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Žatec – Nelichotivé jsou údaje o dluzích za nájemní bydlení v bytech,
jejichž majitelem je město Žatec.
V současnosti své závazky neplní
363 nájemníků, u kterých má město
pohledávky za nájemné a služby ve
výši zhruba 9,2 milionu korun. K tomu je nutné připočíst ještě poplatky
z prodlení, jež cílovou částku výrazně
navyšují. Denně dlužná částka roste
o 2,5 promile. Výjimkou tak nejsou
lidé, kteří dluží desítky tisíc korun.
Rada města se po zralé úvaze rozhodla, že k neplatičům nebude benevolentní a bude razit cestu tvrdého postupu. Dluhy požaduje zaplatit, stejně
tak i poplatky z prodlení. Právě proto
od nového roku nevyhověla žádné žádosti o prominutí dlužné částky, ať už
činila pár stokorun či se pohybovala
v řádech desítek tisíců. Vůbec nejvíce
případů neplatičů, 212, žije na Jihu,
nejméně naopak v podměstí (40).
Novela občanského zákoníku
stanoví, že pokud nedojde k úhradě
tří nájmů, nastává výpovědní důvod.
Počet výpovědí tak narůstá a s nimi „najednou“ vzrostl i zájem lidí
uhradit dluhy, které je předtím příliš
nezajímaly. Město si je ale na druhé
straně vědomé toho, že i vystěhovaní
musejí někde bydlet, a proto zvažuje
prostor pro výstavbu náhradního
bydlení. O lokalitě a dalších aspektech tohoto kroku se stále jedná.
(mst)

FOTO ALEŠ KASSAL

Dlužníků je
přes 360, dluhů
za více než 9
milionů korun

Město letos na bydlení
uvolní větší částku

S využitím peněz z fondu rozvoje bydlení byl opraven i tento dům v Radíčevsi.

Žatec – Fond rozvoje bydlení (FRB) letos umožní obyvatelům čerpat 13
milionů korun na opravy a zvelebování svého bydlení. Je to o šest milionů
korun více ve srovnání s roky 2005 a 2006.
Navýšení doporučila bytová komise
(50 tisíc Kč/byt, 150 tisíc korun/1
na základě příznivého ekonomického
RD),
vývoje FRB; její doporučení následně n na zřízení malé čistírny odpadních vod
schválily další orgány – rada a zastupitelstvo města. V současnosti jsou
podmínky stanovené tak, že příjemce
půjčky ji musí uhradit za čtyři roky,
přičemž úrok činí 3 %. Žádat mohou
jak fyzické, tak i právnické osoby.
U některých typů půjček je směrodatné stáří objektu.
k již existujícímu objektu, jestliže jej
Půjčku je možné čerpat na:
není možné napojit na stávající kanan obnovu střechy (až 500 tisíc korun na
lizaci (40 tis. Kč/byt); u nově vznikadům),
jícího objektu je to 50 tis. Kč/byt
n na zřízení topení, vytápění tepelnými n na dodatečnou izolaci domu proti
čerpadly nebo slunečními kolektory
spodní vodě (100 tis.Kč/dům),

n na zateplení obvodového pláště domu n na výměnu oken a dveří (150 tisíc
(40 tis.Kč/byt, 120 tis. Kč/1 RD),
korun/1 RD),
n na vnitřní zateplení domu (40 tis. n na obnovu podlah a stropů (150 tisíc
Kč/byt),
korun/1 RD),
n na vybudování WC, koupelny nebo n na půdní nástavbu bytů rušící plochou
sprchového koutu v bytě, kde dosud
střechu (100 tis. Kč/byt)
n na vestavbu bytu do půdního prostoru
nebo rekonstrukci stávajícího, bude-li
podlahová plocha rozšířena alespoň
o 50 % (150 tis. Kč/byt),
n na přestavbu nebytového prostoru na
byt (60 tis. Kč/byt).
Vyplněné žádosti se přijímají do 16.
března. Následně je prověří bytová konení (40 tis.Kč/byt),
n na obnovu rozvodu plynu, elektřiny, mise, rada města a schválí zastupitelvody a odpadů v bytě (40 tis. Kč/byt, stvo. Podle nynějších předpokladů se
počítá s vyplácením půjček od června
120 tis. Kč/1 RD),
n na generální opravu os. výtahu (50 ti- letošního roku.
(mst)
síc korun/byt),

V roce 2004 bylo schváleno poskytnutí
půjček v celkové výši 6,5 mil. Kč, v roce
2005 a 2006 to bylo 7 mil. Kč

