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Upozornění

Na základě množících se dotazů od
podnikatelů, kteří obdrželi dopis vyzývající je k úhradě nemalé finanční částky
za zápis do rejstříku obchodu a živnosti
upozorňujeme, že se nejedná o zápis do
Informačního systému rejstříku živnostenského podnikání, jehož správcem
je Živnostenský úřad České republiky.
Do IS RŽP jsou podnikatelé zapsáni
automaticky po provedeném ohlášení
či změně a bez poplatku.
Bednárová Pavlína
vedoucí ObŽÚ Žatec

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 5. zasedání
Zastupitelstva Města Žatce, které se
uskuteční dne 8.4.2009 (STŘEDA) od
17,00 hodin v zasedacím sále v patře
radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Dodatek ke zřizovací listině PO Kamarád – LORM
8. Poskytnutí příspěvků sportovním organizacím na rok 2009 nad 50.000,Kč
9. Finanční příspěvky pro rok 2009
– podpora cílů a opatření komunitního plánu
10. Finanční příspěvky pro rok 2009
– sociální oblast a zdravotnictví
11. Rozbor hospodaření Města Žatce
k 31.12.2008
12. Správa domů Podměstí – žádost
o ponechání VH 2008
13. Návrh na přerozdělení výsledku
hospodaření roku 2008
14. Rozpočtová změna – úprava komunikací ul. Husova, Žatec
15. Rozpočtová změna – rozšíření parkoviště v ul. Mládežnická, Žatec
16. Program regenerace MPR a MPZ pro
rok 2009
17. Různé
18. Diskuze a podněty
19. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Upozornění

Blokové čištění ulic v Žatci proběhne
3. 4. 2009 - ulice B.Němcová, Příkrá,
Francouzská, Třebízského, Svatováclavská, Čelakovského, Mánesova
6. 4. 2009 - ulice Arbesova, Červenka,
Tyršova, Jakubská, U odborů

Mimořádný
úřední den

Dne 04.04.2009 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec:
podatelna, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Žatec bude bojovat o rekord

Náměstí Svobody v Žatci se stane 22. dubna na Den Země místem, kde obyvatelé
města svedou boj o překonání národního rekordu ve sběru vybitých baterií.
Ten od loňského podzimu drží Ústí nad Labem, kde během pěti hodin sebrali celkem 1 472 kg elektrických článků, to znamená 15,5 gramu na jednoho
obyvatele. Pro žatecké to znamená shromáždit od 10 do 15 hodin něco málo
přes 300 kilogramů baterií.
„Vybité baterie bez odborné likvidace udává městská matrika. Na plnění
jsou rizikem pro životní prostředí. Chce- všech podmínek rekordu dohlíží komime občany na tuto skutečnost upozornit sař z pelhřimovské agentury Dobrý den,
a zároveň je seznámit s tím, jak funguje která se problematikou rekordů v České
systém zpětného odběru baterií v na- republice zabývá,“ vysvětlil Petr Kratošem městě a kde najdou sběrná místa. chvíl, jednatel neziskové společnosti
Vylosovaní účastníci získají také pěkné Ecobat. Ta v ČR organizuje sběr a likviceny,“ informoval místostarosta Žatce daci baterií a je spolu s městem Žatec
Aleš Kassal.
spolupořadatelem akce.
Historicky prvním rekordmanem se
Sbírají se vybité elektrické články, jako
v loňském květnu stala Olomouc, sou- jsou tužkové baterie všech velikostí,
těžili už také v Příbrami. Od září je držite- monočlánky a ploché baterie, ale také
lem rekordu Ústí nad Labem, kde sebrali například baterie do akumulátorových
patnáct a půl gramu baterek na jednoho vrtaček a šroubováků nebo knoflíkové
obyvatele. To je pro Žatec velká výzva, články. Nesbírají se akumulátory do
znamená to shromáždit za stanovenou automobilů.
dobu více než tři metráky článků.
Baterie přinést jednotliví obyvate„Podmínky jsou pro všechny stejné. lé, ale také školy nebo místní firmy
Během pěti hodin sebrat co největší a podniky. Školáci, kteří se zapojili do
množství použitých baterií. Abychom Recyklohraní, se nemusí bát, že by přizohlednili menší města, rozpočítá se šli o body. Všechny donesené baterie se
potom celková váha na jednoho oby- jim do soutěže započítávají. Na náměsvatele podle aktuálního počtu, který tí Svobody nebude chybět ani oblíbený

Sluníčkový den

Ve čtvrtek dne 2.4.2009 proběhne
v Žatci charitativní sbírka „Sluníčkový
den“. V ulicích budou viděni studenti
vybaveni tričky s logem fondu , kteří
budou nabízet ke koupi sluníčka ve
formě placek, magnetek a keramiky. Vybraná částka bude předána Nadačnímu
fondu rozum a Cit, která již dvanáct let
pomáhá opuštěným dětem a podporuje
pěstounské rodiny. Ty jsou pro mnohé
děti z dětských domovů jedinou šancí, jak získat novou rodinu a domov.
Pěstouni si často berou do výchovy
děti problémové, handicapované nebo
děti jiného etnika. Patronkou fondu
je herečka Naďa Konvalinková. Za
dobu své činnosti podpořili již na 450
pěstounských rodin a obdarovali je
částkou téměř 18 000 000,- Kč, ale co
je důležité, v těchto rodinách našlo svůj
domov více jak 2 300 opuštěných dětí.
Hlavním cílem celého projektu je, aby
co nejméně dětí vyrůstalo v dětských domovech a ústavech sociální péče. red

žabák BAT, který určitě potěší hlavně
nejmenší děti.
A jaké druhy baterií mohou občané
přinést? Tužkové baterie všech velikostí,
monočlánky, ploché baterie, baterie do
akumulátorových vrtaček a šroubováků,
knoflíkové baterie.
Dále se budou moci obyvatelé Žatce
zbavit jednoduše a přitom zcela ekologicky vysloužilých elektrospotřebičů ze
svých domácností.
Stačí je ve středu 22. 4. 2009 přinést
či přivézt na Náměstí Svobody, kde
bude od 8 do 16 h přistaven kontejner
na elektroodpad.
Za již nepotřebnou žehličku, varnou
konvici, mikrovlnku, ledničku nebo
pračku či sekačku na trávu – zkrátka
za odevzdaný spotřebič čeká na každého
dárek od společnosti ELEKTROWIN.
Dárečky mohou získat děti také za účast
v zábavně naučných soutěžích.
Všichni bez rozdílu věku pak mají
šanci načerpat u stánku společnosti
ELEKTROWIN, která se zpětným odběrem elektroodpadu dlouhodobě zabývá, informace o správném nakládání
s vysloužilým elektrozařízením, o jeho
recyklaci a ekologické likvidaci, což je
jedna z významných cest k ochraně životního prostředí. A to je dobrý důvod,
proč se po ní společně vydat.

