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Žatec několik hodin v bílém

Žatec – K poslednímu prosinci roku
2007 žilo v Žatci a místních částech
19 377 obyvatel. Z toho v Bezděkově 292,
Milčevsi 121, Radíčevsi 150, Trnovanech
32, Velichově 88, Záhoří 42. Samotný
Žatec má tedy 18 652 obyvatel.
(ev)

Už v neděli se Žatec probudil do bílého hávu a tudíž první pracovní týden
v novém roce se nám zbarvil také do bíla. Pro jedny radost pro druhé starost.
Sněhová nadílka udělala očividnou radost dětem, ty totiž mohly vyrazit ven
k zimním radovánkám. Trochu jinak na tom byli řidiči a silničáři. Český Hydrometeorologický ústav vyhlásil výstrahu před ledovkou a náledím až do úterního
poledne. A tak všechny Správy a údržby silnic v celé republice hlásily „Máme
všechna auta s radlicemi a posypové vozy venku“. Ani v žateckých ulicích tomu
nebylo jinak, a vozidla Technických služeb měla napilno. Sníh prostě, když začne
padat je jak v té pohádce „Hrnečku vař“. A tak doufejme, že bílá nadílka nenaplnila předzvěsti nárůstu nehodovosti prvního pracovního týdne a pro většinu
z nás se rozběhnou pracovní dny nového roku ve zdraví, spokojenosti a klidu. Ať
Vás radost, štěstí, láska, harmonie a tolerance všedního života provází po celý
rok 2008.
S. Žitníková

Nemocnice
hospodařila se ztrátou
Žatec - Hospodářský výsledek Nemocnice o.p.s Žatec za rok 2006 představuje ztrátu ve výši 4,7 milionu korun.
Za rok 2007 dojde rovněž ke ztrátě,
která bude teprve vyčíslena. V době
odchodu bývalé ředitelky nemocnice
činila ovšem už 5,4 milionu korun.
„Veřejnosti v příštím článku doložím
výše uvedené skutečnosti a obeznámím
ji s výsledkem hospodaření za rok 2007,“
uvedl Martin Hanták, předseda správní
rady nemocnice.
Na ztrátovém hospodaření se paradoxně podílela modernizace nemocnice
a obecně ji způsobuje nastavení systému
proplácení výkonů v českém zdravotnictví.
(st)

Pracovníci
statistického úřadu
navštíví domácnosti
Žatec – První výběrové šetření o vzdělávání dospělých organizuje Český
statistický úřad (ČSÚ). Data budou
pracovníci ČSÚ sbírat také v domácnostech v Žatci.
Do získávání údajů bylo zahrnuto
7 800 domácností, náhodně vybraných
losem.
Cílem šetření je získat reprezentativní
údaje o dalším vzdělávání dospělých.
Sběr dat proběhne od 7. ledna do 22.
února.
Zaměstnanec ČSÚ navštíví vybrané
domácnosti a na základě rozhovoru
s osobami narozenými v letech 1943 až
1982 vyplní dotazník. Anonymita zjištěných údajů je zaručena, informoval
ČSÚ. Ten na zahájení sběru dat upozornil
i Městský úřad v Žatci.
(kas)

Advokátní kancelář
se zabývá desítkami
dluhů za byty
Žatec – Advokátní kancelář, kterou si
najalo město Žatec, řeší v součinnosti
se správcem bytového fondu a majetkovým odborem městského úřadu
desítky dlužníků. Dluhy za nájemné
a služby dosahují částky zhruba 10
milionů korun, přibližně čtyřnásobek
činí poplatek z prodlení (penále).
Advokátní kancelář do konce loňského roku převzala 226 platebních titulů
k zahájení exekučního řízení u 129 dlužníků. Do konce roku podala k Okresnímu
soudu Louny přes 80 návrhů na zahájení
exekučního řízení, zbytek předá soudu do
konce prvního čtvrtletí letošního roku.
Právní odbor městského úřadu řeší
dalších 44 exekucí.
Advokátní kancelář převzala také devět nových kauz, týkajících se žalob na
vyklizení neplatičů z bytů města. Jsou již
kompletně připraveny žaloby. Dva byty
již byly vyřešeny a vrátí se zpět městu.
Kromě toho jsou v běhu další bytové
spory, které si advokátní kancelář přebírá
od jiného právního zastoupení.
(st)

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych využil tohoto prvního letošního čísla radničního informačního
týdeníku a kromě pozdravu Vám všem popřál šťastný a úspěšný rok 2008. Je
to zároveň šance pokusit se shrnout činnost městského úřadu a vedení města, poukázat na problémy, se kterými se potýkáme a zmínit věci, které se za
uplynulý rok podařilo, či naopak nepodařilo uskutečnit.
Voličům jsme ve volbách nabídli projektů. Soustředili jsme se předepolitiku změn. Z převážně kladných vším na projekty zařízení, která ve
reakcí obyvatel lze vyčíst, že záměr se městě bolestivě chybí, a dále na ty, jež
postupně daří naplňovat, i když na ovo- mohou zajistit městu budoucí rozvoj.
ce některých opatření si budeme muset Dále jsme vybrali projekty investičně
ještě chvíli počkat. Obecně lze také říci, náročné, neboť na období 2007-2013
že jestliže rok 2007 byl pro nás rokem Ústecký kraj získal nebývalé ﬁnanční
orientace a příprav, rok 2008 by měl být prostředky z fondů EU, které budou
přerozděleny na jednotlivé projekty.
rokem rozhodujícího posunu vpřed.
Naše výchozí situace byla charakte- Tyto projekty si ovšem musí každé
ristická tím, že jsme byli postaveni před město připravit samo a potom se ve
dlouhodobě neřešené problémy v mnoha veřejné soutěži o zmíněné evropské
oblastech komunální sféry: chátrající dotace ucházet. Pravděpodobně nikdy
objekty ve městě, neřešené dluhy na v budoucnu se takto „levné peníze“ nenájemném, nepochopitelně nevýhodné podaří do města dostat, a tak bychom
a pro město i někdy vysloveně nebezpeč- neradi o takovou šanci přišli. Další
né smlouvy (např. koupaliště, smlouva oblastí, na kterou jsme zaměřili svou
s Qinn Invest apod.), dosti neutěšený pozornost, byla pokračující výstavba
stav hospodaření Nemocnice Žatec bytů a podmínek pro výstavbu rodinných
o.p.s., nebo materiální a strojová nevy- domů a domů pro kolektivní bydlení.
bavenost v Technických službách, kauza Jsme si dobře vědomi potenciálu růstu
papíren… Na straně druhé jsme mohli blízké průmyslové zóny Triangle, a proto
vycházet z bezdlužného rozpočtu města, očekáváme, že se tento její vliv projeví
kde jsme však zdědili závazky v řádech i na budoucím nárůstu stálých obyvadesítek milionů korun na dokončení tel. Infrastrukturu města však musíme
doplňovat o další vybavenost, kterou je
projektu nemocnice.
Rok 2007 jsme tedy věnovali kromě podpora výstavby komerčních areálů, či
„záchranářských akcí“ na poli legisla- dětských hřišť a sportovišť.
Z toho, co se zdařilo, lze jednoznačně
tivním hlavně přípravám investičních