Na investice je letos použitelných 60 milionů korun
Žatec - Po četných jednáních vedení města Žatce dospělo k návrhu podoby
investiční kapitoly rozpočtu města. K dispozici bylo 59.260.000,- Kč. Tato
omezená částka musela být rozdělena mezi nutné opravy, rekonstrukce,
realizace a přípravy projektů i vytvoření finanční rezervy města.
Rozpočet města je jedním z význam- pouze do doby příštího zastupitelstva,
ných dokumentů, které zastupitelstvo tj. 1.3.2007, kdy by mělo dojít ke schváměsta každoročně schvaluje. Obvykle lení rozpočtu nového. Celé dva měsíce
se tak děje na podzim dotčeného roku nového roku jsou tak vyplněny předetak, aby od 1.1. roku následujícího mohl psanými procedurálními kroky, které
fungovat normální finanční režim.V mi- jsou nutné pro přijetí rozpočtu na rok
nulém roce se nové zastupitelstvo roz- 2007. Přijetí rozpočtového provizoria
hodlo přijmout takzvané rozpočtové není tedy žádným nestandardním kroprovizorium, aby se mohlo důkladněji kem nového vedení, nýbrž logickým poseznámit s požadavky města, utvořit stupem, ke kterému sahají všechna nově
si vlastní představu o rozpočtu a pro- zvolená zastupitelstva (a to i krajská, viz
mítnout některé změny do rozpočtu Usnesení č.22/01/2004 zastupitelstva
nového tam, kde se názory na potřeby Ústeckého kraje), pokud v jejich řadách
města lišily od návrhů minulého zastu- došlo k větším změnám.
pitelstva.
Město Žatec disponuje tak jako
V praxi provizorní rozpočet hlavně každý finanční subjekt kromě složky
znamená, že po dobu, než se schválí příjmové nedílnou složkou výdajovou,
nový rozpočet, bude jeho podoba která je složena z výdajů běžných a kapřesným obrazem rozpočtu minulého pitálových. Právě mezi tyto výdaje patří
a nebude tak umožněn, zjednodušeně i zmíněná investiční kapitola rozpočtu,
řečeno, žádný mimořádný výdaj, který na kterou letos zbylo již inzerovaných
by neměl obdobu v rozpočtu minulém. 59 milionů a 260 tisíc Kč.
Toto ochranné opatření bude trvat
Částka by mohla být za určitých

okolností i více než dvojnásobná. To
kdyby nově zvolené zastupitelstvo, po
dohodě v rámci svých klubů a napříč
politickými stranami, se nedohodlo
respektovat již započaté a schválené
výdaje z let minulých a zcela logicky
dokončit již zahájené investiční akce.
Mezi jinými položkami se zde konkrétně
jedná především o „překlopené“ platby
schválené minulou RM z loňského roku
do žatecké nemocnice ve výši přesahující
67 milionů korun a platby na dokončení
I. etapy příprav pozemků k individuálnímu bydlení v lokalitě Kamenný vršek ve
výši přesahující 20 milionů korun.
Tyto nákladné investice byly novým
vedením města jednoznačně prohlášeny za prioritní a lze slíbit, že investice
do těchto položek budou i nadále pokračovat. Otázkou jen bude, zda v takové
masivní výši.
Zmíněných necelých 60 milionů tedy
příslušná minirozpočtová komise rozdělila následujícím způsobem:
Zhruba 34 mil. bude určeno na další
rozvoj a přípravu lokality Kamenný vršek II., opravy silnic, opravy v nemocnici

a poliklinice a spoluúčast v dotačních
titulech na opravy památek a městské
památkové rezervace. Dále necelých
8 mil. převážně na přípravy studií
a projektové dokumentace k různým
lokalitám (např. městské koupaliště,
multifunkční hala, lehkoatletický
stadion Mládí, cyklostezka Žatec-Nechranice, sociální ubytovna, integrovaný plán rozvoje města aj.), v této
podsložce je také pamatováno jedním
milionem na potřeby přidružených obcí
města Žatce.
Necelých 6 milionů je určeno na
zajištění různých havarijních stavů žateckých základních a mateřských škol.
Celková potřeba investic na opravy ve
školách však bohužel činí téměř 60 milionů, a tak se město rozhodlo vykonat
v každé škole alespoň některé opravy,
kde nejvyšší částku si vyžádá pokračující
oprava bazénu na Jižní ZŠ (3,5 mil).
Poslední rozpočtovanou skupinou
byly investice do rekonstrukcí a vybavení technického zázemí kulturních
a sportovních organizací města ve výši
1,2 mil. Kč. Položkou mimo tyto výda-

je je investiční rezerva, na kterou zbyla
zhruba 8milionová částka.
To je tedy ve stručnosti návrh investiční kapitoly, kterou bude rada města jako
součást rozpočtu města předkládat na
následujícím zastupitelstvu. Je naprosto
zřejmé, že peněz nebude nikdy dost na
to, abychom zcela uspokojili potřeby
města. Je proto nezbytné, aby priority
města byly jasně určeny nejen pro příští
rozpočet, ale formou pečlivě zpracovaného a zastupitelstvem města přijatého
dokumentu na mnoho let dopředu. Pevně věřím, že se tak stane už letos.
Výdaje následujících let by se tak měly
zaměřit hlavně na oblasti, ve kterých by
město mohlo být soběstačné, z kterých
by městu v budoucnu přicházel zisk a zajišťoval jeho plynulý rozvoj. Jako první
z těchto oblastí se nabízí rozvoj cestovního ruchu, další rozvoj průmyslové zóny
města a budování infrastruktury služeb
pro nově vznikající ubytovací kapacity
v návaznosti na nevyhnutelné, ale o to
více žádoucí zvyšování počtu obyvatel
ve městě.
Erich Knoblauch
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Vývoj nezaměstnanosti v oblastech
okresu za poslední měsíc k 31.1.2007
Oblast

OKRES LOUNY
Lounsko
z toho mikroreg. Perucko
mikroreg. Louské Podlesí
Žatecko
z toho mikroreg. Žatecko
Podbořansko
z toho mikroreg. Podbořansko