Pravicoví extrémisté se setkali v Žatci,
po dohodě s městem zasáhla Policie ČR
Žatec – V sobotu se v prostorách Lidového domu v Žatci sešla skupina osob,
o které se záhy začala zajímat Policie
ČR vzhledem k podezření, že se jedná
o pravicové extrémisty. Jakmile si tyto
skutečnosti ozřejmila, ihned mne s touto informací neprodleně seznámila.
Policisté velmi pečlivě monitorovali
a vyhodnocovali dění v Lidovém domě.
Poté, co jsme na místě společně s policejním odborníkem na extremismus
slyšeli heslo, které před desítkami let
značilo bojový pokřik Hitlerjugend
a přidružily se k tomu další získané
poznatky, začala Policie ČR připravovat zákrok. „Zákrok provedli na
základě vlastního operativního zjištění
a po vzájemné komunikaci se zástupci
Městského úřadu v Žatci, neboť vyvstalo podezření, že na akci dochází
k páchání protiprávního jednání podle
§ 261 trestního zákona. Konkrétně se

jednalo o podezření z trestného činu
podpora a propagace hnutí směřujících
k potlačení práv a svobod občanů dle §
260 trestního zákona,“ uvedla policejní
mluvčí Jaromíra Střelcová.
Policie nasadila specializované pořádkové síly ze čtyř nebo pěti okresů.
Policisté následně předvedli na služebnu
celkem sedm osob, které byly podezřelé
z protiprávního jednání, mezi nimi byli
i cizinci. Eskortu společně s Policií ČR
zajišťovala také Městská policie Žatec.
V jednu hodinu po půlnoci následujícího dne policisté opatření ukončili a po
zvážení situace zajistili ve městě zvýšený
výkon pořádkové služby.
Během provedeného policejního
zákroku nedošlo ke zranění žádného
účastníka koncertu ani ke zranění zasahujících policistů. Policejního opatření
se zúčastnilo 70 policistů z pořádkových
jednotek krajského ředitelství Policie

Severočeského kraje Ústí nad Labem.
Na koncertě bylo přítomno asi 150
účastníku.
Jak už jsem oznámil do médií, v Žatci nestojíme o to, aby se tu konaly akce
podobného ražení. Žijeme v právním
státě, proto nemůžeme jako město
stoprocentně zabránit tomu, aby se
obdobná akce ve městě neopakovala.
Představitelé policie ode mne v průběhu
sobotní noci opakovaně slyšeli, že mají
naši plnou podporu v potírání takových
aktivit. Zásah policie – byť některými
novináři kritizovaný – byl tak podle
mého mínění jasným vzkazem, že nic
takového nebudeme ani příště tolerovat.
Možná se na mne kvůli tomu bude někdo zlobit, ale i demokracie má své meze
a pouze nečinně přihlížet k tomu, jak se
tyto podivné extrémistické síly scházejí
a formují, se nám může pořádně vymstít. Aleš Kassal, místostarosta

že je autorem tzv. petiční výbor, který
kromě kontaktní osoby musí být pod
peticí uveden. (§5 odst. 1 „Petice musí
být písemná a musí být pod ní uvedeno
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji
podává; podává-li petici petiční výbor,
uvedou se jména, příjmení a bydliště
všech členů výboru a jméno, příjmení
a bydliště toho, kdo je oprávněn členy
výboru v této věci zastupovat.“)
Dle mého názoru je tedy z textu zákona patrné, že petice byla předložena anonymně a zaměstnanci i občané zneužiti
k podpisu dokumentu, který měl pouze
vyvolat zdání seriózního petičního dokumentu. O úrovni a „pravdivosti“ údajů
v něm obsažených se měla možnost SR
přesvědčit na jednání s MUDr. Koutnou
a osmi vrchními sestrami, krátce po
oficiálním obdržení „petice“. SR byla
ochotna k jednání v zájmu vysvětlení si
některých nepravdivostí „tváří v tvář“
s kontaktní osobou a signatáři, i přes
výše uvedené skutečnosti. V průběhu
jednání paní doktorka ani signatářky
nebyly schopny vysvětlit a jakkoliv

doložit peticí zveřejněná nařčení proti
přítomným členům SR. SR naopak
připustila, že názor signatářek mohl být
silně ovlivněn nedostatkem komunikace
a diskutovaná nařčení proti přítomným
členům SR byla silně zmírněna, či zcela sejmuta. Taková byla realita, kterou
může potvrdit jakýkoliv přítomný člen
tehdejší schůzky a kdo tvrdí něco jiného,
účelově znehodnocuje úsilí, trpělivost
a výsledek vyčerpávajícího téměř 4 hodinového jednání. Domluvena (slíbena?)
byla i zmírňující reakce autorů petice
v médiích. Proto jsem psal o určitém
dosaženém kompromisu ve vzájemných
postojích.
Velkým překvapením pro zastupitele
a členy SR bylo potom to, že v pondělí byl doručen všem zastupitelům
města opět anonymní dopis podepsaný „Zdravotníci“, kde se výsledek
jednání zásadně popírá a zřejmě opět
vůbec nepochází z „dílny“ paní doktorky Koutné, nebo tehdy přítomných
vrchních sester. Protože se opět nikdo
nepodepsal, soudím, že pisateli zřejmě

i nadále vyhovuje setrvávat v pohodlné
anonymitě a zásobovat zastupitele, členy
SR, zaměstnance i veřejnost sprostými
výpady, které nemůže nijak dokázat.
Naopak na důkaz snahy situaci zcela
zklidnit SR na pondělním jednání pověřila přesto Dozorčí radu nemocnice jako
kontrolní orgán prověřením skutečností
obsažených v „Petici“ a tím prokázat,
zda se členové SR něčeho takového
dopustili. Pokud se tak nestane, mohli
by členové SR v krajním případě zvážit
žalobu z důvodu ochrany osobní cti. To
je však již extrémní varianta a snahou
je spíše i přes neshody situaci postupně uklidnit a normalizovat. Na doložení
svých slov, že skutečně dochází k výsledkům v jednání a kompromisním krokům
mohu uvést, že pan ředitel MUDr. Bergl
na posledním jednání SR odstoupil od
rozhodnutí ukončení pracovního poměru na funkci ředitele ke dni 31.3.2009
a souhlasil s prodloužením výkonu
funkce do 31.5.2009. SR toto jeho
rozhodnutí přijala.
starosta města