vyzdvihnout dotažení přípravy veřejnosti
již dobře známého projektu na podporu
rozvoje turistického ruchu v Žatci s názvem „Revitalizace pražského předměstí
pro rozvoj podnikání – Chrám Chmele
a Piva“, který bude přihlášen do výzvy
prvního dotačního titulu již v příštím,
či dalším měsíci. Druhým ze tří velkých projektů je nutná přestavba areálu
koupaliště na rekreačně oddychové centrum vybavené plnohodnotným krytým
bazénem pro sport i relaxaci, který bude
podobně jako v jiných městech využíván
nejen místním obyvatelstvem a předpokládanými zájemci z řad turistů, ale
bude i přirozenou rekreační destinací
pro širokou spádovou oblast regionu.
Posledním velkým připravovaným
projektem je „Rekonstrukce tepelného
hospodářství Žatecké teplárenské a.s.“,
který má zajistit kromě technologické
obnovy stávajících zařízení také výrobu
a následný prodej tzv. ekologické elektřiny. Tento prodej by měl v budoucnosti
přinést akciové společnosti a městu vyšší
zisk, a tím pádem výhodnější ceny tepla obyvatelům Žatce. Jsem velmi rád,
že zastupitelstvo města v tomto roce
našlo dostatek vůle k tomu, že i přes
každoročně napjatý městský rozpočet
dokázalo v minulém ﬁnančním roce, ale
i nynějším, vyčlenit rezervy na spoluﬁnancování těchto projektů, bez kterých
by žádný takový záměr nebyl možný.
S projekty města úzce souvisí další
významná událost, která může mít pro
město zcela zásadní význam. Je jím dosažená nominace Žatce na UNESCO.

Město Žatec se v tomto roce stalo
oﬁciálním kandidátem ČR pro zapsání na seznam kulturního a přírodního
dědictví UNESCO pro rok 2009. Není
třeba ani dlouze rozebírat, do jak prestižního klubu se tímto město dostává.
Pro svůj unikátní komplex staveb na
Pražském předměstí, historické jádro,
a další jednotlivé památky související
s pěstováním chmele, podařilo se zaujmout odpovědné činitele do té míry,
že se začal připravovat pasport města
pod pracovním názvem „Žatec – město,
které vyrostlo na pěstování a zpracování
chmele“.
Zmíněný velký projekt Chrámu Chmele a Piva však s sebou nese kromě svého
původního poslání - vytvořit z města
unikátní turistický cíl s originální
atrakcí a atmosférou - ještě jeden kladný rys. Tím je šance opravy některých
chátrajících objektů a areálů, s kterými
si město dlouho nevědělo pro investiční náročnost rady. A to v rámci jedné
akce. Kandidáti na takovouto obnovu
jsou dva. Prvním je památkově chráněná stavba bývalé renesanční sladovny
známá též jako Boží tělo (naproti bývalému PDA v ul.T.G.Masaryka), druhým
je areál zahrady Kapucínského kláštera
v ul. Obránců míru. Projekt UNESCO
zase s sebou přinesl pozitivní tlak na
soukromé majitele nemovitostí, kteří se
tak konečně dali do oprav svých majetků
a příkladem za všechny lze uvést doslova
„vymodlenou“ rekonstrukci tzv. Hošťálkova domu na náměstí Svobody.
pokračování na straně 2

Střelnice – minulost, současnost,budoucnost
Žatec - V minulých dnech realizovala naše společnost demolici objektu bývalé
restaurace Střelnice. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, který dlouhá
léta patřil neodmyslitelně k dané lokalitě města, proběhla tato demolice za
sledování nejen zainteresovaných orgánů samosprávy, ale nemohl ji přehlédnout snad každý občan města.
Vzhledem k tomu, že tato záležitost sídlem v Teplicích, tak se mohu prebyla otevřena již několikrát nejen zentovat tím, že k městu Žatec mám
v Žateckém týdeníku, ale i v dalším re- určitý osobní vztah, a to nejen já, ale
gionálním deníku, rád bych se k této zá- i řada mých pracovníků, kteří se na
ležitosti také vyjádřil a pokusil bych se zajištění našeho záměru podílejí. Není
tedy naším cílem jen bourat, ale hlavtak představit náš plánovaný záměr.
Naše společnost se stala vlastníkem ně stavět a poskytnout veřejnosti služby
objektu v červnu roku 2007 s tím, že k užívání.
Naše společnost je tedy vlastníkem
má představu o jeho výsledné podobě.
Snad každý, kdo v posledních letech objektu, investorem záměru i dodavanavštívil město Žatec, semnou může telem, který novou stavbu provede. Již
souhlasit v tom, že tento kout města od samotného počátku si uvědomujeme,
nepatřil dlouhá léta k nejvýstavnějším. že se nacházíme v historické části města
Již nyní ale i tato část centra města a nechceme proto zde realizovat stavbu
začíná měnit svou tvář. Funguje zde jednoduché účelové haly.Chceme výsleněkolik obchodů, přibude komplex dek, který bude architektonicky zapadat
hotelu a restaurace a věřím, že i naše do celkového rázu tohoto prostředí
společnost bude tak dalším staveb- a bude se vzhledově v maximální míře
níkem, který k tomu přispěje. Náš přibližovat dřívějšímu vzhledu Střelzáměr je realizovat v prostoru bývalé nice. Vlastní postup prací z hlediska
restaurace Střelnice prodejnu potravin volby mezi rekonstrukcí na straně
a další služby.V tomto místě bych rád jedné, demolici a novou výstavbou na
uvedl, že přestože jsme společnost se straně druhé nebyl však volbou, ale jed-

noznačným výsledkem posouzení stavu
objektu nejen námi jako stavebníkem,
ale především specialistou – statikem.
Objekt byl v daném prostoru nebezpečným ať z hlediska provozu a pohybu osob na autobusovém nádraží, tak
pro sousední objekty a pozemky. Torzo
„Střelnice“ se však stalo za dlouhá léta
neužívání téměř koloritem města. Žatečtí i návštěvníci města ho vnímali
v posledních letech jako objekt chátrající, zdevastovaný, bez potřeby a užitku,
který do daného prostoru prostě patří.
Snad to ani nevadilo.Řada z nich ho má
v paměti jako místo, kde se učila kdysi
tancovat, nebo kde se kdysi dávno pořádaly plesy. Na stavu objektu se však,
bohužel, podepsal čas, respektive jeho
minulí vlastníci. Ve finále objekt tak
tvořily jen torza zdí bez oken a dveří,
propadlé podlahy a stropy, několik let
chybějící střešní krytina. Bylo velice
sporné, co zachraňovat. Vše bylo silně
poznamenáno povětrnostními vlivy
a absencí střešní krytiny, byly zde hojně rozšířeny dřevokazné houby a hmyz.
Při jakémkoliv sanování původních konstrukcí by se jednalo pouze o konzervaci

negativních činitelů, u kterých by kdykoliv hrozilo jejich další rozvinutí.
Vím, že demoliční fáze projektu je
z hlediska působení na okolí nejproblémovější. Věřím však, že se nám podaří
nikoliv těmito slovy, ale skutečnou realizací našeho záměru přesvědčit žateckou
veřejnost o vhodnosti našeho projektu.
Tomu budou samozřejmě předcházet
veškerá potřebná projednání ve smyslu
příslušných zákonů. Již v této fázi však
vnímám velkou řadu kladných reakcí
s tím, že se konečně „něco“ se Střelnicí děje a důvěru v naší společnost, že
budeme umět záležitost dotáhnout do
konce.
Závěrem bych chtěl popřát čtenářům
Žateckého týdeníku vše nejlepší do Nového roku, hodně zdraví a rodinné pohody. Byl bych rád, kdyby změna, kterou
v roce 2008 chceme přinést do Žatce
v prostoru bývalé restaurace Střelnice,
patřila ve výsledku mezi pozitivní. To
přeji nám i městu Žatec.
Oldřich Řáha
jednatel a generální ředitel,
Vodohospodářské stavby
Teplice, spol. s.r.o.
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Vážení spoluobčané,

