o zhodnocení
majetku města. Areál včetně plochy mu
patří, FK ho má v pronájmu.
O vyčlenění peněz z městského
rozpočtu požádal Miloslav Sklenka,
zastupující předseda FK Slavoj Žatec.
„Obdrželi jsme vyjádření z investičního oddělení ČSTV Praha, že získáme
státní dotaci na rekonstrukci hrací plochy ve výši 160 tisíc korun,“ uvedl M. n Miss zlatého moku zdárně prezentuje naše město
Sklenka. Zmíněných 400 tisíc je částDěvčata, která byla vybrána do letošní soutěže Miss zlatého moku ČR
ka, která klubu chybí na realizaci invesz celé republiky, se sjela minulé úterý do Žatce. Jejich první kroky vedly
tice. Půjde rekonstrukci travnaté plodo městského divadla. Zde se v odpoledních hodinách konala degustace
chy a provedení umělé závlahy. (st)
pivovarů, které potvrdily účast v této ojedinělé soutěži. Na základě výsledků
pořadí degustace měli tito zástupci pivovarů právo si vybrat tu dívku, která
Na akci Miss zlatého
je bude v této soutěži zastupovat. Jako vítěz z degustace vzešel Zámecký
pivovar Chýše, jejž bude zastupovat Daniela Pešanová z Mostu.
moku přispěli
Středeční ráno pak už bylo ve zna- kalo – pivní koupel v Pivních lázních
a podílejí se sponzoři: mení odjezdu. Realizační tým i s dív- Rodinného pivovaru Chodovar. Nejen
Město Žatec, Žatecká teplárenská, kami odjel na plánované soustředění blahodárné účinky, ale i ojedinělý
IZOS, Jan Greisiger Trade company, do Františkových Lázní. Nejprve ale zážitek děvčat se sklenkou zlatavého
Restaurace Václavka a jídelna Růžek, vedla cesta do Chodové Plané, kde na moku nenechal ani zde majitele fotoFOTO Antonín Svoboda, Penzion dívky čekali zástupci médií a fotogra- aparátů a kamery v poklidu. Spouště
U divadla, Jarotour Žatec, BUSMAT, fové. Po slavnostním obědě nažhavili cvakaly a děvčata jen čekala, kdeže
Městské divadlo v Žatci, ﬁrma REKL netrpěliví fotografové své „spouště“ se následující dny některá z nich oba dívky se staly nejžádanějším objek- jeví. (O tom se pak druhý den mohli
Žatec
tem jejich hledáčku. Park, stromy, přesvědčit mj. i čtenáři všech českých
keře, zahrada, skála, květiny, ale bulvárů, kde fotky vyšly.) Tisková beVÝZNAMNÝ AKT
Žatec - Zveme Vás na slavnostní i zahradní traktůrek posloužily jako seda realizační agentury Gejzír poté
seznámila zástupce 18 médií s celým
odhalení památníku prezidentu dr. Ed- vhodné kulisy k focení.
To nejpodstatnější však na dívky če- projektem soutěže. Pak už se celý štáb
vardu Benešovi. Akce se koná u příle-

přesunul do hotelu Kamenný dům ve
Františkových Lázní. Přestože byl první den náročný, čekalo děvčata ještě
seznámení se scénářem připravovaného galavečera samotné soutěže.
Druhý den soustředění byl ve znamení tvrdé práce s choreografem.
Nácvik zahajovacího klipu, slavnostní nástup, chození, tanec, držení těla,
úsměv, ale i unavené nohy, pot a žízeň.
To vše bylo k vidění na hotelové terase pod „palbou“ slunečních paprsků.
Zde děvčata s choreografem odvedla
kus poctivé práce. Večerní párty za
přítomnosti místních podnikatelů
a některých zástupců pivovarů, včetně
žateckého, jim byla malou odměnou
za jejich úsilí. Ale i na tuto párty si
děvčata připravila zvlášť slavnostní
nástup malé módní přehlídky. To ale
děvčatům ještě nestačilo a nad rámec
programu si připravila překvapení pro
režiséra – úderem 22. hodiny zhasl

a zabývat se investiční akcí v řádech
desítek milionů korun.
Navýšení základního jmění se odrazí ve zvýšení hodnoty společnosti
a také v nárůstu její bonity. To má
významný vliv při jednání s obchodními partnery, bankami, ale i při hodnocení žádosti o dotaci, kterou bude
akcionář na řešení situace v Žatecké
teplárenské požadovat.
Aleš Kassal

FOTO: SVOBODA (MISS)

Slavoj obdrží dotaci
400 tisíc korun

Reportáž … psaná na mládí a krásu

žitosti 60. výročí návratu volyňských
Čechů do vlasti svých předků.
Slavnostní akt proběhne za účasti
vládních činitelů a dalších hostů 29.
června v 10 hodin na Kruhovém náměstí v Žatci.
Výbor Svazu Čechů z Volyně Žatec.

