
„S ohledem na značný růst 
požadavků na nová připojení 
k síti Skupina ČEZ navýšila in-
vestice do této oblasti jen v se-
veročeském regionu o 193 mi-
lionů korun,“ říká Filip Secký, 
ředitel úseku Obnova sítí ČEZ 
Distribuce a dodává: „Navýše-
ním tak vyjdeme vstříc poža-

davkům zákazníkům zejména 
u neodkladných investic v tom-
to roce.“

Skupina ČEZ tímto krokem 
reaguje na zvýšený počet žá-
dostí zákazníků o připojení, 
který je zaznamenán na celém 
jejím distribučním území. Je-
jich požadavky souvisí s přetr-

vávající vysokou stavební aktivi-
tou, která je vyvolána nejen by-
tovou výstavbou, ale také ros-
toucím počtem podnikatelských 
zón a logistických center.

Mezi nejvýznamnější vyvolané 
stavby (tedy stavby vyvolané po-
žadavky zákazníků) v našem re-
gionu patří zejména dovybave-
ní průmyslové zóny Triangle na 
Žatecku.

Cílenými investicemi do dis-
tribučního zařízení je umož-

ňován další rozvoj české eko-
nomiky a vytvářen prostor in-
vestorům a tím i novým pra-
covním místům v regionu. „V 
oblasti ekologie jsou investice 
zaměřené na snížení ekologic-
kých zátěží a ochranu ptactva 
před popálením. Tyto aktivity 
zajišťuje ve Skupině ČEZ spo-
lečnost ČEZ Distribuce se síd-
lem v Děčíně,“ doplnila Soňa 
Hendrychová, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy.

Zastupitelům vadilo, že nebyl 
přítomen zástupce firmy, který 
by náležitě vysvětlil, co bude 
výroba obnášet.

„Měli bychom ten prodej od-
ložit, vadí mi, že tu není zástup-
ce firmy, který by nám objasnil, 

co přesně hodlají vyrábět, kolik 
kamionů za den pojede do závo-
du, kolik lidí chtějí zaměstnat,“ 
apeloval na své kolegy zastupi-
tel Leo Peterka. Ti mu dali za 
pravdu a prodej bez větších dis-
kusí odložili. 

Již několikrát se stalo, že po-
zemky byly prodány firmám, 
které nakonec přestaly s radni-
cí komunikovat a vůbec stavět 
nezačaly.  

„Já osobně příchod spo-
lečnosti,  která se nezabývá 
strojírenstvím, vítám. Mohla 
by poskytnout práci i země-
dělcům, protože jsme histo-
rickou zemědělskou oblastí. 
Firma z konopí vyrábí izolač-

ní panely a izolační hmoty pro 
automobilový průmysl. Slibuje 
zaměstnat přes 50 lidí. A prá-
vě pozemky, které zatím leží 
ladem, by mohly k pěstování 
technického konopí sloužit,“ 
uvedl starosta města Radek 
Reindl.

K prodeji se zastupitelé vrátí 
na některém z příštích jednání, 
na které bude přizván zástupce 
společnosti.
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stručně z obcí stručně z měst
n MINULÉ ÚTERÝ dokon-

čil technik zabudování tabule 
a dalších komponentů v nové 
multifunkční učebně v ZŠ Lou-
ny, Přemyslovců 2209. „Celá 
učebna včetně vybavení a pra-
cí vyšla na 140 000 Kč. Z toho 
bylo 55 000 Kč pokryto gran-
tem od společnosti T-Mobile. 
V současné době připravujeme 
proškolení pro učitele,“ uve-
dl ředitel školy Miroslav Ekrt. 
Učebna bude sloužit pro výuku 
všech předmětů.
n SPORTOVNÍ KLUB HA-

VRAN Kryry pořádá v sobotu 
17. listopadu na sále Kultur-
ního domu v Kryrech taneční 
zábavu. Začátek v osm hodin 
večer.
n  KERAMIKA PRO star-