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Žatecký týdeník

redukce. Sáhli jsme k ní až při reorga2824 v Žatci a podílem pozemků st.p.č.
nizaci úřadu ke konci roku a dosavadní
5051 o výměře 349 m2 a st.p.č. 5052
praxe chodu úřadu zatím žádná negativa
pokračování ze strany 1
o výměře 342 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
Samostatnou kapitolou byla také nevykázala. Pro občany jsme se naproti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
tomu odhodlali k nestandardnímu kroku
záchrana
areálu
historických
papíren
cenu … 859.190,- Kč a poplatky spoProjednáno RM dne 26.11.2007
v ulici Volyňských Čechů, kde se po- ve formě pracovních sobot, které se sen nebytový prostor v čp.137 na jené s provedením smlouvy,
dařilo vyvázat objekty ze soukromého tkali s až nečekaně příznivým ohlasem.
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
vlastnictví developerské společnosti Dokud bude o služby u přepážek o so- dvě prodejny se společným sociálním
a nabýt je do majetku města. Složitým botách zájem, jsme připraveni v této
2
jednáním se dospělo ke kompromisu praxi setrvat. S úspěchem jsme zavedli
zařízením o celkové ploše 116,79 m
a za cenu strpění výstavby budoucího také informování občanů formou SMS
za minimální nájemné ve výši 1.000,
marketu Lidl se město může postarat o stavu vyřízení jejich záležitostí a od
- Kč/m2/rok, tj………. 9.733,- Kč mě- Volné bytové jednotky:
o revitalizaci celého areálu z pozice října až k dnešnímu dni bylo na žádost
síčně bez služeb.
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci svého majetku, bez nebezpečí mno- občanů odesláno na třináct set zpráv
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2
hamilionových náhrad za znemožnění SMS. Další službou, kterou veřejnost
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat s podílem společných částí budovy č.p. podnikání původnímu soukromému dostala v minulém roce, byl radniční
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský 2536 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. vlastníkovi této nemovitosti.
zpravodaj Žatecký týdeník. Jsme rádi,
záměr odpovídá zájmům města.
Bytová výstavba je úzce spjata s blíz- že tímto způsobem může každý občan
3156 o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o veRada Města Žatec usnesením č.616/99 likosti 798/6802 vzhledem k celku za kým přijetím územního plánu. Tento celý Žatce využívat informační službu přímo
schválila podmínku nájemních smluv kupní cenu … 915.330,- Kč a poplatky rok připravovaný zásadní dokument dá ze zdroje žatecké radnice a dělat si tak
jasná pravidla pro rozvoj města na mno- vlastní názor na dění ve městě.
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno spojené s provedením smlouvy.
Jestli lze v kalendáři akcí minulého
ho let dopředu. Jeho nově koncipované
před podpisem nájemní smlouvy a náčásti určené k bydlení zahrnují oblasti, roku o něčem mluvit jako o vyloženém
sledně dopředu nejpozději do pátého
úspěchu,
potom je to organizace, průkde již výstavba probíhá (Kamenný
dne předcházejícího měsíce.
vršek, lokalita Klín u prodejny Tesco), běh a konečný propagační význam výZveřejněno: od 7.1.2008 do 5.2.2008
nebo i nově uvažované lokality k de- roční 50. Dočesné. Ještě jednou děkuji
veloperské výstavbě např. Rozvojová všem zainteresovaným organizačním
zóna Jih (pole v Pekárenské ulici a ulici složkám i jednotlivcům v čele s řediteStavbařů). Město je tak postaveno před lem Městského divadla M. Veselým za
úkol získávat i nadále pozemky v takto zdařilý průběh, který při návštěvě téměř
určených oblastech a dále je poskyto- 60 tisíc lidí neměl za dobu existence této
Projednáno RM dne 12.11.2007
vat developerským firmám k bytové akce obdoby.
To nejlepší však nakonec. Není na svěvýstavbě.
n Pozemky za účelem bytové výstavby
V oblasti zkvalitnění služeb městského tě hodnotnějšího úspěchu nad záchranu
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
úřadu jsme se nejprve řídili snahou nena- lidského života. V minulém roce jsme
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
rušit chod instituce a změny uplatňovat tuto radostnou chvíli mohli zažít a ocem2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
postupně a uvážlivě. Vlivem nově přijaté nit hned dvakrát. Poprvé na jaře, kdy
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2
legislativy se z počátku roku úřednická pohotovým zásahem zachránila život
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lomísta navyšovala, a tak logickou reak- malému dítěti příslušnice Městské polikalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
cí musela být z naší strany přijatelná cie paní Zdena Kobelčuková, a podruhé
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že
ze strany žadatele bude k žádosti přiložen návrh zástavby v souladu s územním n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci o veli- V městském zastupitelstvu jsem řadu let a slyším stále názor,že město je špatný
plánem města k zastavění stavbou pro kosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podí- hospodář, a proto je třeba všechno prodat. Mám k tomu jen malinký dodatek,
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to lem společných částí budovy č.p. 2727, a to,že město Žatec je špatný hospodář. Znám totiž města, která dovedou
zastavovací studii (parkovací plochy, 2728 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. hospodařit s majetkem tak, že se jim stává zdrojem příjmů.
zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - gra- 3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581
Proč o tom mluvím. Přestože se jedná nesmysl, protože více než třetina příjmu
ﬁcká část, hmotové uspořádání (podlaž- o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti o jeden z hlavních problémů našeho měs- podniku je využita na spotřebu ředitele
nost, počet bytových a nebytových jed- 717/29377 vzhledem k celku za kupní ta a (omlouvám se za nemožnou frázi, a jeho náměstka. Špatná situace je i v Žanotek), časový harmonogram výstavby, cenu … 874.070,- Kč a poplatky spo- ale je to tak), není jednoznačná politická tecké teplárenské. “Kiksy“ v jejím řízení
vůle to řešit.V zastupitelstvu se stále na- vydají na samostatný článek.Akciová
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, jené s provedením smlouvy,
jdou lidé, kteří za nešvary budou bojovat společnost Chrám chmele a piva, kde
že si Město Žatec vyhrazuje v kupní
do posledního dechu (ale ve volebním je město čtvrtinovým akcionářem, ale
smlouvě stanovit podmínky:
programu to myslím neměli). Město řídícím subjektem, je přesně obrazem
- termín pro vydání příslušného rozhodmá příspěvkovou organizaci Městské toho, jak město spravuje svůj majetek.
nutí stavebního úřadu pod smluvní
lesy. V principu se jedná o ekonomický Možná,že by se našly i další organizace,
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realiHned v úvodu bych ráda popřála krásné prožití nového roku členům, pracovzace výstavby
níkům, dobrovolníkům a sponzorům naší organizace. Čtenářům týdeníku,
Zveřejněno: od 15. 11.2007 do 12. 02.
členům sociální a zdravotní komise Rady města Žatec a Vám všem, co nám
2008
denně vyjadřujete podporu.
Nezbývá mi než odpovědět na článek jak jsme žádali. Informace o Společnosti
„Hlasu potrefené(ho) husy“, napsaný pro ranou péči se sídlem v Praze nejsou
panem Získalem, jenž měl být reakcí pravdivé a to z důvodu, že neléčí zrakově
na můj zveřejněný rozhovor pro Ža- postižené děti, jak pisatel článku uvádí,
tecké noviny č. 48. Dne 8. 11. 2007 ale poskytuje služby dětem se zrakojsem přečetla příspěvek naší organizace vým nebo kombinovaným postižením
Handicap Žatec. o. s. na zasedání za- a jejich rodinám a to zejména návštěvy
stupitelstva, který vycházel z oﬁciálních v rodinách 2x za 1 – 3 měsíce, půjčovmateriálů současné sociální a zdravotní nu pomůcek, poradenskou činnost atd,
komise, rozhodnutí Rady města Žatec, a to jeden den v týdnu (pondělí) od 9.00
hospodaření města Žatec za rok 2006 do 15.00 hodin. Pokud jste pane Získal,
a z rozhodnutí výboru organizace Han- v tomto případě podpořil a doporučil podicap Žatec o. s. V příspěvku upozorňu- prvé v historii přispět na léčbu vážných
jeme na podivné rozdělování ﬁnančních zrakových onemocnění dětí Společnosti
prostředků městem s tím, že sportovní pro ranou péči Praha, pak jste si neověorganizace dostávají milióny, ostatní řil, co tato organizace poskytuje a měl
Projednáno Radou Města Žatec dne
organizace statisíce a na sociální oblast byste zvážit setrvání v komisi. K samot10.12.2007.
jdou pouhé desítky tisíc korun ročně. nému vysvětlení ﬁnančních otázek jen
Volné bytové jednotky:
To jen na úvod, který obsahuje neprav- upřesňuji: Centrum služeb pro zdran č. 2824/14 ul. Písečná v Žatci o veli- Žádost o koupi je nutno podat na pře- dy a jejich počet není tímto konečný. votně postižené Žatec obdržel dotaci
kosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podí- depsaném tiskopisu žádosti o koupi Téměř v každém odstavci článku psa- 22.000 Kč na 10 měsíců s tím, že úřední
lem společných částí budovy č.p. 2823, nemovitosti (volného bytu) v termínu ném panem Získalem je poupravování hodiny pro veřejnost jsou 2 dny v týdnu
skutečnosti, jenž je politikům vlastní. v počtu 8 hodin za týden. Naše sdružení
2824 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. zveřejnění záměru prodat.
Pracovala jsem v sociální a zdravotní obdrželo dotaci ve výši 30.000 na 11 mě5051 o výměře 349 m2 a st.p.č. 5052 Zásady pro prodej nemovitostí z makomisi, nikoli však 8 let jako předsed- síců s tím, že úřední hodiny pro veřejnost
o výměře 342 m2 v k.ú. Žatec o velikosti jetku Města Žatec včetně tiskopisu kyně. Na začátku mého působení (asi jsou 5 dní v týdnu v počtu 27 hodin za
402/30476 vzhledem k celku za kupní žádosti o koupi nemovitosti (volného 2 roky), podávala komise návrh na týden. Po přečtení těchto informací si
cenu … 452.440,- Kč a poplatky spo- bytu) jsou k dispozici na www.mesto- rozdělení dotací do částky 40.000 Kč na může každý čtenář udělat vlastní názor
jené s provedením smlouvy,
-zatec.cz nebo na informacích MěÚ jeden rok. Poté za velké podpory tehdej- na Váš argument, že Handicap Žatec o.
n č. 2824/19 ul. Písečná v Žatci o veli- Žatec.
šího místostarosty pana Aleše Dvořáka, s. obdržel absolutně nejvyšší částku. Ve
zástupců komisí školské, kulturní a ces- výši asi ano, ale co další ukazatele? Zde
kosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podí- Zveřejněno: od 19.12.2007 do
tovního ruchu se nám podařilo navýšit je jasně vidět, když kozel dělá zahradlem společných částí budovy č.p. 2823, 17.1.2008
rozpočet jednotlivých komisí do částky níka. Celková výše Vámi schválených
100.000 Kč na rok, což je navýšení dotací nezohledňuje další ukazatele
o 150%. Pisatel článku si přisvojuje (odpracované hodiny, počet klientů,
Projednáno Radou Města Žatec dne 29.10.2007
zásluhu zvýšení dotaci v tomto roce zda jde o službu ze zákona bezplatnou
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle o 100% . K tomu jen dodávám, že ke nebo služby, kterou je hrazena klientem
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných změně navýšení přispěla i organizace apod.) a podle Vašich slov je přece důčástí domu a pozemku další osobě a to:
Handicap Žatec o. s. Naši zástupci jed- ležité podpořit pokud možno všechny
č.p.
b.j.č. ulice
vel.
m2
st.p.č. o výměře
vel. podílu
KC nali se starostou a místostarostou města žadatele. Otázkou zůstává, za jakou
2720
41 Javorová
1+3
72,9
3572
488 m2
729/29562
308 596 Kč o problému ﬁnancování sociálních akti- cenu? U Klubu seniorů samozřejmě
767
1
Hošťálkovo n. 1+1
43,2
175/1
914 m2
432/12614
170 924 Kč vit a přidělování dotací na příští roky. nejde o 3 tisíce, ale jedná se o to, na co
2651
1
Osvoboditelů 1+3
65,2
4109
174 m2
652/3940
277 508 Kč Bylo nám přislíbeno navýšení ﬁnančních byl příspěvek přiznán a proč. Pan Získal,
Zveřejněno: od 31.10.2007 do 28.1.2008
prostředků, i když ne v takovém rozsahu, obhajuje ﬁnanční tok v oblasti sociálně