celý hotel a při svíčkách předvedla
krátké vystoupení, za které samozřejmě sklidila zasloužený potlesk.
Náplň dalšího dne soustředění byl
v duchu režiséra, kde bylo nutné naplánovat volné disciplíny děvčat, případné oblečení a projít jednotlivě celý
scénář. I když dny soustředění byly
nabité jen a jen prací, přesto mohla
děvčata svá unavená těla smočit v hotelovém bazénu a aspoň na chvíli relaxovat. V den odjezdu ještě čekalo na
celý štáb malé překvapení, vyhlídková
projížďka po lázních – Františkův vůz,
příjemné svezení a zamávání z vláčku
lázeňským hostům byla poslední tečka
za tímto pobytem.
Na organizační tým ještě čeká
několik jednání a dolaďování celého
galavečera a na děvčata nacvičování
volné disciplíny a trénování některých
nedostatků.
Pokračování na str. 2

Hasiči se utkali V Podbořanech
V krajském kole soutěže družstev
v požárním sportu Hasičského záchranného sbor Ústeckého kraje, které proběhlo dnes - ve středu 6. června
2007 na stadionu Tatran v Podbořanech zvítězilo družstvo Územního
odboru Teplice před družstvem
Územního doboru Most. Třetí bylo
družstvo z Ústí nad Labem. Další

pořadí: 4. Územní odbor Žatec
5.Územní odbor Děčín
6.Územní odbor Litoměřice
7.Územní odbor Chomutov
Družstva jednotlivých územních
odborů soutěžila v disciplínách: běh
na 100 m s překážkami, výstup do
4 podlaží cvičné věže, štafeta 4x100 m
s překážkami, požární útok.
(st)

strana 2

14. června 2007

Žatecký týdeník

ANALÝZA TRHU PRÁCE V OKRESE Reportáž … psaná na mládí a krásu
LOUNY - květen 2007
Předkládá: Kramperová Markéta
statistik trhu práce V Lounech dne
4. 6. 2007
Základní tendence vývoje nezaměstnanosti v okrese Louny v měsíci
květnu 2007
Měsíc květen 2007 byl ve znamení
dalšího poklesu evidovaných uchazečů. K 31.5.2007 evidoval ÚP Louny
celkem 5 518 uchazečů (z toho 5 180
dosažitelných), což představuje proti
předchozímu měsíci úbytek 412 uchazečů (tj. 7,5 %), u uchazečů dosažitelných 346 osob (tj. 6,7 %).
Ve srovnání s loňským rokem zaznamenáváme nadále výrazné snížení nezaměstnanosti. Meziročně se
celkový počet uchazečů snížil o 1 018
osob (t.j. o 18,4 %), u uchazečů dosažitelných představuje úbytek 836 osob
(tj. 16,1 %).
V měsíci květnu bylo 421 osob nově
evidováno a 829 uchazečů z evidence
vyřazeno. Na pracovní místa nastoupilo celkem 567 uchazečů, z toho 220
prostřednictvím ÚP. Oproti loňskému
roku se snižuje příliv nově evidovaných
uchazečů a zvyšuje se počet uchazečů
umístěných. Za letošních 5 měsíců
představovali nově hlášení uchazeči
2 601 osob, vyřazeno z evidence bylo
3 639 osob (z toho na pracovní místa
nastoupilo 2 601 osob).
Od počátku roku našlo nové pracovní uplatnění na místech s podporou
ÚP jen 169 uchazečů, tedy zhruba
třetina loňské skutečnosti. Pokles je
ovlivněn snížením rozpočtu aktivní
politiky zaměstnanosti na rok 2007.
Navýšení rozpočtu v závěru dubna
umožní částečně obnovit programy
podpory umístění uchazečů do 25 let
a nad 50 let.
Vzhledem k rostoucí poptávce tradičních zaměstnavatelů i pokračování
náboru pracovníků v průmyslové zóně
TRIANGLE předpokládáme v letošním roce pokračování trendu snižování
nezaměstnanosti v okrese.
Přesto, že v náboru dělnických
profesí operátorů v průmyslové zóně
TRANGLE dostávají šanci nekvalifikovaní pracovníci, přetrvává nadále
poptávka po kvalifikovaných pracovnících a to nejen v okrese Louny.
Poptávka po pracovnících ve významných domácích firmách zahr-

Pokračování ze str. 1
Před samotnou soutěží je ještě čeká
prohlídka ve všech deseti pivovarech
a jednodenní pobyt v zámku, kde budou mít příležitost vychytat poslední
chybičky a pak už jen obléknout slavbodu), Žatecko (úbytek 2,0 procentní nostní róbu a za zvuků fanfár vejít na
body) a Podbořansko (úbytek 2,5 pro- jeviště a „poprat“ se o titul Miss zlacentního bodu), výsledek je ovlivněn
částečně změnou metodiky, i v regionech se již při výpočtu uvažují dosažitelní uchazeči.