Evidovaní
uchazeči
k 31.1.2007

Měs.přírůs.,úbytek
osob

6 675
3 122
599
329
2 419
808
1 067
694

104
69
31
0
34
9
-2
-13

v%

1,6
2,2
5,2
0,0
1,4
1,1
-0,2
-1,9

Žatec - Ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z popelnic
a kontejnerů se v roce 2007 budou pro občany města překvapivě nižší, než kolik
bylo odsouhlaseno minulým vedením města. Vyplývá to z dohodnuté smlouvy
mezi městem Žatec a nově vzniklou společností LIKOR CZ s.r.o., která bude
tyto služby nadále zajišťovat.
Dne 5.2.2007 byla radnice města na se stanovením výše poplatků, které byly
oficiálně seznámena se skutečností, že schváleny předchozí radou města.
dosavadní poskytovatel služby pro svoz
Usnesením poslední mimořádné rady
komunálního odpadu a současně maji- města č. 895/06 z 19.10.2006 těsně před
tel fy. Jaroslav Hladký – LIKOR sídlem volbami, ke kterému se kladně vyjádřilo
v Žatci, vložil podíl své firmy týkající pět členů tehdejší rady, došlo k odsouhlase odpadů do nově založeného subjektu sení poplatků navržených firmou pana J.
LIKOR CZ s.r.o. a tento dne 21.1.2007 Hladkého (viz tabulka).
následně odprodal. Novým majitelem
tohoto s.r.o. se stala akciová společnost
Ceny platné
Marius Pedersen. Jde o přední dánskou Druh nádoby
v roce 2006
společnost, která se zabývá především
moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů, výstavbou silnic a vý- popelnice 110 l + 120 l 1x týdně
1 570,stavbou sportovních zařízení, výstavbou popelnice 110 l + 120 l 1x 14 dní
1 180,a renovací speciálních povrchů na těchto
popelnice 110 l + 120 l 1x měsíc
625,objektech, a to nejen v Dánsku, ale i v dalpopelnice 240 l 1x týdně
3 375,ších zemích Evropy.
5 410,Tato nová společnost přejala všechny kontejner 660 l 1x týdně
8 900,smluvní vztahy a závazky vůči městu kontejner 660 l 1x 14 dní
Žatec a radnice města neprodleně začala kontejner 1100 l 1x týdně
14 110,jednat o možnosti nových smluvních pod- kontejner 1100 l 1x 14 dní
8 560,mínek. Důvodem pro nová jednání byla jednotlivý odvoz
58,snaha přerušit dosavadní dlouhotrvající
smlouvu uzavřenou mezi městem a firmou
Nová rada města měla snahu tyto částp. J. Hladkého z roku 1998 (do roku 2013), ky snížit a skutečně jí byla tato možnost
která nedávala městu možnost vypisování po jednáních s p. J. Hladkým částečně
nových výběrových řízení v kratším čase přislíbena. Ke snížení však už nedošlo,
na tuto službu, a tak pro město výhodně neboť mezi tím již proběhl prodej firmy
ovlivňovat cenu této služby. Dále tu byla novému majiteli.
skutečnost, že rada města byla nespokojeVedení města pokračovalo v několike-

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

12,25 0,14
14,09 0,31
14,90 0,40
19,00 0,00
16,85 0,24
22,40 0,20
13,34 -0,02
14,40 -0,20

85,3
84,8
93,7
92,1
86,3
89,0
77,4
84,7

-980
-475
-38
-26
-331
-89
-241
-106

Nezaměstnanost v obcích za měsíc
leden 2007, Úřad práce v Lounech
Uchazeči
Ekonomicky Míra nezam.
dosažitelní aktivní obyv.(EOA) v %
51
166
31,3
27
271
10,3
42
84
52,4
67
458
16,4
13
109
11,9
5
33
15,2
38
153
27,5
66
465
15,5
32
144
23,6
76
721
10,8
23
90
25,6
83
712
13,2
57
286
21,3
36
278
13,7
30
163
19,0
29
287
11,1
29
241
12,9
72
243
32,9
8
51
15,7
52
339
15,9
41
294
14,3
18
47
40,4
55
354
16,4
133
1 269
11,0
106
674
16,9
81
441
20,4
70
319
22,9
29
264
11,0
49
202
25,2
52
255
21,2
16
91
17,6
19
188
11,2
997
10 563
10,3
114
783
15,5
112
534
22,1
41
199
22,6
8
41
19,5
77
284
27,8
23
155
16,1
26
140
21,4
8
45
17,8
14
200
7,5
141
985
15,6
48
331
16,6
28
171
18,1
27
119
23,5
19
67
31,3
327
3 170
11,8
509
2 503
21,5
19
132
14,4
32
276
12,7
33
200
18,5
29
171
18,1
77
435
18,2
28
139
23,0
67
300
23,7
7
30
26,7
49
122
41,8
34
182
19,2
14
105
13,3
16
75
22,7
114
957
12,7
16
146
12,3
57
196
32,1
2
28
7,1
8
137
7,3
1489
10 541
14,9
7
38
21,1
6
103
6,8
37
219
17,4
62
6227
44 514
15,0

Režisér Viktor Polesný si prohlíží prostory žatecké radnice.