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

v říjnu, kdy příslušník téhož útvaru David Burian obětavě skočil do řeky pro
tonoucího muže.
Po tomto optimistickém odstavci
zbývá doložit skutečnosti, které mohly
dopadnout v minulém roce lépe, a které
budou mít dohru v příštím roce, nebo
dalších letech. Za zhruba půl roku
činnosti současné správní rady Nemocnice Žatec o.p.s. se zatím nepodařilo
stabilizovat neutěšenou hospodářskou
situaci, která se nakumulovala z minulých let. Řešením současného stavu se
intenzivně vedení města i nemocnice
zabývá, ale i s pomocí města, či kraje
lze přijatelné výsledky očekávat až po
mnoha měsících. Naproti tomu v případě projektu Žatecké teplárenské už
mohly být výsledky hmatatelné (přijetí
dotačních prostředků), kdyby se podařilo tento projekt podat do dotačního
titulu již v měsíci listopadu.
Vážení spoluobčané, naše společné
město má široký potenciál možností,
které ještě zdaleka nebyly uchopeny
a k nimž naše i Vaše každodenní občanské, politické i obyčejné lidské úsilí
směřuje. Jsem nezvratně přesvědčen,
že vize úspěšného rozvoje města, kterou
jsme se rozhodli společně zhmotnit, je
reálná a že nám do budoucna přinese uspokojení z pocitu, že žijeme ve
městě, které bylo vždy výjimečné a pro
srdce lidí, kteří v něm společně žijí, vždy
blízké, protože ho naplňují svou prací,
nadějemi a láskou.
Ať je následující rok pro Vás pro
všechny stejně výjimečný, úspěšný
a uspokojivý.
Mgr. Erich Knoblauch – starosta města

Názor člena městského zastupitelstva.

ale o tom příště.
Setkávám se s názorem,že se jedná
o vžité manýry z období minulého
(„Žateckého temna“).
Náprava jde podle mého názoru
a názoru mých kolegů pomalu. Přiznám se k tomu, že doufám, že když
se stane z těchto problémů věc veřejná, i ta politická vůle se pohne. Když
se nepohne, obtěžoval bych Vás místo
tohoto všeobecného pohledu nudnými
podrobnostmi.
Ing.Bedřich Hendrych,
zastupitel ČSSD

