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Sauna je zavřena,
nikoli vinou města

Město vypovědělo
smlouvu na psí útulek

Žatec – Nespokojenost s vedením psího útulku vedla radu města k tomu,
že v pondělí odsouhlasila vypovězení
obstaravatelské smlouvy s Karlem
Petráskem, který provoz zajišťuje.
Podle zjištění strážníků městské policie a odboru životního prostředí dochází
opakovaně k neplnění finančních povinností uvedených ve smlouvě a provozním
řádu útulku. Ve zdůvodnění, které odbor
životního prostředí předložil radě města,
se píše: „Již dva měsíce dochází ke zhoršené péči o zvířata, došlo k rapidnímu
zhoršení dostupnosti provozovatele
a dohodnutých služeb… a subdodavatelé (energie, voda, krmiva, veterinární
služby) omezili nebo ukončili vztahy
s útulkem z důvodu neplnění finančních
závazků (ze strany K. Petráska).“
Rada z důvodu obavy, aby situace nedošla až do stavu, kdy bude případně
kolidovat se zákonem na ochranu zvířat
proti týrání, zvolila výpověď. Současně
rozhodla o uzavření smlouvy na dobu
určitou s útulkem pro zvířata v Jimlíně;
smluvní vztah poběží od 1. března do
31. května. Mezitím dojde k vyhlášení
výběrového řízení na nový subjekt,
který bude péči o opuštěná zvířata
zajišťovat.
(mst)

Žatec – Milovníci saunování jsou
rozhořčeni. Sauna v areálu žateckého koupaliště je totiž uzavřena. Vina
ovšem není na městě jako majiteli
areálu, nýbrž na firmě NSI, která
má koupaliště v pronájmu.
Na radnici dorazila výzva Severočeské vodárenské společnosti, aby město
uhradilo fakturu za dodanou vodu. My
jsme ale odmítli částku v řádech několika desítek tisíc korun zaplatit, protože
úhrada je čistě záležitostí nájemce. A tak
došlo k přerušení přívodu vody a následně i uzavření sauny.
Nejen kvůli tomuto problému se snaží
město vejít v jednání s firmou NSI, její
zástupce ale s představiteli radnice
i přes opakované výzvy zatím nebyl
schopen vejít v kontakt.
(mst)

Neznámý vandal poškodil
kašnu na náměstí

Žatec – Zřejmě z pátku na sobotu
neznámá osoba vylezla na středovou
část kašny na náměstí Svobody a poničila ji. Následkem násilného počínání
došlo k vychýlení disku a krytu trysek.
Škoda se vyčísluje, její výše rozhodne
o tom, zda jde o přestupek, nebo už
o trestný čin.
Policie také vyhodnocuje záznamy
z kamer, které snímají prostor centrálního žateckého náměstí.
(mst)

Rekonstrukce v nemocnici v číslech

V minulých dnech se v tiskovinách Žatecký a lounský deník a v Žateckých
novinách objevily články „Město a nemocnice : V rozpočtu nejsou peníze na
chirurgii“ a „Radnice nechce letos ani příští rok pokračovat s rekonstrukcí
v nemocnici“. Oba články se vyznačují množstvím nepřesností, polopravd
a bohužel i citací komentářů starosty, tedy mojí osoby, které ale neodpovídají
tomu, co jsem skutečně před novináři řekl.
„…jde o částku kolem 50 mil. potřeby města, které se musí rovněž
korun a na ni v letošním rozpočtu financovat.
nejsou prostředky“ jsem opravdu
Další ukázka : „Do letošního roku se
řekl, ovšem v té souvislosti, že překlopilo financování právě probíhajíměsto, když vydává v jednom roce cích oprav operačních sálů, jedná se asi
částku na nemocnici ve výši přes o polovinu částky z 67 miliónů korun,
70 mil. korun těžko může mít dal- do nové kapitoly se tedy odsouhlasily
ších cca 50 mil. na úplné dokončení. jen některé položky“. Toto je výsledek
Jsou totiž také další neméně nutné skutečné informace, která zněla:

„Do rozpočtu letošního roku byla
zahrnuta částka 67 mil + některé další
položky z dalšího kapitoly požadavků
(cca 8,49 mil) a v příštím roce se bude
investovat možná polovina částky
zbývajících investic (tj. dalších 54 mil
700 tis).
Mrzí mne, že došlo k tak velkému
zkreslení, že výsledek mé „výpovědi“
zcela ovlivnil celkové vyznění obou článků, tedy v neprospěch nemocnice, když
úmyslem bylo naopak podat informaci,
že investice nejen že pokračují, ale budou pokračovat i nadále. Otázkou, která
však nadále zůstává, je výše investic na

příští rok, tedy 2008, a způsob rozumného rozložení plateb. Znamená to tedy,
že nejen v letošním, ale i v příštím roce
se bude do nemocnice investovat.
Oba články citují také vyjádření
předsedy správní rady nemocnice
pana J. Hladkého, kterého mrzí, že se
peníze v letošním rozpočtu nenašly.
Jindy tak přesně informovaný bývalý
radní najednou nemá informace, že
tzv. „překlopené“ platby z minulého
roku, které sám odsouhlasil, nejsou již
dávno zapracovány v rozpočtu na rok
2007? Těžko uvěřit…
(pokračování na straně 2)

Nákres zobrazuje možnou variantu podoby nákupního centra, které plánuje soukromá společnost vystavět v areálu bývalých papíren – obchod bude přiléhat k budově (na nákresu zcela
vpravo), což je nejspodnější z objektů traktu podél ulice Volyňských Čechů. Rada města na svém předminulém zasedání vyjádřila souhlas s demolicí vrátnice a vnitřních objektů a dále
souhlas se záměrem výstavby prodejny Lidl dle podmínek stanovených odborem rozvoje města.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku pozemky

p.p.č.1190/2 (orná půda) o výměře 600
m2 a p.p.č.1190/14 (orná půda) o výměře
604 m2 ul.Stroupečská jako jeden celek
(projednáno RM dne 15.08.2006)

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 19.09.2006
Pozemky - proluky určené k dostavbě
dle stanovených regulačních podmínek
st.p.č. 30/1 (zbořeniště) ul. Žižkova v Žatci o výměře 162 m2 k zastavění v souladu
s regulačními podmínkami pro zástavbu
proluk.
st.p.č. 33 (zbořeniště) ul. Žižkova v Žatci o výměře 399 m2 k zastavění v souladu
s regulačními podmínkami pro zástavbu
proluk.

Zveřejněno: od 22.02. do 23.03. 2007

Žatecký týdeník

Rekonstrukce v nemocnici v číslech
(pokračování ze strany 1)
Pro lepší přehled a rozptýlení neodůvodněných spekulací si tedy dovoluji
podat Vám, čtenářům, celkový přehled
současných i budoucích uvažovaných
nákladů na rekonstrukci nemocnice,
která je ovšem v takto pojatém projektu
už spíše výstavbou nové.
Rozpočet na rok 2007: výdajová část
kapitálový (investiční) rozpočet disponuje celkovou částkou 171,699.000
korun, skládá se z části „kapitálové
výdaje a opravy“ ve výši 12 040 000 korun, druhou částí je tzv. investiční fond
ve výši 63 970 000 korun, a třetí částí
jsou již zmiňované „překlopené“, tedy
závazné platby z minulých období ve
výši 95 689 000 korun (z těchto položek

jsou nejvýznamnější – nemocnice 67 mil.,
Kamenný vršek 20 mil., Chelčického náměstí 6 mil.).
Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že
na dostavbu nemocnice v tomto roce
poskytneme nejen již odsouhlasených
67 084 000 korun, ale ještě tuto částku
posílíme o dalších 8 490 000.
Celková investice do nemocnice s poliklinikou tedy jen za letošní rok bude
činit 75 574 000 korun ! Myslím, že se
těžko najde někdo, kdo by chtěl tvrdit, že
na městský rozpočet je toto malá částka
(z celkových 171 mil je to 44%!) a že by
se měla ještě, podle představ některých
účelových kritiků, ještě snad navyšovat.
Nemocnice je opravdu důležitá, ale takových věcí je ve městě více.

Rozpočet na rok 2008 musí z hlediska
nemocnice v příštím roce počítat s eventuální další předpokládanou investicí ve
výši 54 700 000 korun.
Nevím s čím chce pan Hladký vystoupit
na jednání zastupitelstva 1.března 2007,
ale rozhodně nepředpokládám, že by po
několika měsících, kdy již není zastupitelem města, najednou přestal rozumět
městskému rozpočtu a nevyčetl z něj, že
investice do nemocnice budou pokračovat. Nechci ho opravdu podezřívat z umělé
manipulace s veřejným míněním, spíše se
mi chce věřit, že od samého počátku šlo
pouze o jedno veliké, převeliké, možná
vůbec to největší nešťastné nedorozumění a politováníhodné nepochopení
celé situace.Erich Knoblauch

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku
pozemky

Projednáno RM dne 19.02.2007
p.p.č. 4458/20 (zahrada) o výměře
522 m2 ul Jungmannova v Žatci jako Zveřejněno: od 22. 02.2007 do 23.
zahradu
03. 2007
p.p.č. 4458/3
(orná půda) o výměře
426 m2 ul.Jungmannova v Žatci jako
Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
zahradu

část p.p.č. 7036/6 (ost. plocha) o výměře
90 m2 (odděleno geometrickým plánem –
nově p.p.č. 7036/26) ul. Denisova v Žatci
za účelem zřízení přístupu s upozorněním
na vedení inženýrských sítí.