K „Petici“ a dalším anonymním dopisům
Zastupitelé a žatecká veřejnost je
v poslední době zaměstnávána aktivitou
neznámých lidí, kteří organizují podpisové akce, rozesílají zastupitelům dopisy
a používají mediální prostředky k tomu,
aby i s jejich pomocí destabilizovali situaci v nemocnici. Neznámým autorům
vadí, že nemocnice je na dlouhou dobu
připravena, po oddlužení 15 miliony
korun, podávat stabilní vyrovnané
výkony a potřebují tento stav patřičně
zrelativizovat. O dotaci město požádalo
samo vedení nemocnice a město vyhovělo. Po dosažení tohoto kroku přichází
však požadavek od autorů „Petice“ a to
odstoupení celé správní rady nemocnice (SR). Petice sama by nemusela být
vedením města přijata, neboť nesplňuje základní podmínku, kterou musí
mít a to, že se pod ní někdo podepíše.
Argument, že je uvedena kontaktní
osoba – MUDr. Jiřina Koutná, podle
požadavku odstavce 1) § 5 Podání a vyřízení petice zákona 85/1991 Sb. O právu
petičním, v tomto případě neobstojí, neboť kontaktní osoba se uvádí v případě,
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Řidiči pozor - přednost zprava
Od soboty 11.04.2009 bude v Žatci probíhat přeznačení všech ulic vymezených
ulicemi Volyňských Čechů, Komenského
Alej, Pražská a K Perči. Na všech křižovatkách budou postupně do 14.04.2009
odstraňovány dopravní značky upravující
přednost a na křižovatkách bude jednotně platit obecná úprava - tedy přednost
vozidel přijíždějících zprava. Je potřeba
zvláště upozornit na zažitý průjezd ulicemi Studentská a Svatopluka Čecha, které
jsou nyní hlavními silnicemi. Na všech
křižovatkách bude výrazným vodorovným
dopravním značením vyznačena dopravní
značka „Křižovatka“ (viz. obrázek). Pokud

ji na silnici uvidíte, znamená to zpomalit
či zastavit před křižovatkou a dát přednost
vozidlům jedoucím zprava.
Přeznačení nelze stihnou v jednom dni,
takže se po dobu prací stane, že některá
křižovatka bude ještě označená dopravními značkami a další již bude bez označení.
Je tedy třeba vnímat a sledovat dopravní
značení a vyvarovat se jízdě po paměti.
Zároveň prosíme řidiče o potřebnou opatrnost a trpělivost při provádění prací.
Cílem celé této změny je celkové
zklidnění dopravy a ujednocení pravidel
o přednosti v jízdě na všech křižovatkách
v této části města.

Sběrová sobota v Žatci
Dne 4. 4. 2009 proběhne sběrová sobota
zaměřená na svoz odpadu objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci bude
k dispozici celkem 30 stanovišť, kde budou
v daný termín přistaveny velkoobjemové
kontejnery k ukládání výše uvedených
odpadů. U každého stanoviště bude také
k dispozici proškolená obsluha, která bude
nápomocna při vykládce odpadů. Občané
mohou odpad dovézt v daný termín od 8:00

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice
2 – ul. Chomutovská u Fruty
3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002

n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
schválen Radou Města Žatec dne 14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je určeno
schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo
základní členění parcel do bloků navazujících na
současné ulice Vrchlického, Politických vězňů,
Elišky Krásnohorské, Dukelská a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
v termínu zveřejnění podání žádosti o koupi
pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada
částky 5.000,- Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je stanovena
částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené s provedením
smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do 2 měsíců
ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2 bude
zaplacena před podpisem kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2 bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní smlouvy, její
úhrada bude zajištěna prostřednictvím přímé
vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání pravomocného rozhodnutí
stavebního úřadu o povolení užívání stavby) do
4 let od podpisu kupní smlouvy bude část kupní
ceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného pozemku
prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let ode dne
vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice na pozemek je možné
po schválené žádosti na OŽP z deponie ornice
v zadní části lokality Kamenný vršek na vlastní
náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m
ze zámkové skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM a zhotovitele
stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na vlastní náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od silnice
oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š.
1,4m (jedno u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři a stromy.

Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody PE 32
zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné provést úpravu
vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN
150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek u některých parcel
minimální – cca 1,2 m pod terénem (nutnost
odkanalizování při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační
přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné
napojit pouze přes bezpečnostní přepadovou
jímku – nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke
stavebnímu povolení (dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s.
(ŽT a.s.). Přípojka bude ukončena uzávěrem ve
sdruženém zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena zaslepená
přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny
elektrické rozvodné skříně s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za
připojení ke každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná tj. 5,5 m
od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební čára 5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude
min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než 5,5 m od
hranice pozemku – platí stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54 a 4614/
85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé
podlaží nebude řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou
stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude předmětem
vyjádření k dokumentaci ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné nebo částečně
průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m,
materiál a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný způsob
ekologického vytápění – např. tepelná čerpadla
(geotermální zdroje), sluneční energie a to na
vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby se bude
vyjadřovat architekt města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP
– stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá
odbor rozvoje města tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu
a postupu prodeje podá majetkový odbor tel.
415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 10. 2. 2009 do 11. 3. 2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Vážení čtenáři, reaguji na petici, která
se v minulých dnech objevila na veřejnosti,
a dovolím si Vám předložit své připomínky
a konstatování.
1) mohou iniciátoři výzvy veřejně prohlásit, že zvýšení platů střednímu zdravotnímu
personálu je jedním z důkazů nekompetentnosti správní rady, když se tím zabránilo ukončování pracovních poměrů, a tím
i následně znemožnění chodu jednotlivých
oddělení?
2) jsou si iniciátoři a předkladatelé vědomi, že znalost právních předpisů nutných
k řízení zdravotnického řízení je především
povinností a základním předpokladem pro
řídící management nemocnice? Že úloha
správní rady spočívá v kontrole řízení
a hospodaření, aby zřizovatel (město Žatec),
nemuselo být tím, kdo neustále bude chod
nemocnice financovat?
3) je iniciátorům a předkladatelům známo,