Reakce na článek napsaný panem
Milanem Získalem v č. 40 ŽT z 13. 12. 2007.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník
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a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

zdravotní komise, a ani mu nevadí účel
přiznané dotace – pohoštění, které očividně není sociální službou ani zdravotní
péčí. Domov důchodců Žatec, pod který¨Klub seniorů spadá každoročně žádá
město o ﬁnancování svých aktivit (rok
2007 MěÚ Žatec 9.932.000 Kč a MPSV
4.570.00 Kč). Dá se předpokládat, že
i Klub seniorů byl v rozpočtu zmíněn
určitou ﬁnanční částkou, která zahrnuje
jeho náklady a aktivity. Handicap Žatec
o. s., sdružuje k dnešnímu dni 158 členů,
kterým nabízí některé služby, jako Společnost pro ranou péči Praha. Na provoz
a činnost Informačního centra pro osoby
se zdravotním postižením obdržel dotaci
o 7.000 Kč menší oproti loňskému roku
a o 30.000 Kč méně oproti předešlému.
Tento trend klesající podpory ze strany
města Žatce, je pro nás značně obtížný
a nelze k němu mlčet, zvláště když nás
v prosinci donutil uzavřít Informační
centrum v Jiráskově ulici, kdy stoupá
růst cen energií a dalších poplatků.
Představujeme jednu z největších organizací s počtem členů v našem městě,
která poskytuje sociální služby pro
širokou veřejnost a od 25. května 2007
s potřebnou registrací. Mimochodem
organizace nikdy nerozdělovala služby
na potřebné a nepotřebné, ale od platnosti nového zákona na registrované
a neregistrované. Pravidelně v tisku
i místní kabelové televizi informujeme
o svých aktivitách a po celou dobu činnosti organizace a informačního centra
jsou prostory veřejnosti přístupné. Zde
se mohou návštěvníci seznámit s organizací jako takovou, s poskytovanými
službami a dalšími aktivitami.
Co lze z celého článku pana Získala vyčíst je, že slova, která řekl při návštěvě
našeho centra: „Sociální oblasti nerozumím…..“, vystihuje obsah článku a jeho
rozhodnutí v sociální a zdravotní komisi,
to pouze dokládají.
Smočeková Světlana
Handicap Žatec

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

LEDEN 2008
13.1. NEDĚLE

NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA ANEB PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM

15:00

Činoherně - loutkové představení o dvou kamarádech, kteří rádi čtou dobrodružné knížky, až se do jedné z nich začtou tak, že se sami ocitnou na plavbě
po šírém moři. Na své plavbě potkají spoustu zajímavých tvorů, jako je mořská
panna, Poseidon, piráti či dravý žralok.
Hrají: Michal Vaněk a Tomáš Mařas a krásné loutky
Mimo předplatné. Vstupné: 50,-

16.1. STŘEDA

APRÍLOVÁ ŠKOLKA

10:00, 14:00

Zábavný pořad pro děti, které se chtějí pobavit, zazpívat si a zkusit si zahrát
na jevišti. Postupně se seznámíte s písničkami Jiřího Žáčka, Jiřího Chalupy,
Jaroslava Klempíře. Zazní zde i krásné melodie ze slavné televizní pohádky
O Popelce. Hrají : Eva Hrušková a Jan Přeučil
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné. Vstupné: 30,- Kč.

16.1. STŘEDA

TERNE ČHAVE

19:30

Nejoriginálnější a bezesporu také jedna z nejúspěšnějších českých romských
kapel vystoupí poprvé v Žatci. Terne Čhave hrají a zpívají tradiční romské písně,
které se naučili od svých rodičů a prarodičů, ale také své vlastní písně se současnými příběhy o lásce a smutku, radosti i chudobě, o rodině, ženách a dětech.
V současnosti hrají v sestavě: Gejza Bendig - sólo kytara, zpěv, Roman Feko
- kytara, zpěv, Josef Dzurko - basová kytara, Jan Dzurko - zpěv, klávesy, Adam
Pospíšil – housle, Roman Kroupa – percussion, Daniel Zeman - akordeon,
Libor Friedl - bicí. Mimo předplatné. Vstupné : 150,- Kč.

20.1. NEDĚLE

RÝMA

15:00

Pohádka o možném zimním onemocnění, doplněná soutěžemi proti nudě.
Uvádí Loutkoherecké sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné. JITŘENKA

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

VDÁŠ SE A BASTA !

19:30

Komedie / Romantický / USA, 2007, 102 min
Daphne Wilderová je matkou, jejíž láska nezná hranic. Vychovala tři fantastické
dcery – nemotornou, roztomilou Milly, poklidnou psycholožku Maggie a sexy,
neuctivou Mae – tak, aby z nich byly ženy, které touží mít každá matka. Jediný
problém je… že ony toho mají plné zuby. Režie: Michael Lehmann. Hrají: Diane
Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham, Piper Perabo,
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 50,-. SPI

14.1. PONDĚLÍ

DVD KONCERT – ROGER WALTERS ( PINK FLOYD)

19:30

Hudební večer s DVD projekcí koncertu známého rockového muzikanta.
Přístupné od 12. let. DVD KONCERT. Vstupné: 40,-

19.1. SOBOTA

ÚKLADNÁ VRAŽDA

19:30

Thriller, USA
Následuj své srdce. Ať už tě posílá kamkoliv, nepřemýšlej nad tím. Otevře se
tím před tebou svět plný zkušeností, jaké si ani nedokážeš představit.“ Proklatě
chytrá rada do života. Když si ji však ujme svůdná lolitka Mini (Nikki Reed),
začnou se dít věci. Nejprve se zbaví se matky, někdejší neúspěšné herečky, z níž
se stává alkoholička (Carrie-Anne Moss známá třeba z trilogie Matrix). Mezitím
si užívá milostného románku se svým nevlastním otcem (Alec Baldwin), k němuž se pak zachová podobně nemilosrdně. „S touhou, zaujetím a ochotou brát
každou překážku jako výzvu, je úžasné, co všechno jsi schopen provést.“
Režie: Nick Guthe. Hrají: Alec Baldwin, Nikki Reed, Carrie-Anne Moss, Jeff
Goldblum, Luke Wilson, Orlando Seale, Nick Guthe, Rick Fox
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 40,-. Magic Box

21.1. PONDĚLÍ

OKAMŽIK ZLOMU

19:30

Thriller, USA, 2007, 112 min
Když Ted Crawford zjistí, že jej jeho překrásná a výrazně mladší manželka
Jennifer podvádí s jiným, naplánuje její vraždu. Na místo činu přijede i detektiv
Rob Nunally, který jako jediný získá povolení vstoupit do Crawfordovy rezidence. Crawford se k vraždě manželky okamžitě přizná, ale Nunally mu prakticky
nevěnuje pozornost, protože si na podlaze všimne své milenky Jennifer – jejíž
pravou identitu dosud neznal – v kaluži krve. Crawford je po svém přiznání
okamžitě uvězněn a obžalován. K případu je přidělen mladý asistent okresního
prokurátora Willy Beachum, který se úspěšně dere do světa ﬁremního práva.
Ale nic bohužel není tak jednoduché, jak to vypadá.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Pozvánka na druhé "Hrátky se zvířátky"
Děti ze Scholy ludus Základní umělecké školy Žatec se sejdou na své další
společné hodině, tentokrát na téma
„Zvířátka v lese“.
Opět zveme všechny děti z mateřských
škol, aby si přišly zahrát a zazpívat společně se svými kamarády.
Srdečně zveme všechny zájemce ve
čtvrtek 10.1. 2008 do sálu školy. Začátek
je naplánovaný na 16. hodinu.