nuje především - LOSTR a.s. Louny
(lakýrníci, soustružníci, svářeči
a páječi kovů, elektrikáři, zámečníci,
mistři strojírenské výroby), BusMat
plus s.r.o. (řidiči nákladní a autobusové dopravy), K-ELEKTROMONT
Louny (elektromontéři síťového
rozvodu, elektrotechnik, prodavač
průmyslového zboží), PRAGA Louny
CZ a.s. (obsluha obráběcích strojů),
a v dalších menších firmách - v obchodu, službách a stavebnictví. Stále
vysoká je poptávka u zahraničních
firem po operátorech k montážním linkám, strojních inženýrech a technicích
– Fujikoki Czech, Koito Czech, Aisan
Bitron Czech, Aisan Bitron Louny,
FTE automotive Czechia, Ishimitsu
manufacturing, CONTA s.r.o.
V rámci insolvence firem, na které byl podán návrh na prohlášení
konkurzu, nebyla v měsíci květnu
2007 podána žádná žádost o úhradu
nevyplacených mezd. Od počátku
roku bylo podáno celkem osm žádostí
a vyplaceno 330 185 Kč.
Míra nezaměstnanosti v okrese
v květnu 2007 dosáhla 10,12 %.
V porovnání s předchozím měsícem
se tedy snížila o 0,68 procentního
bodu. V meziročním sledování míra
nezaměstnanosti zaznamenala pokles
o 1,43 procentního bodu.
Regionální vývoj nezaměstnanosti
v měsíci květnu zaznamenal pokles
počtu evidovaných uchazečů ve
všech mikroregionech okresu.
Na Lounsku během měsíce května
ubylo z evidence 145 osob (5,4 %),
současný stav tedy představuje 2 663
všech evidovaných uchazečů s mírou
nezaměstnanosti 11,14 %. Na Žatecku
počet evidovaných uchazečů poklesl
o 172 osob (8,7 %) s počtem 1 985
uchazečů a mírou nezaměstnanosti
13,35 %. Na Podbořansku se počet
evidovaných uchazečů snížil o 89 osob
(11,0 %) a v měsíci květnu představuje
nezaměstnanost 811 osob s mírou nezaměstnanosti 9,24 %. Nejnižší míru
nezaměstnanosti v měsíci květnu,
stejně jako v předchozím měsíci, tedy
vykázal region Podbořansko.
Ve srovnání s rokem loňským zaznamenala míra nezaměstnanosti
také pokles ve všech regionech okresu. Lounsko (úbytek 1,5 procentního

Strukturální charakteristiky nezaměstnanosti
Z celkového počtu 5 518 uchazečů
tvoří 2 946 ženy (53,4 %) a 1 036
osoby se zdravotním postižením (cca
18,8 %). Počty OZP se během měsíce
května snížily o 15 osob. V meziročním
srovnání zaznamenaly počty OZP pokles o 54 osob (tj. o 5,2 %).
Uchazeči v kategorii absolvent
zaznamenali v měsíci květnu úbytek
o 51 osob (19,9 %) na 256 osob. Na
konci května 2007 činí tato skupina
uchazečů cca 4,6 % všech evidovaných osob.
Nabídka volných míst koncem
května 2007 představovala 794 pracovních příležitostí, na 1 volné místo
tak připadlo v průměru 6,9 uchazečů.
Tento poměr je za posledních deset let
historicky nejnižší.
Struktura nabízených VM podle kvalifikace představovala ve sledovaném
měsíci 123 míst pro uchazeče se základním vzděláním, 521 volných míst
pro uchazeče s kvalifikací vyučen (soustružníci, zámečníci, svářeči, zedníci,
automechanici, pokrývači, mechanici,
prodavači, obsluha průmyslových zařízení a obráběcích strojů, elektrikáři,
pomocní skladníci, operátoři NC
strojů, řidiči nákladního automobilu,
řidič autobusu, číšníci a servírky,
klempíři, tesaři, truhláři, kuchaři, šičky, elektromontéři, instalatéři), 112
míst pro uchazeče s ÚSO, ÚSV (zejména obchodní zástupci a referenti,
administrativní pracovníci, nákupčí,
sekretářky, odbytoví agenti, elektrotechnici, technici, mistři výroby,
účetní) a 38 míst pro vysokoškoláky
(lékaři, psychologové, strojírenští
technici, strojní inženýři, diplomovaní
fyzioterapeuté a učitelé).
Neustále tedy zůstává velmi vysoká
poptávka po kvalifikovaných profesích. Místa vyžadující kvalifikaci tvoří
cca 84,5 % z celkové nabídky volných
míst v okrese.