že nemocnice vypsala dvě výběrová řízení na
pozici ekonoma? Že první výběrové řízení
vyhrál a jako ekonom nastoupil erudovaný
člověk, dříve úspěšně pracující v nemocnici
Liberec? Že po měsíci odešel bez vysvětlení?
Správní radu nemocnice důvody zajímaly. Je
iniciátorům známo, že se proslýchalo, že mu
některé osoby ve vedení nemocnice dávaly
najevo, že není vítán?
4) je iniciátorům a předkladatelům známo,
že teprve do druhého výběrového řízení
(pro nedoslýchavé – do výběrového řízení)
se přihlásily dvě zájemkyně, přičemž jedna
z nich byla Ing. Henrychová, která byla
správní radou vybrána, protože o několik
kategorií převyšovala druhou přihlášenou
zájemkyni? Druhá zájemkyně měla praxi
jako účetní a diplom získala několik málo
měsíců před výběrovým řízením.
5) je iniciátorům a předkladatelům výzvy známo a zejména těm, co tuto výzvu

do 12:00 hodin. Prosíme občany o dodržení
termínů a ukázněnost při předávání odpadů obsluze sběrného stanoviště. Po naplnění kontejnerů provede společnost LIKOR
CZ s.r.o. odvoz odpadů do Sběrného dvora
města Žatce, kde proběhne případné dotřídění odpadů a dále odvoz odpadů k recyklaci nebo konečnému odstranění. Věříme,
že tato služba, která je pro občany města
Žatce zdarma pomůže nejen „uklidit si

před vlastním prahem“, ale hlavně přispěje
k ochraně životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014, který je
v provozu:
PO až PÁ od 7:00 do 18:00
SO až NE od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký
ekolog společnosti

Trasa A
Stanoviště číslo

Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

Žatecký týdeník

6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Podměstí, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u Morového Sloupu
13 – roh Arbesova a N. Schody
14 – roh Hejdukova a Jungmanova

Trasa B
Stanoviště číslo
1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 – ul. Bří Čapků před skolkou Alergo
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Dvořákova U Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ
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K obsahu výzvy pracovníků nemocnice

Žatecký
týdeník

podepsali, že výběrové řízení na počítače
připravovala, vypsala a organizovala sama
nemocnice, nikoliv správní rada? Nabídky
pak správní rada vyhodnotila podle předložených podkladů. Je jim také známo, že ten,
kdo nemá peníze, aby si mohl koupit cokoliv,
musí hledat řešení, které splní daný účel a je
v možnostech chlebodárce, kterým je v tomto případě město Žatec.
6) iniciátorům a předkladatelům výzvy je
známo, že potřebný program (nemocniční
informační systém – pozn. red.) zatím není
používaný v žádné nemocnici. Je jim i známo, že se upravuje pro potřeby lůžkových
zdravotnických zařízení. Nechtějí věřit, že
bude zadarmo. Překvapuje mne tedy, že
jim není známo, že zakoupení zavedeného
programu by musel chlebodárce, tedy město Žatec, zaplatit. Je to tedy důkaz totální
zaostalosti správní rady, že místo toho, aby
hrdě žádala další miliony, hledala cestu

k úspoře?
7) je iniciátorům a předkladatelům známo, že správní rada rozhodla o nákupu PC
v prosinci 2008 a ještě ke konci první poloviny března pracovník odpovědný za zapojení
(p. Remta) a provoz počítačů požadavek
správní rady na co nejrychlejší zapojení
nesplnil? Více než dva měsíce pod různými
záminkami odmítal plnit svoje pracovní
povinnosti. Za přítomnosti ředitele nemocnice bylo projednáno, jak co nejdříve dostat
počítače na internu, kde jsem byl osobně
žádán již před dvěma lety o to, aby na uvedená oddělení byly počítače zavedeny. Proto
jsme předjímali potřebu najmutí firmy, aby
bylo možné obejít velmi úspěšnou pasivní
rezistenci p. Remty. Podepsal-li výzvu někdo
z oddělení, na kterých počítače chybějí, rád
bych věřil, že se aspoň trochu zastydí.
8) je iniciátorům a předkladatelům výzvy známo, že správní rada nemůže zrušit

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

to, o čem nerozhodla? Pracovní poměr
Ing. Košťálové a pana Remty byl ukončen
dohodou, která byla podepsána ředitelem
nemocnice.
9) chci, aby bylo veřejnosti známo, že
jediný tlak, který ode mne mohl pociťovat
pan ředitel MUDr. Bergl, byl požadavek
(mírně parafrázováno):“ Proboha, vedení
nemocnice by mělo projevit aspoň snahu
hledat nějaké úspory jako projev dobré vůle
vůči městu. Nesmí se to týkat zdravotního
personálu ani lékařů. Možná jsou nějaké
rezervy v organizaci práce.“
10) jako prognostik amatér si na závěr
dovoluji předložit všem, kterých se to týká,
jednu prognózu k zamyšlení: Do okamžiku
našeho odstoupení nebo odvolání se hraje
o nás. Potom se ale bude hrát jen o Vás.
Autor:
Milan Získal, člen správní rady nemocnice

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

2. dubna 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

DUBEN 2009
3.4. Pátek

BRATŘI EBENOVÉ

8.4. Středa

KYTICE

9.4. Čtvrtek

SNY SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ

15.4. Středa

19:30

Nejzvláštnější skupina v historii české populární hudby. Přijďte si poslechnout
nové písně z alba Chlebíčky i starší skladby této oblíbené trojice.
Zahrají ve složení: Marek Eben, Kryštof Eben a David Eben
Vstupné: 280,Mimo předplatné

8:00, 9:30, 11:00

Vodník, Polednice, Vrba, Kytice – Balady s motivem vztahu matky k dítěti.
Koláž čtyř nejznámějších balad od Karla Jaromíra Erbena.
Vstupné: 40,- Mimo předplatné