Koncert Terne Čhave v Žatci
Městské Divadlo v Žatci si v rámci hudebních večerů připravilo další velice zajímavý koncert. Tentokrát si na své přijdou příznivci hudby obsahující zejména
Latinu, reggae, jazz, ﬂamenco, rock i klezmer.
Poprvé v Žatci vystoupí bezesporu jed- Blues v lese, Mezi ploty, Khamoro nebo
na z nejúspěšnějších a nejoriginálnějších Sázava Fest. Další koncerty odehráli
romských kapel s názvem Terne Čhave. v Polsku, Maďarsku a Německu. Doma
Kapela hraje a zpívá tradiční romské vystupovali společně např. s Věrou Bílou
písně, které se naučili od svých rodičů a Kale, Idou Kelarovou, Kálmán Balogh
a prarodičů, ale také své vlastní písně Gipsy Cymbalom Band, Romano Drom
se současnými příběhy o lásce a smut- nebo Bratsch.
ku, radosti i chudobě, o rodině, ženách
V současnosti hrají v sestavě: Gejza
a dětech. Zvuk skupiny je postaven na Bendig, Roman Feko, Josef Dzurko,
2 kytarách a tříhlasém vokálu, doplňují Jan Dzurko, Adam Pospíšil, Roman
jej housle, akordeon, baskytara, bicí Kroupa, Daniel Zeman, Libor Friedl.
a perkuse. Největší devizou Terne Čha- Energií nabytý koncert se uskuteční
ve jsou ale jejich koncerty, které jsou již v žateckém divadle ve středu 16. ledna
pověstné svou energií a nasazením. Díky od 19:30 hod. Více informací o katomu se již objevili na festivalech jako pele naleznete na internetu na adrese
Colours of Ostrava, Rock for People, www.ternechave.net

n Čistírna oděvů – sběrna + opravy,
úpravy, šití oděvů, vč. kožených. Podměstí, Hájkova ul. (u 3.ZŠ), Po – Pá
13.30 – 16.30.
n Daruji štěně – zlatý kokršpaněl,
fenka, stáří přes 8 týdnů. Doporučuji
k domku na zahrádku, Milé a čiperné
zvířátko. Tel. 515 710 571
n Pronajmu nebytové prostory v centru města – 2 místnosti + soc.zařízení.
Bližší info: 603 873 590.
n Pronajmu garáž v ul. Pražská – tel.
608 057 430
n Pronajmu nebytové prostory, vhodné jako kanceláře (4 místnosti), celková plocha 89m2, v Čeradické ulici čp.
1564 v přízemí. Volné ihned. Kontakt:
728 602 652
n Pronajmu prostornou garáž – cena
1.000 Kč/měsíčně. Výhodná poloha: ústí
ulice bří Čapků 2153, Žatec. Dobrý vjezd
ve velké zahradě. Pouze serióznímu zájemci. Tel.: 415 748 158
n Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci. Kompletně vybavený, byt je v 7. patře
v Podměstí (5 min. od centra). Vratná
kauce dva nájmy. Tel. 775 114 325
n Dlouhodobě pronajmu pěkné
zrekonstruované byty 1 + 1 v Žatci,
Husova ul., nájemné 4.000 + služby +
vratná kauce, dále 0 + 1 v Žatci, Ostrov,
nájemné 3.000 + služby + vratná kauce. Nájemní smlouva, možnost trvalého
bydliště. K nastěhování ihned. Volejte po
18 hodině, tel. 721 181 431.
n Prodám: Luxfery 50 ks – použité 15 Kč/kus, stolní oboustr.brusku
á 150 Kč, modelové kolejiště TT á
15.000 Kč, starožitná kachlová. kamna
á 30.000 Kč, tel.: 606 928 778.
n Pronajmu: garáž u záp. nádr., nová
– 1.000/měs. – Tel.: 606 928 778
n Zdravá výživa, hubněte zdravě,
bezpečně a trvale www.hubněte.cz/je

OZNÁMENÍ
nStomatologická ordinace MUDr. Hoblíka byla uzavřena k 31. 12.
2007. Pacienti, kteří si budou chtít
vyzvednout zdravotní dokumentaci, si
dohodnou termín na tel. 724 870 409.

P or a d na

Pro redukci nadváhy
a zdravý životní styl

Odborné vedení • Individuální přístup
Poradenské místo:
Volyňských Čechů 2662, Žatec
Provozní doba:
Pondělí od 15.30 – 18.00 hod.
Nebo na objednání: Tel. 724 218 647
e-mail: pruvodce@email.cz

Základní škola Žatec,
nám. 28. října 1019, okres Louny
pořádá v pátek 25.1.2008 od 15.00
do 17.00 hod. v tělocvičně školy

Dětský karneval pro
předškoláky
Bohatý program
plný různých soutěží o ceny.
Každá maska vyhrává.
Na závěr vyhlášení nejlepší masky.
Vstupné zdarma.

FOTO BAJBORA

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkónem v Žatci nebo Lounech. Tel.: 604 371 163

Zaplněný sál Jitřenky z loňské premiéry pohádky „Příběhy hračkového
lesa“, děti si přišly na své s míšou Plíšou a kočkou Monikou.

Loutkáři děkují za podporu
Loutkáři ze žateckého loutkového
divadla Jitřenka děkují městu za poskytnuté prostředky na modernizaci
světelného a zvukového parku. Zakoupeno bylo nové osvětlovací zařízení;
reflektory a rampy včetně nových
ovladačů. Pro zkvalitnění zvuku pak
dva bezdrátové mikrofony, zesilovač,
reproduktory a záznamové zařízení.
Rádi bychom také poděkovali panu

Srbeckému a jeho kolegům za instalaci
zařízení v budově loutkového divadélka.
Teď už by Jitřenka potřebovala hlavně
to, co jí zprostředkovat či poskytnout
nikdo nemůže. Hodně času na přemlouvání her, aby se žatecké děti a děti
z blízkého okolí, kam Jitřenka se svými
představeními zajíždí, dočkaly kvalitně
ozvučených pohádek.
Loutkáři z Jitřenky

Půlnoční mši v Žatci navštívilo
na 300 lidí
Na tři sta lidí se na Štědrý den v žateckém děkanském kostele zúčastnilo tzv.
půlnoční mše svaté. Pro římskokatolické věřící to byl navíc okamžik o to vzácnější, že to byly první Vánoce v nově vymalovaném a opraveném kostele. Mše
se tradičně konala ve čtyři hodiny odpoledne, a tak bylo i rodinám s malými
dětmi umožněno, aby takto příjemně začali oslavu vánočních svátků.
Letošní mši svatou zahajovaly slav- stromky i hořící betlémské světlo, které
nostní fanfáry a provázel Žatecký pří- si přítomní mohli po bohoslužbě odnést
ležitostní sbor zpěvem Missa pastoralis do svých domovů.
I mše na úsvitu prvního vánočního
od R. Führera. Přítomní si měli možnost
zazpívat několik koled a v závěru koste- svátku – Božího hodu vánočního – se
lem zněla píseň „Narodil se Kristus nesla v slavnostním duchu. Žatecký příPán“, která všem přítomným připo- ležitostní sbor tentokrát zazpíval Missa
mněla, proč se vlastně Vánoce slaví. pastoralis bohemica, nazývanou většinou
Vánoční atmosféru doplňoval i vyřezá- Česká mše vánoční, od Jakuba Jana Ryby
Zdenka Uďanová
vaný betlém v postranní kapli, vánoční z roku 1796.

Divadelní hra Strangle Love
o skupině Depeche Mode
Městské divadlo v Žatci uvede ve čtvrtek 24.1.2008 černou komedii o prvním
a zároveň posledním fanouškovi skupiny Depeche Mode. Hlavní roli nadšence
hraje známý český herec Marek Taclík.
Hra pojednává o Ludvíkovi, kterému změní jejich milostné vztahy i je saje čtyřicet let a jeho velkou a snad i jedi- motné. Na prknech žateckého divadla
nou láskou je skupina Depeche Mode. tuto hru uvede Činoherní studio Ústí
Obětoval ji totiž úplně všechno. Jedno- nad Labem.
ho dne se zúčastní soutěže I love DM
Hrají: Nataša Gačová, Zuzana Onuro největšího fanouška kapely. Soutěž ková, Marta Vítů, Jiří Černý, Jaroslav
se koná v hlubokých lesích a očekává Achab Haidler, Josef Kadeřábek, Franse příjezd stovek lidí, ale nakonec jich tišek Marek, Kryštof Rímský a předepřijede jenom pět. Všichni přijíždějí, vším Marek Taclík. Komedie začíná
aby už nic nebylo jako dřív, aby během v žateckém divadle od 19:30 hod. Další
víkendu konečně dospěli. Soutěž se pro informace o hře naleznete na adrese
ně stává osudovou křižovatkou, která www.rudis.cz/theatre-divadlo.htm

PŘIŠLI NA SVĚT

ROZLOUČENÍ
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.