Přehled uvolněných pracovníků z ﬁrem do evidence ÚP Louny v uvedených měsících a letech

Mezi studenty, kteří převzali maturitní vysvědčení byl také Petr Kocek,
nejmladší zastupitel na lounsku.

Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení
Je období maturit a slavnostních okamžiků předávání maturitních vysvědčení. Také na Střední škole zemědělské
a ekologické se konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Na rozdíl
od ostatních středních škol, které měly
tento slavnostní akt v městském divadle, využívá škola krásných prostor své
auly, která má kapacitu 250 míst. Aulu
využívá škola při svých shromážděních,
zahájení školního roku, akademiích, seminářích i jiných akcích pro veřejnost.
V červnu každoročně patří studentům
čtvrtých ročníků, pro které zde probíhá
slavnostní zahájení maturit a slavnostní
ukončení studia převzetím maturitních
vysvědčení.
V pondělí se konalo toto shromáždění
pro 46 absolventů oboru „Agropodnikání „ a „Ekologie a ochrana krajiny“.

Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města Mgr. Knoblauch, předseda
Školské rady Ing. Nesvadba, vedení
školy s třídními učiteli a mnoho rodičů
a hostů.
Příjemnou slavnostní atmosféru navodily svým zpěvem Lenkou Dandová
a Michaela Slováčková s klavírním
doprovodem pana profesora Milana
Dlouhého.
Drobné dárky převzaly tři studentky,
které prospěly s vyznamenáním a dvě
studentky, které se zúčastnily krajského
kola SOČ. Nikola Milkovičová studentka oboru „Agropodnikání“ získala první
místo s postupem do celostátního kola
SOČ v Prostějově.
Přejeme všem maturantům hodně
štěstí a úspěchů v životě.
Ing. Eva Klímová – ředitelka školy

Hurá na prázdniny aneb Zmrzlinově
vesmírné putování s Algidou
Městské divadlo Žatec pořádá v úterý 19. 6. akci nazvanou „Zmrzlinově
vesmírné putování s Algidou“, která
se uskuteční v prostoru Letního kina.
Návštěvníci se mohou postupně těšit
na Kapitána vesmírného plavidla,
Astronauta Albertíka, Darth Vadera,
Hvězdnou pěchotu, Cikk Cakk Robotíka,
Medvídka Čupina, Inspektora Hvězdné

galaxie, Zmrzlinovou Královnu, Mezinárodní posádku Planety Jetix a na další
zajímavé hosty. Akce je určená zejména
pro děti školního a předškolního věku.
Každé příchozí dítě dostane zdarma
od pořadatelů zmrzlinu a časopis s CD
nebo Lego. Začátek akce je naplánován
na 9.00 hod. Více informací o akci naleznete na www.divadlozatec.cz.
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39

17

27

17

26

34

34

38

26

18

26

31

37

24

27

26

27

4 nižší administrativní pracovníci

26

14

10

13

12

18

22

22

14

21

20

23

31

17

25

22

19

5 pracov.provoz.služeb,obchodu

62

30

32

29

29

25

42

34

41

54

49

48

72

33

31

35

44

6 kvaliﬁkovaní zeměděl. dělníci

7

2

6

16

2

12

8

6

6

5

12

20

15

2

10

5

6

7 řemeslníci,kvaliﬁk.výrobci

66

35

32

59

39

42

36

39

61

48

39

96

74

27

33

33

31

8 obsluha strojů a zařízení

57

33

38

48

39

46

41

33

43

36

51

91

55

33

31

42

24

9 pomocní a nekvaliﬁkovaní prac.

71

53

73

65

63

66

61

52

72

36

74

228

98

47

68

57

51

Žatecký
týdeník

tého moku ČR. Slavnostní galavečer
je součástí oslav 50. jubilejní Dočesné
a uskuteční se 31. 8. 2007 v Městském
divadle v Žatci pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce.
Žatecký pivovar a Město Žatec bude
v soutěži zastupovat 19letá studentka
Romana Kováčová ze Žatce.
(žit)

Ústecký kraj – kraj přírody i člověka
Informace o konané akci
Ekologické centrum Ekodomov Žatec
uspořádalo v rámci informačního systému ekocenter ve čtvrtek dne 31.5.2007
od 15:30 přednášku spojenou s pochůzkou městskými parky na téma „Historie
a zajímavosti žateckých parků“. Přednášel vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství Městského úřadu v Žatci
p. Petr Janda. Ve velmi zajímavé přednášce se přednášející věnoval vzniku
a jednotlivým etapám vývoje městských
parků, raritám i zajímavostem vyskytujícím se na téměř sedmnácti hektarech
parkových ploch i běžným problémům
spojeným s údržbou a péči o parky a mobiliář. Přednáška byla doplněna ukázkou
několika desítek dobových fotografií.

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.