Filmaři opět míří do Žatce

Žatec – S nadsázkou se dá říci, že Žatec si zaslouží mít své Muzeum Filmu. Řadu
desítek a desítek filmů, natáčených v našem městě, v tomto roce s největší pravděpodobností rozšíří další díla tuzemské a zahraniční kinematografie.
V minulých dnech se na radnici objevila
Nicméně diváci budou moci po Návýprava v čele s režisérem Viktorem Po- městíčku a Návsi moci na obrazovkách
lesným, aby provedla obhlídky interiérů České televize sledovat jiný seriál, který
a exteriérů. Žatec by se totiž mohl stát na dva předchozí volně navazuje – Přímístem, kde se budou točit záběry pro kopy. ČT je uvede od 19.února.
třetí řadu legendárního českého seriálu
A co o seriálu píše ČT na svých interNemocnice na kraji města. Ve svých netových stránkách? Nečekané životní
vyjádřeních byli raději opatrní, nicméně zvraty čekají například ředitele divadla
podle podoby scénáře jsou místa v Žatci Bohuslava Šmída (V. Postránecký), kte– včetně městského úřadu – pro natáčení rému zamotá hlavu dvacetiletá kráska
jako dělaná. Zájem o Žatec projevila i pro- Linda v povídkách Stopařka a Dívka
dukce z Francie a Ruska.
s flétnou. Paní Plecitou (L. Skořepová) čekají velké trampoty se synem
Mildou (P. Nový) v povídce, nazvané
Garáž. V povídce Růža se Lucie Veselá
které pozvali organizátoři. Potěšitelná (I. Svobodová) znovu setká se svým
je návštěva asi 250 chovatelů z 10-ti bývalým přítelem Jetelem (Z. Žák)
chovatelských organizací ze Saska, kteří a tentokrát pozná i jeho tajemnou sesbyli pozváni k účasti a návštěvě výstavy tru. Staří kamarádi Hrčka (L. Munzar)
a návštěvě historického města Žatce.
a Stehlík (M. Labuda) řeší v povídce
Hezký chovatelský zážitek, přátelská Parcela Hrčková problémy, spojené
atmosféra, výměna zkušenností a nas nečekaným dědictvím. A chybět nebuvázání nových chovatelských kontaktů
de ani Karl Lopusny (J. Vinklář), který
bylo výsledkem 1. Žatecké regionální
výstavy. Nutné je poděkovat žatecké se rozhodl, že se svým synem Hanzem
veřejnosti a návštěvníkům z okolí za to, postaví v Brodu velký obchodní dům.
že navštívili výstavu a touto formou oce- Tento motiv prochází všemi povídkami
nili úsilí žateckých chovatelů při přípravě a jeho finále se odehraje v povídce Dě(mst)
a realizaci výstavy.
ing. Pavel Jursík lová koule.

Mezinárodní výstavu navštívilo 1200 lidí
Žatec - Slavnostním předáním čestných
cen, pohárů a diplomů skončila v sobotu
10.2.2007 v odpoledních hodinách Žatecká
regionální výstavy králíků, drůbeže, holubů
a exotů spojená se soutěžní výstavou králíků
- samců. Výstavu obeslalo 101 vystavovatelů z 23 chovatelských organizací ze severozápadních Čech a Saska. Na výstavě bylo
možno vidět přes 600 zvířat, z toho největší
expozice byla králíků, kterých bylo 319 v 56
plemenech v barevných rázech.
Šampionem regionu Žatec 2006 se stal
králík vídeňský šedý chovatele p. Vernera
J. ze Slavětína nad Ohří. Mistrovskou čtyř-

Žatecký
týdeník

člennou kolekci získala kolekce malých
beranů bílých červenookých chovatele
p. Wiedemanna z Thumu a Mistrovská
tříčlenná kolekce králíků aljašek byla
chovatele p. Tománka z Libořic. Dále bylo
uděleno 8 titulů Mistr regionu Žatec 2006
a dalších 28 cen.
Ceny předali starosta města Žatce
Mgr. Erich Knoblauch a starosta saského
družebního města Thumu p.Brändl.
Ve dvou výstavních dnech vidělo výstavu
přes 1200 návštěvníků. Jen v pátek dopoledne navštívilo výstavu skoro 300 dětí ze
žateckých mateřských a základních škol,

rém jednání s novým vlastníkem a v pondělí 12.2.2007 usnesením rady města č.
108/07 přijalo nové podmínky a ceny za
svoz komunálního odpadu.
V budoucnu bude nová firma zatím
nadále sídlit v areálu Technických služeb
Žatec na Čeradické ulici a dle vyjádření
p. M.Šimerdy – jednatele společnosti se
nebrání ani doplacení obvyklé ceny nájemného za měsíc leden, který byl radou města
k 1.1.2007 narovnán na 296.668,- Kč za
rok, oproti dosavadní letité praxi ve výši
92.630,- Kč za rok.
Ceny schválené
RM Žatec 12.2.2007
mezi městem
a Marius Pedersen
a.s. - LIKOR CZs.r.o.
pro rok 2007

1 724,-

Ceny
schválené
RM Žatec
č. 895/06
z 19.10.2006
na rok 2007
1 770,-

1 296,-

1 350,-

1 283,-

686,-

780,-

679,-

3 706,-

3 800,-

3 669,-

5 940,-

5 940,-

5 881,-

9 772,-

9 772,-

9 674,-

15 492,-

15 492,-

15 337,-

9 399,-

93 99,-

9 305,-

64,-

64,-

61,-

Ceny dle
smluvního
vzorce na rok
2007

1 707,-

Z jednání dále vyplynulo, že nový vlastník f. LIKOR CZ s.r.o. se chce ve městě,
kromě plnění všech dosavadních služeb,
především zaměřit na důslednější třídění komunálního odpadu a docílit tak pro
město dalších finančních úspor.
Erich Knoblauch