19:00

Společensko-charitativní Módní show na podporu Nemocnice Žatec.
Zaměření na trendy 2009 - 2010. Moderuje Miss ČR Lucie Váchová
Vstupné: 150,Mimo předplatné

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ ANEB DVA ŠVAGŘI

19:30

Setkání se slavnými melodiemi Karla Hašlera a Rudolfa Frimla. Seznamte se
zajímavými fakty o životě těchto dvou skladatelů. V pořadu zazní skladby
Tulák, Po starých zámeckých schodech, Vltavo, Muziky Muziky a řada dalších melodií. Účinkují: Lubomír Havlák, Ivana Hybešová, Jana Heinová a Irena
Havlíková. Vstupné: 130,-

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
4.4. Sobota

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝ RYTÍŘŮ 1

19:30

5.4. Neděle

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝ RYTÍŘŮ 2

15:00

6.4. Pondělí

11.4. Sobota

Rodinný / Dobrodružný / Dánsko, 85 min
Ztracený poklad templářských rytířů je dobrodružný detektivní příběh odehrávající se na Dánském ostrově Bornholm. Čtyři děti se zapletou do záhady
kolem kostelů, tajného bratrstva, templářských rytířů a legendárního pokladu.
Každé prázdniny jezdí dvanáctiletá Katrine a její dědeček na ostrov Bornholm.
Během let zde Katrine našla dobrého přítele v knězi Johannesovi a seznámila
se také s městským klukem Mathiasem, s místním chlapcem Nisem a s jeho
malou sestrou, osmiletou Fie. Letošní rok se však od těch předešlých liší.
Režie: Kasper Barfoed
Vstupné: 60 ,Dobrodružný / Rodinný Německo, 2007, 78 min
V roce 1361, právě ve chvíli, kdy se dánský král Valdemar se svým vojskem
blíží ke hradbám města Visby na ostrově Gotland v Baltském moři, dívka
jménem Sigrid zanechá odkazy vedoucí k pokladu nesmírné hodnoty. Brzy
poté je uvězněna a zazděna ve věži za to, že odmítla prozradit, kde je poklad
ukryt. O sedm století později se čtrnáctiletá Katrine spolu se svými kamarády
vydává po stopách, které je mají dovést k unesenému otci Katrine i k tajnému
pokladu. Skupinka kamarádů je však obklíčena obávaným Černým bratrstvem,
jež usiluje o poklad. Podaří se dětem najít otce dívenky a vystoupí Sigrid z minulosti, aby jim pomohla v jejich pátrání? Režie: Giacomo Campeotto. Hrají:
Peter Gantzler, Kirstine Rosenkrands Mikkelsen
Vstupné: 60 ,-

JEŽÍŠ JE NORMÁLNÍ

strana 3

19:30

Dokumentární / Česko, 2008, 66 min
Dokumentární film, který klade otázky související s tématem víry, manipulace a výchovy dětí v kontroverzních křesťanských skupinách.Režisérka fimu,
Tereza Nvotová jako malé dítě chodila do bilingvální „Školy budoucnosti“.
Byla tam vychovávána americkými misionáři, kteří patřili do charismatického
křesťanského Hnutí víry. Děti se v této škole kromě angličtiny učily uzdravovat, mluvit s Ježíšem, zpívat s rukama nahoře a patřit do elity „vítězů“ nad
ďáblem. Když Tereza po deseti letech procházela prostranstvím u pražského
metra Anděl, někdo na ni znenadání začal křičet, že ji Ježíš miluje. Byli to
členové církve „Triumfální centrum víry“ uprostřed své pouliční evangelizace.
Tereza se tehdy zarazila, vzpomněla si na své dětství a na příští shromáždění
církve se zašla podívat.
Režie: Tereza Nvotová
Vstupné: 50,-

THE TRIBUTE TO PAVAROTTI – One Amazing Weekend in Petra 19:30

Na koncertu k poctě Pavarottiho, za jehož myšlenkou stála vdova po italském
tenorovi, a který zorganizoval promotér Harvey Goldsmith, se sešly hvězdy
populární a vážné hudby u příležitosti Pavarottiho nedožitých 73. narozenin
a vystoupily na pamětihodném místě před publikem, ve kterém seděli hudebníci, slavné osobnosti a členové královských rodin. V úchvatném přírodním
amfiteátru spolu poprvé od Pavarottiho smrti, která ukončila kariéru seskupení
“Tři tenoři”, zazpívali Placido Domingo a José Carreras. Andrea Bocelli zazpíval úryvek z opery Tosca a později se k němu připojili další v úryvku z Pucciniho
opery La Boheme. Sting vystoupil spolu s operní hvězdou Angelou Giorghiu
v árii “La Ci Darem” z opery Don Giovanni a zpěvák skupiny U2 Bono přednesl projev k poctě mistra. Dále také účinkovali Andrea Griminelli, Zucchero,
Jovanotti, Laura Pausini, které doprovázel Pražský filharmonický orchestr.
Vstupné: 100 ,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Pohádková noc v knihovně

(Žatec) - V noci pátku 3. dubna na sobotu 4. dubna (19,30 do 9,00 hodin) je
připravena pro dětské čtenáře od 6 do 10 let v centrální knihovně již tradiční
kouzelná PohádkovÁ noc plná pohádek, zábavy, her i překvapení.
(fr)

Sběratelská výstava v Křížově vile
Od 2. dubna mohou návštěvníci vidět
v dolních prostorách Křížovy vily v Žatci novou výstavu. Tentokrát to budou
kapesní kalendáříky od paní Jindřišky
Malé ze Žatce a od pana Stanislava
Turka z Kadaně. Sběratelské věci, které
souvisí s pivním mokem, nám předvede
pan Pavel Moravec ze Žatce. Budou to

reklamní cedule, pivní etikety, tácky,
láhve a další…
Tato výstava bude netradiční, protože
zahajuje cyklus sběratelských výstav
v Křížově vile. Proto má název „Sběratelé I.“. Vernisáž, na kterou jste všichni
srdečně zváni, se koná 2. dubna od 17.oo
hodin.
(jmj)