Zveřejněno : od 22.02. do 23.03. 2007

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

Zveřejněno: od
03. 2007

22. 02.2007

Žatecký
týdeník

Zákazník fotil mobilním telefonem
vystavené zboží v prodejně Kaufland
v Žatci. Přivolaná hlídka MP na místě
zjistila, že provozním řádem je tato
činnost zakázána. Zákazník byl požádán o vymazání snímku. Tomuto přání
vyhověl. Jednalo se o zboží se státní
vlajkou ČR vyrobené v Polsku. Věc řešena domluvou.
Opilá žena na Hošťálkově náměstí
v Žatci, hlídka MP na místě zjistila, že
opilost této ženy hraničí s ohrožením
života, přivolaný lékař RZS Žatec na
základě prvotního vyšetření rozhodl
o hospitalizaci v NsP Žatec, kam byla
vozidlem RZS odvezena.
Řidič MHD oznámil, že u bývalé Fruty se po vozovce pohybuje opilý, nebo
zfetovaný muž, který úmyslně brání
v průjezdu vozidel. Hlídka MP na místě zjistila, že jde o J.T.(1969) ze kterého
byla silně cítit těkavá látka „toluen“. Na
vysvětlenou muž uvedl, že svojí činností
stávkuje a protestuje proti tomu, že do
jeho bydliště jezdí málo autobusů.
Opětovné kouření studentů střední
školy na záchodech. Hlídka MP byla na
místo přivolána vedením školy, na místě
nalezla dva studenty této střední školy
kouřit na pánských záchodech. Oběma
byla uložena bloková pokuta.
(št)

Po prostorách
dostala charita
i příspěvek
města na
pronájem

Žatec - Radní schválili příspěvek
ve výši 16 580 korun pro Českou
katolickou charitu. Jde o prostředky
na úhradu nájemného za užívání
nebytových prostor ve „věžáku“ na
Havlíčkově náměstí. Tam před časem
město nabídlo charitě náhradní prostory pro sběr šatstva a dalších věcí,
protože původně vybrané místnosti
v ulici Obránců míru se staly majetkem soukromé firmy.
Příspěvek získala konkrétně Oblastní charita Žatec. Město tak podpořilo
nevládní organizaci, jež není výdělečná a náklady by neměla z čeho hradit.
Nasbírané věci se postupně distribuují
do 23. potřebným lidem v celé ČR, případně
i v zahraničí.
(mst)

Trh práce přilákal stovky lidí

Žatec - Nejen trhy velikonoční a vánoční, ale také „trhy pracovních příležitostí“ se staly sledovanými akcemi současné společnosti. Ty se konají
průběžně na našem okrese v Podbořanech, Žatci a Lounech. Žatec byl
druhou zastávkou tohoto setkání zaměstnavatelů a případných zájemců
o zaměstnání. Ve čtvrtek 23. února se tvořily před KD Liďák zácpy nejen
automobilů, ale i těch, kteří chtěli být mezi prvními. Oficiálního zahájení
se zúčastnili zástupci Uřadu práce Louny a Žatec, Okresní hospodářské
komory Louny a starosta města Mgr. E.Knoblauch a místostarosta A.
Kassal. Z lounských firem zde nabízely T-Mobile, Aisan Bitron, FUJIKOKI, Žatec měl zástupce z firem Koito, Hitachi a IPS Alpha a HOOKS
& TWINES. Nechyběla podbořanská CANDY a kladenská Celestica.
A z čeho si uchazeči, jichž dorazilo je o práci asi ještě větší nouze, jsem
několik stovek, o zaměstnání mohli svobodná, ale mám přítele a chtěli
vybrat? T-Mobile měl ve své nabídce bychom do budoucna založit rodinu.
jako vždy operátory. Zástupkyně této Když je jeden bez práce, je to vždy
firmy nezastírala, že je to náročný o mnoho složitější.“
nepřetržitý provoz, který vyžaduje
Asi největší nápor zaznamenaly
vysoké nasazení. Co všechno toto stánky firem Hitachi HOME a IPS
zaměstnání vyžaduje, se s velkým Alpha, které budují své závody v průzájmem dotazovala slečna Z. Popel- myslové zóně TRIANGL. A právě
ková, která přijela až z Mostu. „Je mi Hitachi se chystá již v měsíci březnu
20 let a jsem půl roku bez zaměstnání, zahájit hlavní náborovou kampaň na
kvůli zdravotním problémům jsem operátorské pozice a zhruba v měsímusela ukončit pracovní poměr ci červnu se zaměří na podklady od
prodavačky.“ Na dotaz, proč přijela uchazečů na technicko administraaž z Mostu, dodala: „Na Mostecku tivní a manažerské pozice. IPS Alpha