Zásady
fungování
obce – II. díl

FOTO ALEŠ KASSAL

Počet
Název
uchazečů
Bitozeves
52
Blatno
28
Blažim
44
Blšany
75
Blšany u Loun
13
Brodec
5
Břvany
42
Cítoliby
72
Čeradice
34
Černčice
78
Deštnice
23
Dobroměřice
94
Domoušice
61
Holedeč
38
Hříškov
31
Hřivice
32
Chlumčany
31
Chožov
80
Chraberce
8
Jimlín
54
Koštice
42
Kozly
19
Krásný Dvůr
58
Kryry
139
Lenešice
114
Libčeves
90
Liběšice
73
Libočany
29
Libořice
51
Lipno
54
Lišany
16
Líšťany
21
Louny
1093
Lubenec
121
Měcholupy
118
Nepomyšl
45
Nová Ves
8
Nové Sedlo
79
Obora
25
Očihov
30
Opočno
8
Panenský Týnec
15
Peruc
154
Petrohrad
55
Pnětluky
31
Počedělice
28
Podbořanský Rohozec 21
Podbořany
373
Postoloprty
539
Raná
19
Ročov
35
Slavětín
37
Smolnice
31
Staňkovice
79
Toužetín
32
Tuchořice
71
Úherce
8
Velemyšleves
51
Veltěže
35
Vinařice
14
Vrbno nad Lesy
17
Vroutek
122
Vršovice
18
Výškov
63
Zálužice
2
Zbrašín
10
Žatec
1567
Želkovice
8
Žerotín
7
Žiželice
38
ostatní
67
Celkem
6675
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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.

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo. Nikoli tedy rada nebo starosta, jak
se lidé někdy domnívají.
Zákon rozlišuje dva druhy zastupitelů
– uvolněné a neuvolněné. Uvolnění jsou
ti, kteří vykonávají svoji funkci „na plný
úvazek“; v případě Žatce je to starosta
a místostarosta. Za výkon těchto funkcí
mají stanovenou měsíční odměnu, jejíž
výše se řídí nařízením vlády a je odvislá
především od počtu obyvatel té které
obce či města.
Stejné nařízení vlády stanovuje i odměny pro radní a zastupitele, kteří jsou
neuvolnění – mají tedy jiné zaměstnání.
Zatímco pro uvolněné je odměna daná
a nelze jim ji na základě rozhodnutí rady
či zastupitelstva odejmout, neuvolněným odměna poskytnuta být může, ale
nemusí.
S funkcí člena zastupitelstva spojuje
zákon o obcích určitá práva a povinnosti. Práva spočívají v možnosti vznášet
dotazy, připomínky a podněty na radu
a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, statutární orgány právnických osob,
jejichž zakladatelem je obec, na kterékoliv
zaměstnance obce. Povinnosti spočívají
v zúčastňování se zasedání zastupitelstva
a plnit jím uložené úkoly. Samozřejmě je
zastupitel povinen hájit zájmy obce a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost
jeho funkce. Je totiž veřejným činitelem.
Zastupitelstvo podle zákona rozhoduje a schvaluje rozpočet, zřízení a rušení
právnických osob a organizačních složek
obce, vydává obecně závazné vyhlášky,
volí a odvolává starostu, místostarostu
a členy rady, zřizuje a ruší výbory, jejich
předsedy a členy, schvaluje program
rozvoje obce a zřizuje či ruší obecní policii, rozhoduje o názvech ulic a dalších
veřejných prostranství.
Jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná.
K přijetí platného usnesení je nutné dosáhnout nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva (nikoli nadpoloviční většiny
těch, kteří jsou v danou chvíli v jednací síni
přítomni).
(mst)
(s použitím Příručky pro zastupitele,
vydané Svazem měst a obcí ČR)

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu týdeník@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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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

ÚNOR 2007
20.2. ÚTERÝ

MOJE PAST
19:30
Staňte se svědky monologu, který je svérázným komentářem k dění
v současném světě, v divadle i ve své rodině. V komické sondě do
prostředí divadelního zákulisí účinkuje vynikající šansoniér Igor
Šebo. Bonusové představení pro sk. A i mimo předplatné
Činohra. Vstupné: I.místa 100,- II.místa 90,- III.místa 80,-

21.2. STŘEDA

TAM TAM ORCHESTRA - BATUCADA
19:30
Strhující bubenická show v kostýmech plná brazilských karnevalových rytmů. Vše bude obohaceno sborovým zpěvem a tanečnicemi.
Více na http://www.tamtam-orchestra.cz
Mimo předplatné, Koncert. Vstupné: 100,- Kč.