(Žatec) - Městská knihovna Žatec připravila pro čtenáře Dětského oddělení
knihovny prázdninový program na velikonoční prázdniny. Velikonoční dílny se
konají ve čtvrtek 9.4. od 9 do 15 hodin,
v pátek 10.4. od 9 do 17 hodin a v sobotu
11.4. od 9 do 11,30 hodin. Na programu

jsou zejména malování a zdobení kraslic,
výroba velikonočního řetězu a leporela,
zdobení perníčků, v sobotu návštěva
velikonočního jarmarku a další zajímavé
činnosti. Vstupné činí 2 vyfouklá vajíčka
na každého dětského čtenáře a den (kromě soboty).
(fr)

Velikonoční prázdniny v knihovně

n Z důvodu vysokého věku a zhoršujícího se zdravotního stavu prodám cihlový rodinný dům v historickém centru
města Žatce 4 + 1, veškeré příslušenství,
terasa 24 m2 s vyhlídkou do krajiny,
garáž, nebytové prostory, zahrádka.
Cena 2 750 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Kontaktní mobil:
608226600
n Pronajmu byt 1+1 (2+1), žádné
skryté poplatky jako např. fond oprav.
Tel. 724 122 177
n Pronajmu obchod na Kruhovém
náměstí, 75 m2 kompaktního prostoru, výloha, vstup z ulice. Info na tel.:
724 105 945
n Prodám válendu bez úložného prostoru, kvalitní čalouněné matrace, cena
700,-Kč; čalouněnou rozkládací pohovku, délka 140 cm, cena 2.500,-Kč. Foto
zašlu na e-mail. Kontakt 777 634 052.
n Letní dětský tábor Kožlany – pro
děti od 7 do 14 let. Termín: 15. – 23. 8.
2009. Cena: 2 500,- Kč. Ubytování: ve
4lůžkových chatách. Soutěže, hry, koupání, zájezd do Zoo. Přihlášky: Jindřich
Dlouhý –REKL Žatec, tel. 415 710 439
n Dlouhodobě pronajmu v lokalitě
Podměstí pěkný, slunný byt 1+1+šatna,
balkon s výhledem na Žatec, nájemné
3500,- Kč + služby. Dále pěkný, slunný,
udržovaný byt 1+0, nájemné 2500,-Kč
+ služby. Vratná kauce, smlouva, zřízení trv. bydliště možné. Tel. 721 181 431,
volat mezi 17:00h – 20:00 h.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici v Žatci. Garáž,
terasa, balkon, zahrada 450m, všechny
sítě. Nová střecha. Kolaudace 1993,
cena 2 700 000 kč. Tel. 728 151 997.
n Pronajmu byt 1+3 (90cm2) v I. patře
rod.domu, byt po rekonstrukci, plastová
okna, sprchový kout, plyn. kotel. Nájem
4.+900,- Kč + inkaso 4.300,- Kč. Kauce
18.000,- Kč. Žatec. Tel. 737 762 764.
n Hledáme nové realitní makléře. Školení vždy v sobotu. Tel.:
731 914 884
n ZBAVTE SE PŘEBYTEČNÝCH
KILOGRAMŮ
www.hubnete.cz/zdencula
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 1+2 + balkon,
2. poschodí v Hájkově ulici. Tel.
775 638 666.
n Pronajmu garáž v Lučanské ulici, elektřina, bezpečné místo, cena
1000,-Kč měsíčně. Tel. 605 500 512
odpoledne.
n Pronajmu byt 1 + 1 (48 m2) v RD. 1.
patro, plast. okna, vana, plyn. kotel, terasa. Nájem 2.800,- Kč + inkaso 2.700,Kč. Kauce 10 tis. Kč. Tel.: 737 762 764,
415 210 135
n Hledám spolupracovníky pro
otevření nové kanceláře – administrativa. Volejte: 724 730 485.
Nejlépe ihned!
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí,
celkový nájem včetně energií a služeb
7.200,- Kč. Smlouva na 6 měsíců
s možností prodloužení, kauce a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy. Tel.
777 634 051.
n Pronajmu, případně prodám byt
v OV v Žatci Podměstí. Dům zateplen
včetně střechy, 3.patro, 3+1, balkon,
plastová okna, parkety, nezařízený,
volný. Tel. 774 352 215.
n Prodám moped JAWA – BABETA, přívěsný vozík za auto, pánské
kolo Favorit, vše v dobrém stavu. Tel.
415 710 421.
n Provádím štukatérské a drobné
zednické práce, popř. malování. Cena
dohodou. Volejte po 16. hodině. Tel.:
739 869 716
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 v panelovém domě, příjemné sídliště, kauce
15000,- Kč. Tel. 777 737 412.

Domácí mléko

prodej ze dvora, vysoká kvalita,
denně čerstvé.

Farma Šťastný, Radičeves u Žatce,
kontakt 724 548 654

Dobrá nálada mezi hosty sobotního Tobogánu vydržela až do konce pořadu.
Zleva: V. Zavřel, D. Burešová, P. Hřebíčková, Z. Kolářová, O. Kepka a Aleš Cibulka s T. Medveckou a kolegyní Z. Kolářové z divadla J. K. Tyla Plzeň. (foto: žit)

Žatečáci v pořadu „Tobogán“

Ti, kteří zůstávají i po letech věrni Českému rozhlasu 2 a naladili si pravidelný
sobotní pořad „Tobogán“ určitě nelitovali. Nejenže byl pořad opět zábavný,
ale při otázce „ odkud, že tentokrát diváci přijeli?“, zaznělo sálem „Žatec“.
Samozřejmě, že diváci v hledišti byli i z větší dálky, ale jedni z těch, kteří usedli
do sedadel divadla „U Hasičů“ na pražských Vinohradech, byli lidé z SPCCH
Žatec.
Organizace uspořádala pro své členy divadla, která si také odnesla z jeviště
zájezd na tento oblíbený pořad, který pražské kapličky skleněnou plastiku.
je stále vyhledávaný věkovou kategorií Dalším hostem byla nominovaná Dana
seniorů. Aleš Cibulka, který pořad Burešová za operu z ND v Brně. Zpestv současnosti moderuje měl tentokrát řením pořadu byli další dva hosté, člen
vskutku hvězdné obsazení. Hosty pořa- prezídia Herecké asociace Ondřej Kepdu byli dramatičtí umělci nominováni ka a držitelka ceny Thálie z roku 2001
na cenu Thálie 2008, která se večer a 2003 Taťjána Medvecká. Krásná čistá
předávala v Národním divadle. Za čeština Aleše Cibulky, dává této komorní
operetu a muzikál byla hostem Zuzana talkshow, která je vysílána živě, bez střiKolářová a Vlastimil Zavřel a oba dva hů a úprav příjemnou a bezprostřední
si cenu skutečně večer při slavnostním atmosféru, kterou si každý divák užívá
předávání převzali. Z oboru činohra byla dle svého gusta. Ze sobotního pořadu
hostem mladá, příjemná a veselá „Ma- a slunečné Prahy odjížděli všichni nadryša“ – Petra Hřebíčková ze zlínského míru spokojeni.
(žit)