ší žáky i pro dospělé probí-
há s Yvetou Mikulovou každý 
čtvrtek od 17 hodin v kera-
mické dílně ZUŠ Postoloprty. 
Jedno sezení stojí 60 Kč. Svá 
dílka si můžete po vypálení 
odnést. Každý pátek ve stej-
nou dobu v učebně výtvarného 
oboru pak jsou kurzy kresby 
s Václavem Šlajchem, kde uví-
tají starší žáky, ale i dospělé. Po-
platek je 100 Kč měsíčně nebo 
40 Kč za lekci.
n  VYPRACOVÁNÍ STU-

DIE ohledně instalace kame-
rového systému na náměstí T. 
G. Masaryka v Podbořanech 
uložili pracovníkům Městské-
ho úřadu na svém posledním 
zasedaní podbořanští radní.
n  ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA Žatce schválilo pro-
dej dvou bytových domů a by-
tů z majetku města v ulici Píseč-
ná na sídlišti Jih. Jedná se o 41 
bytů, včetně podílů společných 
částí budovy č.p. 2823 a 2824 
a pozemků zastavěných ploch 
bydlícím nájemcům za kup-
ní ceny schválené usnesením 
rady města a poplatky spojené 
s provedením smlouvy. Ceny 
jsou v rozmezí od 39 do 90 ti-
síc korun. 
n  NÁKUP DVOU typů 

sběratelských karet v hodnotě 
12000 Kč, které budou propa-
govat město, schválili lounští 
radní. Většinu peněz uhradí ze 
svých prostředků komise ces-
tovního ruchu.

n  OBČANÉ HŘIVICKA, 
kteří mají zájem o kominíka, 
nechť ve čtvrtek 15. listopa-
du budou během dne doma 
a umožní mu tak přístup ke 
své nemovitosti, vyzývá OÚ 
Hřivice. Kominík začne kolem 
půl osmé ráno ve Hřivicích, 
poté na Markvarci a nakonec 
v Touchovicích.
n VE ČTVRTEK 29. listopa-

du od 10:30 proběhne v mateř-
ské škole Blatno fotografování 
dětí s vánoční tematikou. Fotit 
se budou všechny děti, je na 
zvážení rodičů, zda si fotogra-
fie ponechají či nikoli. Ukázka 
vánoční kolekce je k nahléd-
nutí v MŠ. Nabídka platí ne-
jen pro děti ze školky, ale pro 
všechny, kdo mají o fotografo-
vání zájem.
n ZASTUPITELÉ V Líšťa-

nech schválili finanční příspě-
vek místnímu občanu V. Baň-
kovi ve výši 10 000 Kč na ka-
nalizační přípojku. Líšťanští 
přispějí také na vánoční kon-
cert v Cítolibech, a sice 500 
korunami. 
n SBĚROVÁ SOBOTA ne-

bezpečného a objemového od-
padu v Jimlíně se koná v sobo-
tu 17. listopadu. Odpad umís-
těte před dům do 8 hodin, vy-
zývá obecní úřad. Z veřejných 
prostranství před domy nebu-
dou odváženy lednice, pračky, 
myčky, mrazničky, mikrovlnné 
trouby, televizory, rádia a pneu-
matiky. Toto zboží mohou obča-
né přivézt do dvora OÚ v Jimlí-
ně do 16. 11. v pracovní době 
obecního úřadu. Na dvůr bu-
dovy OÚ v Zeměchách je mož-
né vyjmenované věci odevzdat 
dnes od 9 do 16 hodin.
n  V ZÁKLADNÍ škole Cí-

toliby stále probíhá sběr staré-
ho papíru, do kterého se může 
zapojit i veřejnost. „Starý papír 
přijímáme denně po 12. hodině 
ve škole,“ sdělila ředitelka Jana 
Vurbsová.
n  REKONSTRUKCE 

CHODNÍKŮ ve Tvršicích je 
pozastavena do doby vyřešení 
problému se splaškovými vo-
dami. Rozhodli o tom zastupi-
telé Staňkovic. Zároveň uložili 
starostovi obce Janu Bartoňo-
vi nechat zpracovat varianty ře-
šení likvidace splaškových vod 
v místní části Tvršice.