plánuje zaměstnat na dva tisíce lidí
na dělnických pozicích a přibližně
dvě stě technickohospodářských
zaměstnanců.
Operátory – dělníky ve výrobě,
techniky kvality, mistry strojní výroby a obsluhy navíjejících strojů,
to byla převážná poptávka profesí.
Také Monika Černá ze Žatce by už
ráda pracovala „Momentálně absolvuji neprofesní školení ve firmě Selli
Žatec v projektu Návrat do práce a po
tomto školení se rozhodnu, který kurz
budu absolvovat, zda kurz Pečovatelky, nebo kurz PC.“ I toto je cesta zapojení se do pracovního procesu.
Přestože někteří bez zaměstnání
neváhali a cestu na Liďák si našli,
další přišli jen pro zjištění, zda by
nenašli pro sebe zajímavější a hlavně
finančně lepší uplatnění. Pokud tuto
nabídku pracovních příležitostí někteří z jakýchkoliv důvodů nestihli,
měli možnost ještě další termín - 28.
února v Domě kultury v Lounech.
Stanislava Žitníková

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

Likvidaci autovraku musí hradit majitel

Žatec - Není nic neobvyklého, že tito „strašáci“ stojí všude a každé město se
bezesporu s problémem autovraků potýká, hlavně kvůli nezodpovědnosti jejich
majitelů. Na dotazy čtenářů vysvětlujeme, co jsou to autovraky a jak se v jejich
případě postupuje.
vozu na pozemních komunikacích pro
Co je to vlastně autovrak?
Právní úprava zákona č. 13/1997 Sb. účel přepravy osob, zvířat a věcí.
Oznámení o výskytu autovraku
o pozemních komunikacích má dva
Zjistí-li městská policie sama, nebo
výklady:
- ten první říká, že autovrakem se rozu- obdrží podnět od občanů o výskytu automí každé silniční vozidlo, které je trvale vraku, provede přímo na místě vyhodnotechnicky nezpůsobilé k provozu a nemá cení vozidla a toto oznámení zaeviduje.
státní poznávací značku, nebo které Pokud je vozidlo skutečně vyhodnoceno
je zjevně trvale technicky nezpůsobilé jako autovrak, je majiteli vylepena výzva
na okno. Majitel je povinen vozidlo uvést
k provozu
- druhý výklad se opírá o ustanovení do náležitého stavu nebo je v zákonné
zákona č. 185/2004 Sb. o odpadech lhůtě, což jsou 2 měsíce, odstranit.
Kdo zajišťuje odstranění autovrave znění pozdějších předpisů a říká, že
autovrakem se rozumí každé úplné nebo ku?
Pokud majitel v této zákonné lhůtě
neúplné motorové vozidlo, určené k pro-
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výzvě nevyhoví, prostřednictvím městského úřadu je vrak předán firmě, která
zajišťuje odtahovou službu a následnou
ekologickou likvidaci. V případě, že se
majitel vozidla zjistí, všechny tyto náklady
je povinen uhradit.
Ekologická likvidace
Ekologickou likvidaci autovraku může
provádět firma, nebo osoba k tomu určená, která je povinna vydat potvrzení
o přijetí autovraku k následné likvidaci.
Zde hrozí nebezpečí, že z těchto vozidel
může vytékat olej nebo chemikálie a prosakovat do spodních vod. Proto je nutné
z nich co nejdříve odborně odstranit olej,
baterii, katalyzátory a další nebezpečné
náplně. Baterie, sklo, železo, kabely
a barevné kovy se z velké části použijí
k recyklaci.
Stanislava Žitníková

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský
úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01 a materiál označte
slovem TÝDENÍK.
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1. března 2007