Tradiční skautský Výsadek

Noční výsadek 28. března 2009. Jako každý rok se i letos uskutečnila tradiční
skautská akce Výsadek, pořádaný skautským střediskem Chomutov.
Akce začala v sobotu v 19:00. Sešli my, kde se opravdu nedala rozeznat.
jsme se v našich klubovnách a čekali na
Poté jsme museli v každé vesnici,
příjezd autobusu. Kolem desáté autobus kterou jsme prošli splnit různé úkoly.
konečně přijel, naložil nás a odvezl ne- Nejzajímavější část se odehrála na zříznámo kam. Celé akce se zúčastnilo přes cenině hradu Pravda, kde jsme viděli
100 skautů z celého kraje, a proto ani my dokonce i Bílou paní. Cílem výsadku
jsme nemohli chybět. My, žatečtí, jsme byla škola v obci Domoušice, kde jsme
se rozdělili do dvou skupin.
přespali a ráno vyrazili domu. FotograPrvní skupinou byli rověři (skauti fie z výsadku si můžete prohlédnout na
a skutky nad 15 let) a druhou sku- našich webových stránkách www.zapinou byli vlčata. Rověři měli jednu tec.skauting.cz
z nejdelších a nejtěžších tras a vlčata
nachodili za celou noc cca 12km. VysaĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ
zeni jsme byli nedaleko obce Nečemice
ĀȀ̀ЀԀĀЀࠀ܀Ѐ
a naštěstí jsme se vydali na správnou
stranu, jinak bychom zamířili do jiné
obce. V Nečemicích jsme museli splnit
několik úkolů a podle mapy a azimutu
ĀȀ̀ЀԀȀऀऀࠀ܀ఀఀࠀ
zjistit další směr cesty. Během celého
ĀȀ̀ĀĀĀ
܀ഀఀఀༀ̀ကᄀ
výsadku nás ještě čekal jeden důleЀԀ܀ĀĀĀ
Ā ሀጀ᐀̀ᄀᔀༀᘀᜀༀ̀ሀ᠀ᤀༀሀᨀᬀᤀᄀᰀ
ᴀༀጀ̀ༀԀᬀᄀᔀḀᤀ᐀ἀᰀሀ Ȁ!ᰀ
ࠀऀ܀ĀĀĀĀ
žitý úkol. Museli jsme se schovávat
ༀᴀ"!ᬀᄀᔀᨀሀ Ḁ#ሀༀᄀЀ
před „zelenou smrtí“, která na nás
ఀഀ̀ༀက ܀Ā ̀ЀḀက$%ఀഀ$'&ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
číhala po celé trase. Což znamelo,
̀ༀἀᴀЀԀᔀ $(ఀഀ$'&
ᄀሀጀఀ᐀ᔀᘀȀĀ ̀ༀऀऀ)܀ఀఀࠀ
že při každém průjezdu auta jsme
se schovávali, kde se dalo. Avšak
̀ЀԀऀࠀ܀ĀఀĀഀഀༀĀကᄀሀĀጀ᐀ᔀĀᘀ᐀ᜀĀᔀ᠀᐀ĀЀᤀĀᘀᨀ᐀Āᬀ᐀ᜀĀᔀᘀᰀ
zelená smrt byla velmi vychytralá
***+,-./Ā0-12+34556***
a několikrát hlídala v lese mezi stro-

ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀ఀഀ

CK PALMERA nabízí:

n Oblíbený okruh západním pobřežím USA – tentokrát o 1 den delší za stejnou
cenu Termíny: 2.- 16.5.2009 – uvolnění 2 míst + popř. 1 osoba (muž)
15ti denní okruh – Los Angeles, Santa Monica, Malibu, Hollywood, San Diego,
Las Vegas, Grand Canyon, Sequoia NP, San Francisco, a mnoho dalšího.
Bezkonkurenční cena: 39.990,- + taxy
n Tenisový tábor v Mariánských Lázních, 3. ročník 3. 8. – 8. 8. 2009
Cena: 4.290,-Kč
Pro více informací jděte na www.palmera.cz nebo nás navštivte na Kruhovém
náměstí. Tel.: 415 749 858

Základní organizace SPCCH, o. s. Žatec

pořádá v sobotu 4. dubna procházku městem pod názvem

„Žatecká šlápota“

Sraz účastníků v 10 hodin u morového sloupu. Procházkou centrem města Vás
provede historik Regionálního muzea Žatec PhDr. Jiří Matyáš.
Jste srdečně zváni

ROZLOUČENÍ
24.3. Ladislav Minařík
26.3. Václav Šnajberk
Jozefína Kalošová
Bohumil Rath
Zlata Hrončová
27.3. Václav Kryl
28.3. Ludmila Benešová

PŘIŠLI NA SVĚT
67 let
58 let
86 let
66 let
78 let
67 let
85 let

25.3. Lucie Hroudová
Maxim Alex Gunár
26.3. Vanessa Kahátová
Jakub Švarc
27.3. Václav Beran
28.3. Lucie Švecová
30.3. Matěj Menzl

2,7 kg
4,1 kg
3,2 kg
3,3 kg
3,7 kg
3,5 kg
3,6 kg

48cm
50cm
49cm
49cm
52cm
51cm
53cm
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Juniorky do ligy?