23.2. PÁTEK

POPELKA
8:30, 10:15
Loutková podoba známé pohádky. Hrají: Víťa Marčík a Víťa Marčík
ml. Scénář, režie a hudba: Víťa Marčík
Pro školy I. st.
Pohádka. Jednotné vstupné 40 ,-

25.2. NEDĚLE

PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
15:00
Úsměvný pohádkový skoromuzikál, kde je vše úplně naruby. Režie:
Věra Jordánová Hrají: Tomáš Racek, Hana Czivišová a další. Uvede DAP - Divadelní agentura Praha
Mimo předplatné. Pohádka. Jednotné vstupné 50,-

28.2. STŘEDA

STRAŠIDELNÝ MLÝN
10:00, 14:00
Původní česká pohádka s písničkami, ve které se setkáte s legračními
strašidly Budulisem, Bodolisem a také s čertem Vilibaldem. Uvede:
Pohádkové divadlo Julie Jurištové
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Pohádka. Jednotné vstupné 30 ,-

18. 2. Neděle

VODNÍKOVA HANIČKA
15:00
Pohádka v podání Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Hraje se v loutkovém divadle v ul. Obr. míru. Mimo Předplatné

VÝSTAVA
FOTOGRAFIE DIVADELNÍ SEZÓNY 05 / 06

PŘIPRAVUJEME
Činohra:
Pro děti:
Koncert:

Besídka divadla Sklep, Chudák manžel
Princové jsou na draka
EVA A VAŠEK

n Podrobnosti k výměně řidičských průkazů
n Představujeme první ze zájmových organizací v našem
městě – Sbor dobrovolných hasičů
n Zveřejníme záměry města odprodat některé nemovitosti.
KALENDÁŘ AKCÍ
n do 22. dubna běží v Polánkově muzeu výstava reliéfních dřevořezeb autorky
Jarmily Haldové „Panovníci českých zemí“
n do 15. března tam probíhá i výstava s názvem Předolympijský Peking
n do 11. března v Křížově vile vystavují své snímky členové Žateckého fotoklubu
n žatečtí turisté pořádají v sobotu 17. února druhý ročník pochodu „Zimní
krajinou“. Sraz všech účastníků je ve 13 hodin před budovou Gymnázia Žatec.
Trasa je dlouhá 10 kilometrů

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC - přečtěte si...
Fleming, Ian:
Casino Royale

Motalová, Veronika:
Kuchařka pro chlapy

Kovář, Josef: Dívčí válka

Ptáček, Michal:
Lexikon zajímavých zbytečností aneb
Co určitě musíte vědět, aniž to kdy
budete potřebovat

Ty nejlepší i nejoriginálnější recepty
najdete právě v této knize.

Sbírka zvláštností a zajímavostí z celéSkautky ze Želví zátoky vyhlásily válku
ho
světa je seřazena abecedně a doplněchlapcům ze sousedního tábora. Objeví
se Děndě a začnou se dít neuvěřitelné na mnoha ilustracemi, schématy, grafy
věci...
a obrázky.

Svaz postižených civilizačními chorobami

oznamuje přestěhování svého kontaktního místa (kanceláře)

do Dvořákovy ulice čp. 29 v Žatci,
naproti zadnímu vchodu do městského divadla
Informace:

D. Hollerová
435741632, 728374355
S. Žitníková
777555497
V. Wünkelhoferová 737434699

Úřední hodiny: Út 10.00 – 14.00
St 10.00 - 12.00

V žateckém divadle se v úterý 20. února
představí vynikající šansoniér a herec Igor
Šebo. Zhlédnutím pořadu se můžete stát
svědky monologu, který je svérázným komentářem k dění v současném světě, v divadle i ve své rodině. Těšit se můžete na
komickou sondu do prostředí divadelního
zákulisí. Igor Šebo se proslavil zejména

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:

Příště čtěte:

Příběh z roku 1953 pojednává o samých
počátcích Bondovy špionážní kariéry, kdy
se okouzlující agent 007 pokouší o zneškodnění stejně nebezpečného ruského
agenta.

MOJE PAST S IGOREM ŠEBEM

(OV SPCCH)
(ZO SPCCH)

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,

VKLÁDANÁ INZERCE:

1,- Kč/ks
při pravidelném opakování (minimálně 4 x za 12 měsíců)
0,70 Kč/ks

účinkováním s Miroslavem Horníčkem.
Zpíval také na mezinárodních galavečerech v Teatre Rozrywki v polském Chorzowě. Již čtyři sezóny hostuje v Divadle S+H,
je spoluautorem a účinkujícím v divadelním projektu „C´est la vie“ a pravidelně
vystupuje se svým šansonovým recitálem.
Je iniciátorem a uměleckým ředitelem

Mezinárodního festivalu v Praze. Svoji
profesní dráhu zahájil jako hudební dramaturg v Prešově.Kromě několika rozhlasových her napsal divadelní monodrama
„Podivná splátka“, o něco později hru
„Nuselský most“
Se hrou „Moje past“ vystoupí v žateckém divadle již od 19:30 hod. (div)

Firma „IZOS s.r.o.“
přijme na pobočku v Žatci zaměstnance
jako obsluhu linky na zpracování skla do
třísměnného provozu.
Kontakt: 415 728 665, e-mail: izoszatec@izoszatec.cz,
nebo na adrese Velichov 42, Žatec

Město Žatec

zveřejňuje termín pro podání žádosti

o půjčku
z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

pro fyzické a právnické osoby vlastnící obytné domy a byty
na území města dle
Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků FRB-Ž schválené ZMŽ
usnesením č.14/07.