Velmi zdařilá a zajímavá akce, kterou
provázelo pěkné počasí, se protáhla na
téměř dvě hodiny.
Akce byla uspořádána v rámci projektu
„Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“
a byla určena hlavně pro širokou tématicky zaměřenou veřejnost.
V Žatci 1.6.2007
Ing. Přemysl Hautke

ANKETA
n PŘIVÍTALI BYSTE, ABY MĚL
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC JEDENKRÁT V MĚSÍCI A TO V SOBOTU
PLNOHODNOTNÝ ÚŘEDNÍ DEN
OD 8 do 12 HODIN?
Vaše odpovědi a názory zasílejte na
e-mail týdeník@mesto-zatec.cz

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
Od 1. 6. 2007 zahájen prodej abonentních vstupenek na divadelní
sezónu 2007 / 2008
Skupina A – Činohra
9 představení + 1 bonus ……………………………. 1 600 Kč.
Skupina D hudebně zábavné pořady
6 představení …………………………………………... 800 Kč.
Skupina E,M pořady pro děti
10 představení ………………………………………..…. 250 Kč.
Prodej probíhá denně v Městském Divadle u paní Hany Zeleňákové.
Rezervace je možná také telefonicky na 415 710 519 nebo hannaz@centrum.cz

LETNÍ KINO ŽATEC - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JIŽ OD 21.30 HOD
15.6.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

80,-

Bioscop. Drama / Česko / Slovensko / Německo / Maďarsko, 2006,
120 min - http://www.anglickykral.cz/
Filmový přepis románu Bohumila Hrabala, který pojednává o životní
dráze číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických
zvratů první půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím
druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho
češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní
ﬁlozoﬁi. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se.
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Ivan Barnev, Oldřich Kaiser, Julia Jentsch,
Milan Lasica, Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava

16.6.

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

70,-

Bioscop. Animovaný / Rodinný / Fantasy/ Francie / USA, 2006, 102
min - http://www.arthuretlesminimoys.com/
Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně
jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička
vypráví.Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích,
které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který
před několika lety záhadně zmizel.Idylické časy skončí v okamžiku,
kdy jim hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou
šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v říši
Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček
vyprávěl.
Režie: Luc Besson. Hrají: Freddie Highmore, Madonna, Mia Farrow,
David Bowie, Snoop Dogg, Robert De Niro, Jimmy Fallon, Harvey
Keitel

17.6.

PUSINKY

65,-

HCE. Komedie / Drama /Česko, 2007, 99 min - http://
www.ceskatelevize.cz/specialy/pusinky/index.php
Film o mladých holkách, do kterých neustále někdo hučí, aby dospěly.
Jim se ale ještě nechce. Nechce se jim spěchat do vězení povinností, do
světa pravidel, ve kterém je přitom stejně „všechno zmatený“. Příběh
boří tabu, vypráví o holkách, které nemají chuť nic předstírat a hrát si
na tiché, mírné, křehké bytosti. Chtějí samy nakládat se svým životem
– ne podle nějakého manuálu rodičů. Umí si prostě užívat a ledacos
vyzkoušet. NATOČENO V OKOLÍ ŽATCE !!!
Režie: Karin Babinská. Hrají: Matěj Ruppert, Petr Forman, Jiří Macháček, Sandra Nováková, Marie Doležalová, Petra Nesvačilová

22.6.

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

70,-

Warner Bros. Romantický / Komedie / USA, 2007, 96 min,
V původním znění s titulky - http://wwws.cz.warnerbros.com/
musicandlyrics/
Alex Fletcher je vybledlá popová hvězda 80. let, o kterou je zájem už jen
mezi skalními nostalgiky, kteří navštěvují vesnické zábavy. Jednoho
dne jej kontaktuje médii oslavovaná hvězdička Cora Corman, která jej
požádá, aby jí napsal písně na její nové album a ještě si s ní zazpíval
duet. Do příběhu vstoupí kouzelně nepředvídatelná květinářka Sophie,
jejíž schopnost hrát si se slovy se Alexovi docela hodí.
Režie: Marc Lawrence. Hrají: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad
Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
VÝPŮJČNÍ DOBA

n hooks&twines, s. r. o - Hledáme
zaměstnankyně na HPP “Obsluha
navíjecích strojů”. Třísměnný provoz. Jakubská 3052, Žatec. Kontakt:
739 290 089
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem,
zateplený, 5. patro, Javorová ul. Ihned
volný. Tel.: 777 805 566

n Koupím byt 1 + 1 nebo 1 + 2. Tel. Voříšci do 35 cm při nástupu.
č. 731 230 953
n Pronajmu byt 1 + kk v Postoloprtech. Klidné místo. Kauce, tel.
720 287 575

kládací s úložným prostorem) + 2 křesla. HUDBA U DVORA V KROMĚŘÍŽI A VE VERSAILLES
Nově pořízené – nepoužité. Rodinné důvody. Kontakt mobil: 606 617 288