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE

1. - 20. BŘEZNA 2007

10.3. SOBOTA

DALŠÍ POVĚSTI ČESKÉ
8:30, 10:00
Eva Hrušková a Jan Přeučil. V rolích oblíbeného Jiráska a Jiráskové
provedou oba herci děti další etapou naší historie. Postupně představí Horymíra, Křesomysla i Golema. Autorem scénáře a textů je
Jiří Chalupa.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 35,ŽENITBA
19:30
V příběhu svobodného mládence, který se přeci jen rozhodl oženit
se představí v hlavní roli žatecký rodák Jan Rampas.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,-

13.3. ÚTERÝ

EVA A VAŠEK
18:00
Oblíbená dvojice v novém programu opět v žateckém divadle.
Mimo předplatné
Koncert . Vstupné: 150,-

14.3. STŘEDA

MALOVANÉ PÍSNIČKY
10:00, 14:00
Veršovaný muzikál plný písniček, básniček, kraťounkých pidipohádek a vyprávění ve verších. Hrají: Tereza Kostková a Petr Mikeska.
Předplatné sk. E a M, i mimo předplatné.
Vstupné: 30,- Kč.

20.3. ÚTERÝ

ELENA SUCHÁNKOVÁ A JOCOSE JAZZ - 07
19:30
První dáma českého jazzu na turné s kapelou. Hrají: Miroslav Linka, Radek Krampl, Petr Dvorský a Branko Križek. Více na: http:
//www.jazzdoregionu.cz/suchankova.php
Mimo předplatné. Koncert
Jednotné vstupné 120 ,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
6.3. ÚTERÝ

KUPEC BENÁTSKÝ
19:30
drama/komedie, USA/V. Británie 2006, 138 min, české titulky,
premiéra
Slavná a nadčasová divadelní hra Williama Shakespeara sleduje
dramatické i komické zvraty osudu a štěstěny skupiny křesťanských
šlechticů, kteří se zadluží židovskému lichváři.V roli hrabivého lichváře exceluje démonický Al Pacino, čestného boháče Antonia si zahrál
Jeremy Irons a zamilovaného Bassania uhrančivý Joseph Fiennes.
Přístupné od 12. let , E - CINEMA. Vstupné: 59 + 1 ,- Blue Sky

11.3. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI 1
Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné. Vstupné: 20 ,-

12.3. PONDĚLÍ

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
19:30
Drama, Německo, 2006, 137 min, české titulky
Celovečerní režijní debut Floriana Henckela von Donnersmarcka
nelze označit jinak než jako velkolepý. Film je zcela výjimečným
obrazem syrové atmosféry NDR, který vybočuje z řady převážně komediálních snímků, jež se tímto obdobím dosud zabývaly. Je nejen
velmi intenzivním a působivým thrillerem, ale zároveň dojemným
milostným příběhem.
Hrají: Ulriche Muhe, Sebastian Koch, Martina Gedeck a další.
Přístupné od 12. let. E- CINEMA, Vstupné: 49+1,-. Bonton Film

17.3. SOBOTA

PRAVIDLA LŽI
19:30
Thriller , Česko, 2006, 115 min, premiéra
Psychologické drama z prostředí terapeutické komunity, kde se jedenáct lidí pokouší odpoutat od své minulosti. Motto jejich snažení
by se dalo shrnout do asi nesplnitelného přání - ať najdu sílu změnit,
co změnit můžu, a vyrovnat se s tím, co měnit nemůžu; a ať dokážu
tyhle dvě věci od sebe rozeznat
Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Jan Budař, Jaroslav Dulava
a Další. Režie: Robert Sedláček
Přístupné od 12. let, E- CINEMA. Vstupné: 59 +1,- Česká Televize

n Pronajmu byt 1+2, 65 m2, včetně
lodžie, zateplený, 5.p, Javorová ul. Volný
ihned. Kontakt na tel. č. 777805566
n RK - JUDr. Karel Krčmárik, Žatec,
Obr.míru 3, nabízí, RD Žatec - Žižkovo
nám. za 2,6 mil., u Odborů za 2,6 mil. Kč,
Arbesova za 1,95 mil. Kč, Studentská 2,9
mil. Kč. RD v Želči za 500 000,- Kč, chatu v Nové Vsi za 1,7 mil. Kč, ubytovnu
v Drahomyšli za 2,8 mil. Kč. Druž. byt. 1
+3 za 820 000,- Kč, 1 + 3 za 780 000,- Kč.
Byt v os.vl. za 770 000,- Kč. Tel. 415 711
429, 603529361-2, krcmarik@iol.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,

VKLÁDANÁ INZERCE:

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

Eva a Vašek opět v Žatci
Po několika měsíční pauze vystoupí
v Městském divadle Žatec oblíbená
a někým naopak zatracovaná dvojice
Eva a Vašek. V novém programu uslyšíte
oblíbené hity, které tato dvojice nahrála ve
svém vlastním studiu . Chybět určitě nebude i písnička Bílá Orchidej se kterou jmenovaná dvojice proslavila. Oba pravidelně
vystupují po celé republice a zajíždějí i do
zahraničí. Kromě koncertování vydávají

Pozvánka

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

2.3. PÁTEK
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velké množství hudebních a DVD titulů,
za které získávají zlaté a platinové desky
v prodejnosti.
Vybrané tituly si budete moci samozřejmě zakoupit i při žateckém vystoupení,
které se uskuteční v úterý 13. března
od 18:00 hod. Fotografie z loňského
vystoupení si můžete prohlédnout na
stránkách žateckého divadla na adrese
www.divadlozatec.cz.

Dům dětí a mládeže v Žatci zve na

dětský maškarní karneval,

který se koná v neděli 4. března od 15 hodin v Lidovém domě.
Součástí programu je tanec s hudbou, soutěže, tombola a samozřejmě
vyhodnocení nejhezčích masek. Vstupné je 30 korun pro dospělé a 20 pro
děti. Lístky možné koupit v předprodeji v DDM po – pá 8 až 18 hodin.

10:00

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře

Základní umělecká škola pořádala ve
čtvrtek 22.2. okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní
hře. V tomto kole své umění předneslo
celkem 12 souborů ve 4 kategoriích,
z nichž 6 souborů reprezentovalo ZUŠ
Žatec, 5 souborů ZUŠ Louny a 1 soubor
18.3. NEDĚLE PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI 2
10:00
ZUŠ Podbořany. Přátelskou atmosféru
Kreslené pohádky pro nejmenší diváky. Přístupné. Vstupné:20,celého soutěžního klání navodila již
v úvodu zástupkyně ředitele paní Irena
19.3. PONDĚLÍ PULP FICTION - Historky z podsvětí
19:30
Marešová, a následně též porota ve sloKrimi / Thriller / Komedie / Drama USA, 1994, 154 min
Kultovní film od Quentina Tarantina nás zavede do losangeleské- žení Jaromír Laksa, Veronika Musilová
ho podsvětí zamořeného drogovými dealery spletený do několika a předseda Zdeněk Hasil.
historek. Barevné, až nadsmyslné scény z tajemných barů, obrázky
„běžného“ života gangsterů, kteří musí čistit vyhrazené území pro
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
svého šéfa, to vše je strhujícím opusem. Hrají: John Travolta, Samuel
L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Angelina Jones a další
Přečtěte si
Přístupné od 15. let, DVD. Vstupné:40,- Miramax Films
n Cheng, Francois
Věčnost není příliš dlouhá

Celá soutěž byla zahájena v 9.00 hod.,
kde byli všichni zúčastnění přivítáni,
proběhlo několik málo organizačních
informací a nechybělo přání dobrého
zdaru v soutěži. Samotný start byl pak
v 9.30 hod. Po celou dobu soutěže bylo
pro všechny připraveno malé občerstvení, pro vítěze pak diplomy a malé dárky.
Soutěž byla ukončena vyhlášením vítězů
ve 13.00 hod.
Naše město bude v krajském kole
reprezentovat trio zobcových fléten
ve složení: Pavlína Kotková, Martina

Hunyadyová a Jana Hunyadyová ( na
fotografii), ze třídy pana učitele Aleše
Musila.
Vítězný soubor si můžete poslechnout na Koncertě vítězů okresního
kola této soutěže dne 6.března v 17.
hod. v obřadní síni radnice, kde se
představí i některé soubory LDO,
které také čeká okresní kolo Národní
soutěže ZUŠ. O postup do krajského
kola budou bojovat v Postoloprtech
dne 8.března.
MgA. Alžběta Urbancová

Výsledková listina okresního
kola soutěže ZUŠ v komorní hře

Působivý příběh o nefalšovaném citu,
okouzlení a schopnosti dívat se pravdě Základní umělecká škola Žatec, okres Louny, 22.2.2007
do očí se odehrává v nádherném prostředí n I. kategorie
Číny, kde platí přísné zákony.
Žesťové trio
1. místo s postupem
ZUŠ Louny
n Bär, Frank P.
Duo „Flautini piccoli“
2. místo
ZUŠ Louny
Hudební nástroje