Přijímání vyplněných žádostí do 16.3.2007 (s razítkem podatelny) včetně dokladů
na odboru rozvoje města u paní Oppelové.
Formuláře žádostí jsou k dispozici ode dne zveřejnění tohoto inzerátu na odboru
rozvoje města paní Oppelová, na informacích a na internetových stránkách.
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INFORMAČNÍ LIST PRO OBČANY MĚSTA ŽATCE

SYSTÉM SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ ŽATEC V ROCE 2007
ZPŮSOB VÝBĚRU CENY

CENA ZA NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Usnesením Rady Města Žatec č. 108/07
byla stanovena úhrada za zabezpečení systému nakládání s komunálním odpadem
v roce 2007 takto:
n 44,- Kč za osobu/měsíc
pro občany odkládající odpad do
nádob 1100 l a 660 l (panelové, bytové
domy apod.). Platbu provádí realitní
kanceláře a vlastníci bytů přímo MěÚ
Žatec.
n 3669 Kč/rok
pro občany odkládající odpad do nádob
240 l - 1x týdně
n 1707 Kč/rok
při odvozu nádoby 110 (nebo 120) litrů
1 x týdně
n 1283 Kč/rok
při odvozu nádoby 110 (nebo 120) litrů
1 x za 14 dní
n 679 Kč/rok
při odvozu nádoby 110 (nebo 120) litrů,
1 x měsíčně tj. minimální počet odvozů
Ve výši úhrady je promítnuto zákonné navýšení poplatků podle přílohy č.
6 zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve
znění pozdějších předpisů, které bylo
zákonem navýšeno z 300 Kč/t v roce
2006 na 400 Kč/t v roce 2007.

Provozní doba kanceláře:
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
I v roce 2007 se uvedená cena vybírá Po – Pá : 6 00 – 11 00 12 00 – 14 30
Na území města Žatec a v místních čásČSN EN ISO 9001 : 2001
v kanceláři firmy LIKOR CZ s.r.o.
tech se provádí třídění uvedených složek
ČSN EN ISO 14001 : 2005
komunálního odpadu:
Výběrní týden : 19. 3. - 23. 3. 2007
n nebezpečné: např. ledničky, televiPO a STŘ: 6 00 – 11 00 12 00-17 00
ze, nádoby od barev a olejů apod.
ÚT, ČT, PÁ: 6 00 – 11 00 12 00-14 30
VÝMĚNA NÁDOB NA ODPAD
n objemné: např. nábytek, koberce,
SO:
8 00 – 12 00
Má-li občan potřebu opravit nebo pneumatiky ap od.
vyměnit poškozenou nádobu na shron využitelné: papír, sklo, plasty,
mažďování komunálního odpadu lze ji kovy.
SVOZ A ODVOZ ODPADU
Směsný komunální odpad je odpad, opravit nebo vyměnit u oprávněné osoby
ZPŮSOBY TŘÍDĚNÍ
který zůstane po vytřídění nebezpečných k nakládání s komunálním odpadem pro
město
Žatec,
tj.
u
firmy
LIKOR
CZ
s.r.o.,
Nebezpečné
odpady
složek a využitelných složek – papír,
Čeradická
1014,
438
01
Žatec.
SBĚROVÝ
DVŮR
sklo a plasty. Toto třídění provádí sami
Tato služba je pro občany zdarma.
- sběrová sobota
občané do označených nádob – PAPÍR,
PLASTY, SKLO.
Odpadní léky odnést do lékárny
Směsný KO vznikající ve městě Žatec je
MOBILNÍ SBĚR ODPADŮ
ukládán na Skládku Vrbička s.r.o..
Součástí servisu pro občany města Žatce
Objemné odpady
Shromažďování odpadu se provádí do
jsou tzv. sběrové soboty. Ve stanovené dny
- SBĚROVÝ DVŮR
nádob o obsahu 1100 a 660 l označovaje odvážen nebezpečný odpad a objemný
- sběrová sobota
ných jako kontejnery a 110, 120 a 240
odpad od bydliště občanů.
litrů označovaných jako popelnice.
Využitelné odpady:
Sběrové soboty pro nebezpečný odpad
n kovové odpady
Zaplacením výše uvedené ceny má budou:
- sběrna druhotných surovin
n 10. března 2007
každý občan zajištěno 3,6 l denně na
- SBĚROVÝ DVŮR
n 19. května 2007
odložení směsného KO, možnost bez- sběrová sobota
n 6. října 2007
platného odkládání nebezpečných složek
n odpadní papír
KO a objemného odpadu na Sběrový dvůr
Sběrové soboty pro objemný odpad
- modré nádoby na tříděný odpad
a při sběrových sobotách.
budou:
- SBĚROVÝ DVŮR
n 17. března 2007
- sběrna druhotných surovin
n 26. května 2007
n odpadní sklo
SVOZ A ODSTRANĚNÍ KO PRO
n 13. října 2007
- zelené nádoby na tříděný odpad
MĚSTO ŽATEC ZAJIŠŤUJE
n odpadní plast a tetrapak
Pravidla pro sběrové soboty:
- oprávněná osoba podle zákona č. 185/
- žluté nádoby na tříděný odpad
n Občané donesou vytříděný odpad
2001 Sb., o odpadech:
v pátek nebo lépe v sobotu do 8 hodin na
LIKOR CZ s.r.o.
Výkon veřejné správy v odpadovém
stanoviště sběrných nádob
Čeradická 1014, 438 01 Žatec
n Objemný odpad: např. nábytek, hospodářství ve městě Žatec zajišťuje:
Městský úřad v Žatci
www.likor-odpady.cz,
pračky, železný šrot apod.,
odbor životního prostředí a zemědělwww.mariuspedersen.cz
n Nebezpečný odpad: např. lednice,
ství
tel.: 415 748 346, fax.: 415 749 346
televize,nádoby od barev a olejů apod.