Růžičká Bohumil
59 let
Sojková Mária
58 let
Hoffman Antonín
78 let
Pekrt Antonín
27 let
Kozelková Vlasta
61 let
Farkota Tomáš
91 let
Mašková Bohuslava
79 let
Panýrek Miloslav
81 let
Blumentritová Ludmila 88 let
Hlaváčková Anna
79 let
Krejčík Ladislav
53 let

21. 12.
26. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
2008
1. 1. Chocholová Antonie
2. 1. Vaníková Marie
3. 1. Čepelák František
Dohnal Bohumil
5. 1. JUDr. Klimeš Richard
6. 1. Trejbalová Marie

78 let
94 let
37 let
86 let
64 let
90 let

           

19. 12.
20. 12.

21. 12.
22. 12.
23. 12.

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

28. 12.
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3. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.

Fárková Tereza
Odenthal Petr
Hujerová Kateřina
Roblová Michaela
Jarý Lukáš
Běhounek Adam
Kratinová Kristýna
Martinovská Markéta
Balog Robert
Kubínek Filip
Jurečková Tereza
Vovsíková Barbora
Hrdličková Kristýna
Porteleki Lukáš
Provazník Jindřich
Soukup Alexandr
Kurúcz Julius
Kaderková Bára
Kotlár Bohuslav
Vosmík Josef
Fojtíčková Nikola
Schneiderová Adéla
Kalivoda Kryštof
Kubovská Monika
Sulíková Klára
Kurúcová Adéla
Grobárová Marika
Michajlov Adam
Kayperová Sabina
Sedláček David
Marková Markéta
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Tomáš Plevko trojnásobný
vícemistr republiky!

Žatecký týdeník

ZPRÁVY Z MĚSTA

Na Závěr

Tomáš Plevko, reprezentant oddílu plavání SKJ Žatec dokázal ve třech závodech
Mistrovství České republiky Juniorů získat stříbrné medaile a titul trojnásobný
vícemistr ČR v plavání.
Mistrovství se uskutečnilo 14. – 17. pak Tomáš plaval 100m volný způsob
12 2007 v Chomutově, kam se sjela celá a stejným soubojem s Ledkem uplavali
juniorská plavecká špička a konkurence ostatním plavcům téměř o vteřinu a bylo
byla obrovská. Zmiňme například oddí- z toho do třetice skvělé druhé místo, ale
ly: Komety Brno, Axis Znojmo, Slávie VŠ s vynikajícím časem 0:51,75. Tomáš plaval
Plzeň, Zlín apod. Tomáš se kvaliﬁkoval do na hranic svých možností a má celý půl
čtyř závodů a ve třech pak bojoval také rok, aby tyto časy zopakoval, nebo vylepšil.
ve ﬁnále o příčky nejvyšší. První den se Kdyby se to podařilo, kvaliﬁkuje se Tomáš
předvedl v disciplíně 50m motýlek a při na ME a také na MS do Mexika. Přejeme
této premiéře vybojoval hned druhé místo proto Tomášovi mnoho úspěchů a štěstí
za Michalem Ledlem z Bohemians Praha. v Novém roce stejně jako celému oddílu
Z Michalem se Tomáš zná z juniorské re- a všem sportovcům.
prezentace a ví o něm, že je to mimořádný
O víkendu 8.-9.12.2007 se konalo
a zkušený borec, a také věděl, že se sním
ještě potká. Druhý den plaval Tomáš v Olomouci Mistrovství ČR v plavání
svou nejmilejší disciplínu, a sice 50 m Hasičského záchranného sboru. Z našeho
volný způsob. Svým časem se kvaliﬁko- oddílu se závodu zúčastnil náš trenér Onra
val a ve ﬁnále svedl fantastický souboj s již Payma a vedl si naprosto skvěle. Dokázal
zmiňovaným Ledlem a po velkém souboji se prosadit ve velice težké konkurenci
skončil Tomáš na výborném druhém mís- a přivezl celkem 4 medaile - 1 stříbrnou
tě skvělým časem: 0:23,35. Poslední den a 3 bronzové.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 19. 12. 2007 výběrové řízení
na obsazení funkce vedoucího úředníka:

Vedoucí odboru
vnitřních věcí

Vyjádření p. Smočekové k mému článku je příliš osobní na to, abych neodpověděl. Z mé strany je to naposledy. Aby
nedošlo k posunu této věci do jiné polohy musím nejprve prohlásit, že nevedu spor s „Handicapem“ jako institucí poskytující služby. Vedu spor s paní Smočekovou, spíše s jejími názory na to, komu poskytnout či neposkytnout příspěvek
města Žatce.
1. Z obsahu vyjádření p. Smočekové si věru připisovat nechci. V tom, že oblasti. Sebe pak charakterizuje jako zápro mne vyplývá povinnost omluvit se za jsem informoval veřejnost o pozitivních stupce laické veřejnosti, pro kterého by
nepravdivou informaci, týkající se doby výsledcích za letošní rok nevidím nic vždy jedno místo v každé komisi mělo být
z principu. Takový člověk, stojící mimo
nevhodného.
jejího předsednictví sociální komise.
5. Mé vyjádření při návštěvě „Handi- zainteresovanou strukturu by měl být zá2. Vyjadřuji politování nad tím, že
rukou větší objektivity – rozhodovacích
jsem nepřesně charakterizoval činnost capu“
Po mém jmenování do funkce před- procesů. S trochou neskromnosti si pak
„Společnost pro rannou péči“ a rozsah
sedy komise jsem jako první návštěvu připisuji schopnost dobré komunikace,
postižení jejich klientů.
Po osmi měsících, kdy jsem měl jejich uskutečnil právě v „Handicapu“, abych poměrně rychle se orientovat, trochu dižádost v ruce naposledy, jsem se příliš se paní Smočekové představil jako nový plomatického nadání a houževnatosti při
spoléhal pouze na svou paměť. Doufám, předseda komise, moje celé vyjádření naplňování vytčeného cíle. Snad i proto
že dotčená organizace i její klienti mi znělo takto: „Sociální oblasti zatím pří- jsem byl jmenován MR do čela komise.
prominou. To nic nemění na faktu, že liš nerozumím, svojí úlohu vidím v úsilí Na prvním jednání jsem se všem členům
jim poskytnutý příspěvek byl legitimní o rozšíření prostoru této sféry a získání takto představil a nabídl jsem svoji funkci
politické podpory tomuto rozšíření.Tento ve prospěch kohokoliv z komise, který by
a účelný.
3. Ke všem dalším argumentům proti rok se chci setkat pokud možno se vše- měl o tuto funkci zájem.
Komise tento můj konkrétní návrh na
rozhodnutí a MR se již vyjadřovat nebu- mi, kteří zde působí, zjistit jejich názory
du. Co jsem chtěl a měl říci, to jsem již a potřeby. Začal jsem dnes u vás, protože svém prvním zasedání nepřijala, tím mě
řekl. Komise rozhodovala o žádostech máte z práce komise velké zkušenosti.“ tedy přijala za svého předsedu.
Tedy:
přijatých MěÚ jako relevantní hlasová- Měl jsem totiž idealistickou představu, že
a)Paní Smočeková při vší úctě pro mne
se mi podaří spojit všechny lidi dobré vůle
ním podle platných směrnic.
4. Odmítám nařčení, že si připisuji ke společnému překonávání stávajících není zásadní autoritou, na jejíž výzvu bych
nějaké zásluhy. Jaké? Předsedat komisi problémů. S odstupem času konstatuji, měl neodkladně rezignovat.
b)Těmito nespornými autoritami jsou
jsem začal v situaci, kdy zde domino- že moje představa nebyla hloupá, jak
valo jedno velké sebestředné sdružení, by se od hlupáka dalo očekávat. Byla, pro mne MR a členové sociální komise.
c)Nikdo nechť nepochybuje o tom, že
na okraji spektra pak přežívá několik vzhledem k Žateckým poměrům, pouze
pokud budu kteroukoliv z těchto autorit
sdružení z ruky do úst, a část z nich se velice naivní.
6. Otázka mé rezignace na funkci před- vyzván k odstoupení, že tak neprodleně
ani nepokouší požádat o příspěvek, aby
se nestaly předmětem bezskrupolózních sedy. Komise je kolektivní orgán, který neučiním.
Milan Získal
útoků a denunciací. Tak, jak nám je právě rozhoduje ve sboru. Má 9 členů, z nichž
předseda sociální komise MR v Žatci
názorně předvedeno. Takové „zásluhy“ většina je vysoce znalá problematiky této