Vzácná šance pro zemědělství
Starosta by zpracovatele technického konopí uvítal

Na shromaždišti raněných. Žatečtí dobrovolní záchranáři 
spolupracují s ostatními záchrannými týmy.

Žatečtí na Red Cross Campu
Záchranářský víkend se zásahy jen hemžil

ČIMELICE (zu) - Žatecké Sdružení dobrovolných záchranářů 
se po měsíci opět zúčastnilo rozsáhlého cvičení záchranných 
složek. Tentokrát se jednalo o víkendové soustředění Red Cross 
Camp v Čimelicích nedaleko Písku, který uspořádala místní sku-
pina Českého červeného kříže spolu s čimelickými dobrovolnými 
hasiči a městem Písek.

Kdo absolvuje kurz 
a pohovor, má práci jistou

Úřad práce se snaží spolu s firmou Lostr vyškolit kvalitní pracovníky 
LOUNY (red) - „Trvalý nedostatek kvalitních strojírenských 
dělníků je dlouhodobou bolestí všech strojírensky orientova-
ných firem v okrese Louny. Absolventů Střední odborné školy 
technické v Lounech, učebních oborů středoškolských i učňov-
ských je stále nedostatek,“ uvádí ředitel lounského úřadu prá-
ce Petr Záhořík. 

Triangle má zelenou i u společnosti ČEZ

V ZUŠ Louny zpívají už i Pastelky… Základ-
ní umělecká škola Louny organizovala v sobotu 3. listopadu ve 
Vrchlického divadle v Lounech druhý festival sborového zpěvu 
se zaměřením na využití Orffova instrumentáře. Na lounský 
festival se přihlásilo 10 pěveckých sborů (Louny, Teplice, Varn-
sdorf, Plzeň, Jablonné pod Ještědí). Celkem vystupovalo přes 
200 dětí. „Tyto soutěže jsou pro účastníky velikým přínosem. 
Orffův instrumentář je vhodným doplňkem především pro 
přípravné pěvecké sbory. Na festivale získávají účastníci nové 
poznatky a zkušenosti,“ říká Jindřiška Riedlová, ředitelka školy. 
Hluboký umělecký zážitek poskytla vedle soutěžních sborů také 
umělecká škola z Jekatěrinburgu. Svůj um na úrovni téměř již 
profesionální předvedli malí ruští houslisté a sólisté školy. Na 
snímku pod vedením Lenky Petržilkové a Lenky Studené zpívají 
lounské Pastelky, muzikální děti od tří do šesti let. A o čem právě 
zpívají? Nelekněte se, ale písnička se jmenuje Vařený šváb! (toš)

Uznalý vzkaz byl dárkem z nejkrásnějších
Žatecký příležitostní sbor oslavil narozeniny ve velkém stylu

Podbořanské letní slavnosti 
hledají organizátora

PODBOŘANY (sih) - Město Podbořany vyhlásilo Grant na uspo-
řádání Podbořanských letních slavností 2008. Nejvýše dvoudenní 
kulturně společenská akce pro širokou veřejnost se bude konat 
na Náměstí T. G. Masaryka bez vstupného. 

Proto firma LOSTR a.s. Lou-
ny ve spolupráci s Úřadem práce 
v Lounech přišla s návrhem re-
kvalifikačního kurzu pro ucha-
zeče vyučené v jiných než strojí-
renských oborech, nebo i kvalit-
ní uchazeče se základním vzdě-
láním. Vybraných 12 až 15 kan-
didátů z evidovaných uchazečů 
o zaměstnání, bude zařazeno do 
17týdenního kurzu Dělník pro 
strojírenskou výrobu. Na výbě-
ru vhodných uchazečů a sou-
časně na financování rekvalifi-
kací se bude podílet Úřad práce 
v Lounech a také poradenská fir-
ma EDOST Chomutov. Jedinými 
závaznými podmínkami výběru 
je ukončené základní vzdělá-
ní a dobrý zdravotní stav (bez 
alergie na ropné produkty).