Zájezdy do divadla v Mostě
Žatecké divadlo je bezesporu nedílnou součástí kulturního dění ve městě.
V posledních letech se počet představení mnohonásobně zvýšil a i jejich kvalita
vzrostla.
Každý divák si z nabídky městského této možnosti a pořádá do mosteckého
divadla jistě najde svůj oblíbený žánr. divadla již několik let pravidelné zájezdy,
Jak jistě všichni víme, umělecká laťka je které se staly velmi oblíbenými. Všechna
postavena dost vysoko. A tak zaměstnanci představení, která se v minulých letech
divadla jsou pochopitelně omezeni urči- uskutečnila většinou sklidila kladný
tým rozpočtem, a tudíž musí volit taková ohlas,ať už to byla Těžká Barbora, Markéta
představení, aby byla cenově dostupná Lazarová, Řek Zorba, Don Juan, Poprask
divákovi a pro divadlo nebyla tzv. „propa- na laguně, Místo ukrytí, Lucerna, Jeptišky
dákem“.O to víc, aby uspokojilo všechny a Kladivo na čarodějnice. To je jen krátký
věkové kategorie. O něco lépe je na tom výčet toho, co mostecké divadlo lidem
Městské divadlo Most, které vlastní svoji s civilizačními chorobami nabídlo.
scénu a tím může nabídnout finančně I v letošním roce spolupráce pokračuje
výhodnější vstupné. Proto může nabíd- a je obdivuhodné, jaký zájem, ne-li
nout, zvláště neziskovým organizacím, „poprask“ mělo představení „MY FAIR
na představení slevy. I Svaz postižených LADY“. Představení bylo naplánováno
civilizačními chorobami Žatec využívá na 29. 1., prodej vstupenek byl zahájen

ve středu 17. 1. od 10 hodin a pokračovat měl následující středu 24. 1. Jaké bylo
překvapení organizátorů, když zhruba po
deseti minutách byly vstupenky rozprodány a venku zástup zklamaných zájemců.
Rozčarování ale netrvalo dlouho. Rychlé
telefonní spojení s divadlem rozřešilo
svízelnou situaci, byl nabídnut další termín představení v únorovém programu.
Až neuvěřitelný zájem o toto představení
byl výsledkem toho, že i tento termín byl
během chvilky beznadějně vyprodán ke
spokojenosti všech. To ale neznamená,
že organizace SPCCH nevyužije nabídky
žateckého divadla a nenabídne svým členům rovněž repertoár letošní divadelní
sezóny. O březnové vystoupení známé
dvojice „Eva a Vašek“ bude určitě značný
zájem.
S. Žitníková

FOTO JAN NOVOTNÝ

Technické služby města Žatec
Čeradická 1014, 438 01 Žatec
tel.: 415 749 819, fax.: 415 749 820
Provozní doba SBĚROVÉHO DVORA

Pondělí až pátek:
Sobota:

8 00 – 17 00
10 00 – 15 00

Okamžitý zásah při nahlášení přestupku
zajišťuje:

Městská policie Žatec

tel.: 156

!ZMĚNY!

V roce 2006 bylo pro občany města
Žatec zřízeno Místo zpětného odběru
– v místě stávajícího sběrného dvora.
Občané mohou na toto místo zdarma
ukládat upotřebená elektrozařízení,čímž
je zaručena jejich ekologická likvidace.
Od 1.1. 2007 je na území města Žatec
a spádových oblastech zaveden sběr tetrapaků (nápojových kartonů)- vhazujte
prosím do žlutých kontejnerů na plasty.
Na území města Žatce a spádových obcí
budou postupně zaváděny tyto novinky:
- svoz bioodpadů od občanů
- dohled nad zneškodňováním autogramů občany
O těchto novinkách budou občané průběžně informováni v regionálním tisku,
ve firmě LIKOR CZ s.r.o., a na odboru
životního prostředí a zemědělství.

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.

Žatec - U příležitosti regionální chovatelské výstavy konané

v Žatci přivítali představitelé města dne 10. 2. osmičlennou
delegaci z partnerského města Thum (SRN).
Saské město Thum je již více než 7 let partnerským městem
Žatce. Spolupráci započaly nejprve hudební a výtvarné soubory
uměleckých škol obou měst, postupně se partnerství rozvíjelo také
v oblasti cestovního ruchu. V letech 2000-2005 čerpal Žatec, prostřednictvím přeshraniční spolupráce s Thumem, dotace v celkové
výši 1.400 000,- Kč. Za všechny realizované projekty z programu
Phare můžeme jmenovat např. informační systémy Žatec z věže
a Procházkové trasy, nebo 48. Slavnosti chmele- Dočesnou 2005.
Delegace z Thumu si pod vedením starosty Michaela Brändela
v Žatci nejprve prohlédla výstavu holubů, králíků a drůbeže v Chovatelském areálu. Starosta města Mgr. Erich Knoblauch pak se
svým německým protějškem ocenil vítěze jednotlivých soutěžních
kategorií. Program dále pokračoval prohlídkou města, Žateckého
pivovaru a závěrečným jednáním o budoucí spolupráci, které se
uskutečnilo v zasedacím sále radnice. (jn)

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

Pověření správcem systémů odpadového
hospodářství jsou:

ŽATEC NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Žatec navštívila delegace
z partnerského města Thum

Starostové Thumu a Žatce (M. Brändel
a E. Knoblauch) se připravují na vyhlášení
vítězů chovatelské výstavy.

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
tel.: 415 736 450 nebo 415 736 451
fax.: 415 736 513

Kněžská brána (1908)