Okolnosti mě dovedly do sociální oblasti…

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 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na
území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• 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. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů;
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 2. 2008

Etický kodex je základ při aplikaci metod sociální práce.
Vychází z etického kodexu přijatého
IFSW, Mezinárodní federace sociálních
pracovníků. Etický kodex sociálních
pracovníků ČR byl na svém prvopočátku
předmětem mnoha připomínek a diskuzí. Jeho znění bylo schváleno v roce 1994
a vzešlo v platnost k 1. 1. 1995. V létě 2004
přijala IFSW nový kodex, který byl taktéž
přeložen do češtiny. Společnost sociálních
pracovníků ČR s Radou pro rozvoj sociální
práce vedly tehdy dlouhá jednání a diskuze k etickým problémům mezi sociálními
pracovníky, studenty a učiteli se sociálním
zaměřením. Z hlediska etického kodexu
je nutné, aby sociální pracovníci respek-

tovali etické principy a uměli je aplikovat
v praxi. Nelze uvádět všechny etické
zásady, včetně dodržování lidských práv.
Ve spektru sociálních služeb se pohybuje
v dnešní době mnoho organizací, sdružení, spolků či klubů, je na rozhodnutí
každého, jak dalece je ochotný aktivně
pracovat a přispět k rozvoji sociální sféry a vytvářet pracovní podmínky k výkonu
sociálních služeb. Ne každý je ochoten ve
svém volnu vymýšlet pracovní a odborná
setkání, připravovat referáty a zpracovávat projekty. Sociální pracovník musí
dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy

Reakce na otištěné články v Žateckých
novinách dne 27. 11. 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:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb.
(negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
• životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 16. 1. 2008 do 16.30 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru vnitřních věcí“.
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.

a v lounském týdeníku Svobodný Hlas dne 2.1.2008 o nedostatku ﬁnančních
prostředků organizace Handicap Žatec.
Do novin jsem už párkrát psala, ale že MPSV v roce 2007 schválená dotace na
začnu rok 2008 tím, že musím reagovat jedno pracoviště 350 000,- Kč a od měsna uveřejněné články jsem si nemyslela.Po ta Žatec dalších 37.000.-Kč. V prostorách
přečtení týdeníku Svobodný Hlas dne v Jiráskově ulici kde Handicap sídlí si toto
2.1.2008 mě okolnosti přinutily, abych sdružení hradí pouze energie, nájem pravsedla k počítači a reagovala. Opakovaně děpodobně pouze symbolický, nebo dosi paní předsedkyně Handicapu Žatec stě- konce zdarma. Toto určitě budou vědět na
žuje na nedostatek ﬁnančních prostředků. MěÚ Žatci na ekonomickém odboru. NeJá se jenom divím, že v době počítačů a in- stálo by za to pozeptat se i na této instituci,
ternetu, kde jsou informace o získaných která pro postižené dělá také dost a dát
finančních prostředcích dostupné, se možnost se k tomuto problému vyjádřit?
nevyjádří více lidí a i postižených k této Je to opravdu tak málo peněz, že v propopsané situaci. Pro vysvětlení, které sinci bylo registrované pracoviště Handiv článku paní předsedkyně chybí: od cap, poskytující služby klidně zavřené ?
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a poskytovat služby na nejvyšší odborné
úrovni. Pokud pracovníci dodrží výše
jmenované, jedině v tomto případě mohou získat uznání veřejnosti, nesoutěžit
o nejsilnější pozici, ale skutečně odvést
sociální práci na určité odborné úrovni.
Vzdělaný pracovník, nemusí vždy znamenat kvalitní sociální práci. A můj etický kodex: „vyhnout se reakcím k článkům
s dokonalou demagogií a emocionálních
polopravd a přejít jej mlčenlivostí“. Jen
tak dáme prostor důležitějším věcem
a tématům, a dle možností pracovat pro
dobro a blaho všech, kteří to potřebují bez
rozdílu věku.
Stanislava Žitníková
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TEL.: 415 652 360
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Jsem předsedkyní tělesně postižených
v Lounech a na tři detašované pracoviště
jsem dostala od MPSV ČR 250.000,- Kč,
další peníze na nákup invalidních vozíků
z města Podbořany 32.000,- Kč, z města
Žatec 15.000,- Kč, z města Loun 13.000,-,
z grantu Fondu T-mobile 100.000,- . Půjčovnu provozujeme nepřetržitě celý týden
i o svátcích a nenapadlo by mě uzavřít
provozovnu. Na energie, kancelářské
potřeby, cestovné, na aktivizační služby,
půjčovnu kompenzačních pomůcek a i na
fakturované služby odborníků na třech detašovaných pracovištích nám to jakž takž
vystačilo. Musíme samozřejmě počítat
a snažit se získat peníze např. tím, že na
Velikonočním jarmarku v Žatci prodáváme výrobky zdravotně postižených a máme zase zpět peníze na nákup materiálu,
aby postižení měli smysluplnou činnost.
Jak na Velikonočním jarmarku tak na
Adventních trzích, které trvaly dva dny
jsem nikoho z Handicapu neviděla. To
občanské sdružení Kamarád Lorm, za dva
dny v mrazu si penízky považuje a nepíše
a neříká,že má málo. Lehké je natáhnout
ruku a říci dejte, ale také se o to musíme
snažit především sami. Pokud vím v Žatci
je ještě jedno občanské sdružení, které poskytuje osobní asistenci, a to v roce 2007
začínalo s provozem, tudíž nedostalo od
MPSV žádnou dotaci. A jak je vidět, že
i bez této dotace při poskytování sociálních služeb (mimo jiné kvalitních) rok
ustálo a klientela se mu rozrůstá, protože
poskytují služby bez ohledu „zda je pátek,
nebo svátek“.
Rozepsala jsem se více než dost, závěrem
chci poděkovat MPSV, Krajskému úřadu,
všem sponzorům, městům, obcím i občanům, kteří nás podporují a fandí nám
v této činnosti.
V roce 2008 všem přeji zdraví, štěstí, lásku, osobní spokojenosti a více ohleduplnosti a tolerance. Zdeňka Mocňáková
předsedkyně okresní organizace