Přehled hudebních nástrojů - dechové, n II. kategorie
smyčcové, drnkací, klávesové a bicí, jak Trio zobcových fléten
Kvarteto „Flautini“
vzniká tón a hudba ve světě.
Duo
n Lemesurier, Peter
Trio zobcových fléten
Nostradamus. Příštích padesát let
Výběr z nejznámějších proroctví slav- Flétnový soubor
ného Nostradama.
Dechové kvinteto „Jen tak si pískáme“
n Kubátová, Marie
Pohádky pro rozcáplíky

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Víte, kdo jsou rozcáplíci? Tak se říká
rozmazleným dětem, které se nechtějí
chovat, jak by měly - například se nechtějí
mýt nebo si uklízet hračky, rýpají se v jídle,
neposlouchají...

n III. kategorie

Dechové trio

n IV. kategorie

Žesťový kvintet
Žesťové kvarteto II.
Kvartet dřevěných dech. nástrojů

1. místo s postupem
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo

ZUŠ Žatec
ZUŠ Louny
ZUŠ Žatec
ZUŠ Žatec
ZUŠ Podbořany
ZUŠ Žatec

2. místo

ZUŠ Žatec

1. místo s postupem
2. místo
3. místo

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

Žatecký týdeník
Městská knihovna Žatec připravila pro své čtenáře i širokou veřejnost na měsíc
březen již tradičně několik akcí a zajímavých programů pro všechny věkové kategorie pod názvem „Březen měsíc knihy a internetu“, v rámci kterého jsme na týden
od 12.3. do 17.3.2007 připravili „Týden (otevřených dveří) knihovny“ a „Nocování
v knihovně“, tentokrát pro nejmenší čtenáře. Přehled akcí přinášíme níže:

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY A INTERNETU
ve dnech od 1. 3. do 31.3. 2007

n Internet aneb to chce klid…

celý březen lekce práce s počítačem a internetem určené pro každého, kdo dosud
neměl čas nebo důvod se těmito médii zabývat (60 volných minut, z toho 30 minut
instruktáž)
n Babi, dědo, mami, tati mailujte s námi…

celý březen mohou samy děti naučit své prarodiče a rodiče práci na počítači a s internetem v Oddělení pro děti během jeho provozní doby (60 volných minut, z toho
30 minut instruktáž)
n Internet – výhoda pro znevýhodněné…

celý březen přístup na domovské stránky zaměřené pro spoluobčany se zdravotním
postižením, seniory, maminky (tatínky) na mateřské dovolené, nezaměstnané a cizince
na Oddělení pro dospělé během jeho provozní doby (max. 2 x 30 volných minut na
1 osobu během měsíce března)
n Prezentace a výstavy publikací

s odbornou tematikou týkající se software, hardware, internetu a další odborné
studijní literatury
n Soutěže pro děti

soutěže, kvízy, křížovky, Internet, CD-ROM a hry pro děti a mládež

n Vědomostní soutěže pro děti

celý březen vědomostní soutěže věnované Josefu Ladovi (pro 1.st. ZŠ) a Jaroslavu
Foglarovi (pro 2.st. ZŠ)
Trhy na náměstí Svobody (1914)

n Literární soutěž „Žatec 2007“

Žatečanka propaguje své město v televizi
Žatec/Praha – Stále častěji se objevuje na televizních obrazovkách známá kapela
Žatečanka. Po odvysílání pořadu Příště u vás koncem loňského roku na ČT 1
to bude nyní česká stanice TOP TV (je v nabídce kabelové televize), kde uvidí
fanoušci svoji dechovku ze Žatce.
Tato televize uvede záznam unikátní- Filípek. Kromě hudebníků a sólistů
ho koncertu „Dechovka byla, je a bude“, této kapely se o zpestření programu
který se konal na podzim loňského roku postaraly také Postoloprtské mažoretky
v pražské Sazka Areně, kde vystupovala a Žatecké roztleskávačky, které doplňotaké Žatečanka.„Do vysílání autoři valy stovky účinkujících mažoretek z celé
vybrali z našeho repertoáru dvě směsi republiky.
polek a v našem podání zazní i vítězná
„Na mimořádném úspěchu celého
písnička rozhlasové Dechovkové hit- koncertu v Sazka Areně má podíl
parády Pivem nebo vínečkem autorů i organizační štáb ze Žatce, napříJosefa Vejvody a Vladimíra Salčáka,“ klad Jiří Kopřiva, Michal Šťastný,
prozradil kapelník Žatečanky Jaroslav Jarmila Šímová a Stanislava Žitníko-

vá. K propagaci města jistě přispěje
kromě známé Žatečanky také scéna
vytvořená ze slunečníků Žateckého
pivovaru,“ doplnil režisér televizního
pořadu Petr Šimáček.
Ve dvou padesátiminutových dílech
zahraje oblíbené dechovkové písně celkem šestnáct kapel, mezi nimi například
legendární Moravanka, Mistříňanka,
Valdaufinka, Babouci a další. Nebude
chybět ani král české dechovky Josef
Zíma. Milovníci české a moravské dechovky mohou pořad sledovat v sobotu
10. a v neděli 11. března.2007 pokaždé
od 13:30 hodiny.
(ms)