LA BEATA OLANDA

Skladatelé Lichtenštejnské hudební kroměřížské sbírky Kremsier & J. B. de
n Přijmu začátečníky i pokročilé na
výuku – kláves. nástrojů – keyboard, Boismortier, J. Ch. Naudot. Jméno německého souboru znamená »Šťastné Holandsko«.
La beata Olanda upřednostňuje v repertoáru znovuobjevené skladby
akordeon, klavír. Te. 607 538 982
barokních a časně klasicistních mistrů a spojuje originálním způsobem dvorskou
n Nehtová modeláž „LENKA“ hudbu s keltským folklórem. Kromě klasických nástrojů hrají umělci také na irské
- Masarykova ul. 949 přijme pra- dudy, francouzskou musette (dvorské dudy) a keltskou harfu.
covnici. Požaduji pracovitost, slušné
jednání a ochota. Informace na tel. č.
606 303 243.
n Unikátní realitní systém hledá
realitní makléře a obchodní partnery
po celé ČR pro práci s realitami. Zkušenosti v oboru jsou vítány, nejsou však
podmínkou. Kompletní zaškolení. Tel.
731 182 981, petr.novak@avareality.cz

INFORMUJEME
Podrobné informace k soutěži MISS
zlatého moku ČR naleznete na stránkách www.misszlatehomoku.com..

PŘIŠLI NA SVĚT
4. 6.

6. 6.

(náměstí Svobody)
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00

a
a
a
a

13,00 – 17,00
13,00 – 17,00
13,00 – 15,00
13,00 – 15,00

POBOČKA JIH
(náměstí Poperinge)
PONDĚLÍ
8,00 – 11,00
a
12,00 – 17,00
STŘEDA
8,00 – 11,00
a
12,00 – 15,00
PÁTEK
12,00 – 17,00
Provoz poboček pro seniory (Jih i Podměstí) beze změny!

… přijďte příští rok

Festival Mitte Europa

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ a ODDĚLENÍ PRO DĚTI
PONDĚLÍ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
(úterý a sobota zavřeno)

Máte doma voříška?

n Ubytování v Postoloprtech, cca 10 Areál Střední zemědělské a ekologické školy v Žatci se v neděli zaplnil psím
min. od zóny TRIANGL. Cena od 88.-Kč štěkotem. Sluneční paprsky horkého dne neodradili majitele psích miláčků,
za osobu a noc. Tel. 777 123 729
aby předvedli porotě svého krasavce. Konala se zde „Voříškyáda“.
V posledních letech škola spolupracu- našel „páníčka“ v Žatci. Součástí byla
n Hledám pronájem bytu 1 + 3, pouze
zrekonstruovaný – k nastěhování ihned. je s kynologickým klubem Zátoč Žatec i ukázka výcviku ovládání psů a ukázka
a pořádají tuto přehlídku pejsků – vo- nácviku obrany s ﬁgurantem.
Tel. 774 306 880
říšků. V klubu Zátoč jsou někteří bývalí
Vítězové jednotlivých kategorií se
n Pronajmu nové garáže v ul. B. studenti školy a vzájemná spolupráce pak zúčastnili závěrečné akce o nejNěmcové a ul. Hájkova. Měs. nájem je vstřícná. Rodiče, kteří přišli nejen hezčího voříška 2007. Tím se stal
1200.- Kč, větší garáž 1450.-Kč. Tel. soutěžit s chlupáči, ale i ti, kteří se při- pejsek – čivava „SAM“ z Loun, který
606 309 784
šli s dětmi podívat, měli možnost dítka se stal zároveň i nejmladším pejskem
„odložit“. Žáci a učitelé školy připravili soutěže. Jak je vidět na stáří nezálen Pronajmu byt 0 + 2 – ihned. Poněkolik disciplín a děti si mohly zasoutě- ží, i v tak mladém věku se dají sbírat
platky 6.500.- nájem + poplatky. Tel.
žit ještě v duchu oslav Dne Dětí. Diváci trofeje jedna za druhou. Malé čivavě
603 873 590
měli možnost vidět i pejsky z ústeckého gratulujeme a pořadatelům psí HAF,
n Prodám levně dvoulůžko 180 x 210 útulku, z nichž by možná některý rád HAFdíky! (žit)
cm (masiv/smrk) s matrací + dva noční stolky. I jednotlivě. Nově pořízené
– nepoužité. Rodinné důvody. Kontakt
- mobil: 606 617 288
Nový Hrad – Jimlín, hrad
17.00 hod. - 100 Kč
n Prodám levně sedací soupravu (roz- 17.6.

5. 6.

od 2.7. do 1.9. 2007 (LETNÍ PRÁZDNINY)

Foto S. Žitníková

PŘEDPRODEJ:

7. 6.
8. 6.

11. 6.