Žatecký týdeník

V neděli 29. 3. 2009 odehrály juniorky SEVERU Žatec, předposlední turnaj
krajského přeboru a po dvou vítězných
utkáních mají nakročeno do ligové soutěže jejich kategorie. Klášterecká děvčata
porazily 3:0(25:10,25:14,25:16) a největšího soupeře o postup do ligové soutěže juniorky Oseka také 3:0(25:22,25:
21,25:16). Před posledním turnajem
májí náskok dvou vítězství takže příští
týden musí zvítězit v jednom utkání(stačí
s Kláštereckým družstvem) a mohou si
připravovat drezy do ligové soutěže.
Sestava družstva: Chotová, Lukášová,
K., Frýbová, Kubínová, Kundratová, Luknárová, Fraňková, Müllerová, Nosková
a Piglová.
Jarda Vrbata

Pohár nadějí

Žákyně VK Sever Žatec odjížděly na 7.
kolo PN do Teplic opět v oslabené a dost
kombinované sestavě. Snad díky problémům se sestavou se dívky dokázaly úžasně
semknout. Celý turnaj nás zdobila obrovská bojovnost, když v některých momentech ležely na zemi i tři hráčky současně
ve snaze „dostat míč na druhou stranu“.
Naše obvykle nejslabší činnosti - příjem
a obranná hra v poli, se nám tentokrát
velmi dařily a vyrovnaly náš vynucený
handicap v útoku. V sedmi utkáních jsme
odešli poraženi pouze třikrát, ale Děčín,
Olymp Praha ani Lokomotiva Plzeň s námi neměli lehkou práci. Týmy Sokolova,
Habartova, Teplic a Tachova jsme zdolali
a dosáhli tak na letošní nejlepší umístění
v soutěži - 4. místo.
Všechny dívky hrály po celý turnaj
výborně, přesto při blokování a v útoku
nás velmi podržela Bára Hanušová, při
obraně pak obě smečařky Petra Ryková
a Jana Zlatinská.
Sestava: E. Kundratová, I. Šebková,
J. Zlatinská, P. Ryková, B. Hanušová, O.
Hradcová, M. Wiesingerová, K. Hejdová,
E. Voláková.

Žatečtí atakovali
rekord kuželny,
odnesla to Bílina

Po nevydařeném duelu s KK Louny přivítali hráči Lokomotivy tým SKK Bílina
a čekalo se, co s nimi udělá předchozí
výpadek. Soupeř se rozhodně nedal
podcenit a stále je o co bojovat. Domácí
hráli jak vyměnění. Oproti derby to byli
výkony úplně někde jinde a do posledních hodů atakovali svůj vlastní rekord.
Nakonec k němu chybělo pouhých 10
kuželek.
Jako již tradičně zahájil A. Čaboun. Už
v plných soupeře válcoval ( 307) a jasnou
výhru o 48 dovršil dorážkou.
Hostům se podařilo vyrovnat ve druhém
duelu. Zd. Ptáček, který musel nahradit
Basáka, trochu ztratil v úvodu, ale vynikajícím závěrem to dotáhl a ztratil jen 5.
Hofmann se rozehrával postupně aby ve
druhé padesátce zazářil a nadělil soupeři
44 kuželek.
Všechny přítomné překvapil J. Čaboun.
Úplně dal zapomenout na předchozí trápení a hlavně plné exeloval ( 312 ). A když
k tomu přidal i výbornou dorážku, neměl
soupeř, i přes dobrou hru, žádnou šanci.
Jarolím v páté dvojici měl pomalý rozjezd a prohrával o 20, ve druhé přidal,
náskok smazal a před posledním hodem
držel remízu. V přemíře snahy však zbylé
3 kuželky minul a o to prohrál.
Tajbl si už svého soupeře v poklidu pohlídal a těsnou výhrou o 2 pečetil výhru
domácích.
Situace na čele tabulky je tak stále otevřená. Zbývají 3 kola.

Výuka první pomoci se na ústecké univerzitě nesla v uvolněné a přátelské
atmosféře. Během ní si studenti první pomoc vyzkoušeli na vlastní kůži.

Záchranáři učili první pomoc
na vysoké škole
Ve středu 25. března měli žatečtí dobrovolní záchranáři tu čest vyučovat první
pomoc i na vysoké škole v Ústí nad Labem.
Během několikahodinové výuky si studenti Fakulty sociálně ekonomické Univerzity
J. E. Purkyně vyzkoušeli první pomoc při
život ohrožujících stavech jako je masivní krvácení, otevřené poranění hrudníku,
zkusili si resuscitaci, polohování pacientů
v bezvědomí či při šoku. Studenti, jejich
pedagogové i zástupkyně Komunitní nadace Euroregionu Labe se do přednášky
se zájmem aktivně zapojovali a pokládali

přítomným záchranářům mnoho otázek.
Právě na výuku první pomoci pro veřejnost
získali v roce 2008 žatečtí dobrovolní záchranáři finanční podporu z prostředků
Fondu T-mobile administrovaného Komunitní nadací Euroregionu Labe. Díky
poskytnutým finančním prostředkům tak
můžou záchranáři při školeních využívat
moderní didaktickou techniku, podpořit
svá školení výukovými prezentacemi a na
resuscitačním modelu vyučovat i oživování miminek.
Zdenka Uďanová,
o.s. Záchranáři Žatec

Otevření bazénu během velikonoc!
Čtvrtek 9. 4. 2009 otevřeno
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Velikonoční zastavení

Pořad moderních křesťanských písní a velikonočních zamyšlení.

Kdy: čtvrtek 9. 4. 2009 v 18:00 hod.
Kde: evangelický kostel ( u muzea)
Pořádá : Apoštolská církev – Žatec
www.cirkevbezhranic.eu

n Lokomotiva Žatec A - SKK Bílina
A 6 : 2 (2599 : 2473)

A. Čaboun 451, Zd. Ptáček st. 421,
Hofmann 445, J. Čaboun 460, Jarolím
426, Tajbl 396.
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Velikonoční pondělí

dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
otevřeno od 18 do 22 hodin.
Správa bazénu

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 11. 03. 2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka odboru
životního prostředí a zemědělství
– úsek odpadového hospodářství
a ochrany ovzduší
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR.
• Minimální věk 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Morální a trestná bezúhonnost.
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
odpovídajícího zaměření (vysokoškolské vzdělání výhodou).
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
o omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění, vždy v platném
znění a včetně příslušných vyhlášek.
• Orientace v oboru odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – technologie,
vývoj.
• Řidičský průkaz skupiny B.
• Předpokládaný nástup 01.05.2009.
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 03.04.2009 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent odpadového hospodářství“.
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.