ZÁSADY FUNGOVÁNÍ OBCE - III. DÍL

Radu tvoří starosta, místostarosta
a další radní, zvolení z řad zastupitelstva. Počet členů rady stanovuje
zákon právě podle počtu členů
zastupitelstva; v případě Žatce je
radních sedm.
Rada připravuje návrhy pro jednání
zastupitelstva a zabezpečuje plnění
jeho usnesení. Zákon přiznává radě
i pravomoce – řeší to, co není vyhrazeno
zastupitelstvu, a také specifické úkoly
vyjmenované přímo zákonem o obcích,
například rozhoduje o uzavírání nájemních smluv.
K důležitým kompetencím rady patří

Rada obce

zadávání veřejných zakázek. To jsou ty,
které se hradí z rozpočtu obce.
K dalším pravomocem rady patří
zabezpečování hospodaření obce
podle schváleného rozpočtu, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele vůči
právnickým osobám (např. u Žatecké
teplárenské, příspěvkových organizací
jako technické služby, muzeum apod.)
a organizačním složkám založeným
nebo zřízeným zastupitelstvem.
Rada také stanovuje celkový počet
zaměstnanců městského úřadu. Dále
jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých
odborů, a to na základě návrhu tajem-

níka. K odvolání úředníka smí dojít jen
na základě důvodů, které vyjmenovává
zákon o úřednících samosprávných
celků (např. nesplňuje kvalifikační
požadavky, v průběhu výkonu funkce
pozbude některý ze zákonem stanovených předpokladů pro její výkon nebo
poruší-li závažným způsobem či opakovaně některou ze zákonem stanovených
povinností.
Zasedání rady jsou neveřejná, jednání zastupitelstva naopak veřejnosti
přístupná.
(s použitím Příručky pro zastupitele,
vydané Svazem měst a obcí ČR)

během měsíce března prezentace literární soutěže „Žatec 2007“

n Čtenářská soutěž „Magnesia Litera 2007“

během měsíce března prezentace čtenářské soutěže „Magnesia Litera 2007“ o nejlepší původní českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2006
n Knihovnicko informační lekce pro základní a mateřské školy

první a druhý březnový týden lekce pro malé školáky a předškoláky zaměřené na
seznámení s knihovnou a knihami… zábavnou formou, třetí a čtvrtý březnový týden
lekce s jarní a velikonoční tematikou pro 1. stupeň základních škol
n Prezentace BMI v regionálních médiích

celý březen prezentace Března měsíce knihy a internetu a knihovny v regionálních
médiích
n Pohádková noc v knihovně (s Andersenem)

dne 30.3. od 19,30 hodin – noc plná pohádek, soutěží a zábavy pro děti od 6 do 10 let

TÝDEN KNIHOVNY

ve dnech od 12. 3. do 17. 3. 2007
seznámení s knihovnou a nabízenými službami, prezentace knihovny, knihovnicko informační akce…
n DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KNIHOVNY

» Oddělení pro dospělé čtenáře:
pondělí, středa a pátek od 9,00 do 17,00 hodin a čtvrtek od 9,00 do 15,00 hodin
» Oddělení pro děti do 15 let:
pondělí, středa a pátek od 12,00 do 17,00 hodin a čtvrtek od 12,00 do 15,00 hod.
» Pobočka Jih (nám. Poperinge):
pondělí od 12,00 do 17,00 a pátek od 12,00 do 19,00 hodin

n Sleva registračního poplatku ve výši 50%

pro první dva nově registrované čtenáře na každém oddělení knihovny během Dnů
otevřených dveří

PŘIŠLI NA SVĚT
19. 2.

Mižigar Emil

20. 2.

Šutera Josef
Chomová Aneta
Stránský Matěj

21. 1.

Láliková Sabina
Valoušková Karolina
Cerovská Markéta

23. 2.

Zakouřilová Petra
Macáková Marie

24. 2.

Lakatošová Aneta
Holíková Petra

ROZLOUČENÍ
Iváňová Růžena
Nováčková Anna
Šulcová Anna
Kožíšková Ludmila
Kolářová Františka
Bromová Marie

80 let
85 let
91 let
80 let
79 let
60 let

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.

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
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.