Brychtová Barbora
Šrajbr Miroslav
Kanči Alexandr
Vyskočilová Sára
Frémundová Kristýna
Schreiber Leoš
Rendlová Vanesa
Chotěborský Matěj
Nipauer Jiří
Pospíšilová Sharon
Popová Natali
Zajícová Lucie
Balážová Laura
Řezníčková Hana
Hodan Daniel

Správa bytů a domů
Nabízím: správu bytů pro SVJ • správu nájemních bytů pro vlastníky
obytných domů • účetnictví a služby pro všechny druhy vlastnictví bytů
Kontakt: Jiřina Vimpelová, Obránců míru 8, Žatec, telefon:
415 710 661, 602 140 028

PROGRAM CLUBU NATURA

ROZLOUČENÍ
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.

Šubíková Marie
Vaňourek Václav
Budayová Anna
Blažek Vladimír
Trefancová Ludmila
Bartásková Dagmar

68 let
57 let
82 let
77 let
55 let
70 let

18.-22.6. Výklad karet
18.6.
Terapie SOWIA (12.00 17.00), (různé propojení
technik léčení)
20.6.
Reflexní
terapie
(9.00
– 15.00)
21.6.
Kosmetika
23.6.
Přednáška bylináře a léčitele
V. Paura, (oblast alternat.diagnostiky a detoxikace)

Firma
Hrubý H + H Stavebniny
Radíčeves
přijme

skladníka
na HPP
Informace: 602 161 161
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Vývoj nezaměstnanosti v oblastech
okresu za poslední měsíc k 31.5.2007
Evidovaní
uchazeči
k 28.2.2007

Oblast

Měs.přírůs.,úbytek
osob

v%

OKRES LOUNY
5 518 -412 -7,5
Lounsko
2 663 -145 -5,4
z toho mikroreg. Perucko
459 -42 -9,2
mikroreg. Louské Podlesí
298 -16 -5,4
Žatecko
1 985 -172 -8,7
z toho mikroreg. Žatecko
613 -70 -11,4
Podbořansko
811 -89 -11,0
z toho mikroreg. Podbořansko 510 -61 -12,0

Míra nezaměstnan.
Uchazeči 2007/06
měsíční
přírůs.
v % přír. v % index v %
osob

10,1
11,1
10,7
12,1
13,4
16,3
9,2
9,8

-0,7 81,6-1 018
-0,6 82,2 -474
-1,1 93,0 -32
-0,8 109,7 29
-1,0 81,8 -362
-1,8 89,1 -67
-1,0 70,3 -241
-1,0 78,6 -109

Regionální míry nezam. a míry nezam. v obcích se liší od oﬁciální metodiky okresní míry nezaměstnanosti,
neboť EOA (ekonomicky aktivní obyvatelstvo) se vztahuje ke SLDB (sčítání lidů, domů a bytů) z roku 2001.
Naopak okresová míra nezam. je počítána z pracovní síly zasíláné čtvtletně SSZ MPSV (proto průměr regionů
netvoří okresovou míru nezam.)

Nezaměstnanost v obcích za měsíc
květen 2007, Úřad práce v Lounech
Název

Počet
uchazečů

Uchazeči
dosažitelní

Ekonomicky Míra nezam.
aktivní obyv.(EOA) v %

Bitozeves
36
Blatno
17
Blažim
34
Blšany
52
Blšany u Loun
9
Brodec
2
Břvany
31
Cítoliby
73
Čeradice
29
Černčice
62
Deštnice
20
Dobroměřice
88
Domoušice
50
Holedeč
29
Hříškov
23
Hřivice
30
Chlumčany
21
Chožov
58
Chraberce
8
Jimlín
47
Koštice
40
Kozly
14
Krásný Dvůr
50
Kryry
107
Lenešice
102
Libčeves
75
Liběšice
52
Libočany
28
Libořice
38
Lipno
30
Lišany
11
Líšťany
15
Louny
990
Lubenec
85
Měcholupy
90
Nepomyšl
35
Nová Ves
8
Nové Sedlo
56
Obora
16
Očihov
26
Opočno
8
Panenský Týnec
11
Peruc
112
Petrohrad
49
Pnětluky
23
Počedělice
28
Podbořanský Rohozec
4
Podbořany
301
Postoloprty
459
Raná
13
Ročov
38
Slavětín
33
Smolnice
24
Staňkovice
64
Toužetín
19
Tuchořice
49
Úherce
5
Velemyšleves
49
Veltěže
27
Vinařice
5
Vrbno nad Lesy
7
Vroutek
85
Vršovice
18
Výškov
47
Zálužice
1
Zbrašín
12
Žatec
1339
Želkovice
5
Žerotín
7
Žiželice
30
ostatní
59

34
16
33
47
9
2
27
64
26
59
20
82
44
28
23
29
19
54
8
41
37
14
47
97
97
73
51
28
37
30
9
15
903
81
85
34
8
55
14
24
8
10
106
47
20
26
4
265
433
13
36
32
23
62
17
48
5
49
25
5
6
77
16
45
1
11
1293
4
6
27
56

166
271
84
458
109
33
153
465
144
721
90
712
286
278
163
287
241
243
51
339
294
47
354
1 269
674
441
319
264
202
255
91
188
10 563
783
534
199
41
284
155
140
45
200
985
331
171
119
67
3 170
2 503
132
276
200
171
435
139
300
30
122
182
105
75
957
146
196
28
137
10 541
38
103
219

20,5
5,9
39,3
10,3
8,3
6,1
17,6
13,8
18,1
8,2
22,2
11,5
15,4
10,1
14,1
10,1
7,9
22,2
15,7
12,1
12,6
29,8
13,3
7,6
14,4
16,6
16,0
10,6
18,3
11,8
9,9
8,0
8,5
10,3
15,9
17,1
19,5
19,4
9,0
17,1
17,8
5,0
10,8
14,2
11,7
21,8
6,0
8,4
17,3
9,8
13,0
16,0
13,5
14,3
12,2
16,0
16,7
40,2
13,7
4,8
8,0
8,0
11,0
23,0
3,6
8,0
12,3
10,5
5,8
12,3

Celkem

5180

44 514

11,6

5518

Žatecký týdeník

V těžké konkurenci se Žatečané nezratili
V sobotu 2.6.2007 proběhl v roudnickém bazénu závod Letní pohár EMME vypsaný pro ročníky 1995, 1996 a 1997 a mladší. Z našeho oddílu se ho zúčastnili
Tomáš Svoboda, Lucie Svěcená, Antonín Svěcený, Adriana Chamrádová, Barbora Hanušová, Thomas Buhl, Ilona Nováková, Kristýna Štrancová, Kateřina
Zumrová, Lucie Urbanová a David Urban.
Naši plavci se opět v těžké konkurenci další páté místo na 100m znak. Kateřině
neztratili. V ročníku 1997 jsme měli tři zá- Zumrové se dařilo na dlouhé trati 400m
stupce. Lucie Svěcená byla nejlépe osmá volným způsobem a dokázala se vyhoupna 100m znak. Ilona Nováková obsadila nout až na vynikající 2.místo. Posledním
5.místo na 50 m volným způsobem. Nejlépe si pak v této kategorii vedl Antonín
Svěcený. Ten se hned 3x probojoval na
stupně vítězů, když vyhrál závod na 200m
znak a ještě přidal dvě druhá místa na 100
a 200m prsa.
Mezi ročníky 1996 se Tomáš Svoboda
umístil na 11.místě na trati 50m volným
způsobem. Kristýna Štrancová velice
příjemně překvapila na trati 200m prsa,
když dokázala zvítězit časem 3:41.30.
Lucie Urbanová se hned 4x umístila
mezi prvními třemi. Byla třetí na tratích
50 a 200m volným způsobem a druhá
na tratích 100m znak a převapivě i na
100m prsa, kde si zlepšila osobní rekord
o 7.90s. Lucie Urbanová se navíc stala
vítězkou plaveckého víceboje, který se
skládal z disciplín na 100m znak, prsa
a volný způsob.
Nejstaršími závodníky v Roudnici
byli plavci narození v roce 1995. Trojice
Adriana Chamrádová, Thomas Buhl
a Barbora Hanušová dosáhla shodně naším plavcem v Poháru EMME byl Dana své nejlepší umístění na 200m prsa. vid Urban. Ten bral tento závod již jako
Barbora byla devátá, Adriana byla pátá přípravu na nadcházející Mistrovství ČR
a Thomas také pátý. Ten navíc ještě přidal a zhostil se jí na jedničku. Pětkrát zvítězil

a jednou byl druhý. Stal se s přehledem
vítězem víceboje (100Z, 100P, 100VZ).
Navíc získal pohár za vítězství v závodě
400m volným způsobem, který se plaval
jako Cena Ondřeje Kapouna.
Závodníci našeho oddílu navíc ještě
plavali ve štafetách. Na 10x 50m volným
způsobem skončili čtvrtí a na 4x 50m
polohový závod byli sedmý.

Celkem naši plavci startovali v 56 závodech a 21x překonali své nejlepší časy.
Získali jsme celkem 15 medailí - 7 zlatých,
6 stříbrných a 2 bronzové.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 28. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent
stavebního a vyvlastňovacího úřadu
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 • 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. 183/2006 Sb. stavební zákon • Řidičský průkaz skupiny B • Nástup nejpozději od 1. 8. 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
15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního a vyvlastňovacího úřadu“.
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, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 28. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent majetkového odboru
– úsek prodeje pozemků
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 • Ovládání PC (Microsoft Word
a Excel, Outlook Express) • Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník • Řidičský
průkaz skupiny B • Nástup nejpozději od 1. 8. 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 15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent majetkového odboru“.
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.