Kurz je zaměřen zejména na 
praktické osvojení základních 
strojařských operací jako zá-
klady ručního zpracování kovů, 

montážních prací, strojního ob-
rábění, technologie svařování. 
Teoretická příprava strojírenské 
technologie a technické doku-
mentace představuje celkem 32 
hodin a zajistí ho odborná ško-
la, která bude úspěšná ve vý-
běrovém řízení. Praktická pří-
prava představuje 184 hodin 
ve školních dílnách a dalších 
120 hodin absolvují frekventan-
ti kurzu v rámci provozní praxe 
na smluvním pracovišti přímo 
ve firmě.

Absolventi kurzu si osvojí zá-
klady strojírenské výroby, budou 
pobírat podpory v nezaměstna-
nosti ve výši 60% průměrné-
ho čistého měsíčního výdělku. 
Dále získají finanční motivační 
bonus při provozní praxi ve fir-
mě. Pokud zdárně absolvují kur-
zu a úspěšně ukončí závěrečné 
pohovory, nastoupí okamžitě do 
pracovního poměru do firmy.

Radnice by ráda viděla vět-
ší zapojení občanských sdruže-
ní, škol, zájmových a sportov-
ních organizací, které působí ve 
městě. Dále doplňkový program 
jako je stánkový prodej, atrakce 
pro děti, sportovní soutěže a tur-
naje, pouťové atrakce. Příjemce 
grantu, jako přímý organizátor 
slavností, prokazatelně požádá 
o poskytnutí grantu z prostředků 
na podporu regionální kultury, 
který vyhlašuje Krajský úřad.

Celková částka grantu byla 

oproti letošnímu roku zvýše-
na na 300 tisíc korun s tím, že 
75% dostane organizátor pře-
dem a 25% bude poskytnuto do 
15 dnů po konání akce, pokud 
proběhne v souladu s uzavřenou 
smlouvou.

Termín uzávěrky přihlášek je 
12. prosince 2007. Bližší infor-
mace a podmínky je možno zís-
kat na Městském úřadě v Podbo-
řanech, odbor místního hospo-
dářství a služeb, p. Jana Chvoj-
ková.

PODBOŘANY (sih) - Zastupitelé v Podbořanech zatím odloži-
li prodej pozemků, o které měla zájem německá firma Cana-
tur GmbH. Ta se zabývá zpracováním technického konopí a do 
Podbořan se usiluje dostat delší dobu. Své aktivity již rozvíjí na 
Rakovnicku nebo Litoměřicku.

Hvězdný trumpetista Jaromír Hnilička se v Žatci ujal partu první 
trumpety ve své Jazzové mši v kostele Korunování P. Marie.
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„Red Cross Camp – v pořadí 
již jedenáctý – je výbornou pří-
ležitostí vyzkoušet si vzájemnou 
spolupráci hasičů a záchraná-
řů. Pořadatelé si pro zasahující 
připravili nejrůznější modelové 
situace. V pátek večer se v okolí 
Čimelic zranila skupina lesních 
dělníků. V noci zasahující vyproš-
ťovali zraněné po výbuchu v býva-
lé továrně, v sobotu dopoledne se 
na nádraží stala vážná dopravní 
nehoda tří aut. Odpoledne došlo 
k požáru panelového domu, ve-
čer unikl plyn v kotelně, kam se 
dostalo několik dětí, a během so-
botní noci pak po vydatných deš-
tích došlo k sesuvu půdy a zraně-
ní osob při závalu v několika do-
mech. Víkend končil hned dvěma 
zásahy současně – dopravní ne-
hodou auta s cyklistou a požárem 
na nedaleké skládce, obojí s něko-
lika zraněnými,“ uvedl Slavomil 
Jurnečka, ředitel SDZ. 

Novinkou na tomto soustře-
dění byla přednáška o zákla-
dech psychologické interven-
ce, kterou přednesl P. Kubišta 
z psychosociálního intervenční-
ho týmu Jihočeského regionu.

Žatečtí záchranáři si kromě 
získání cenných zkušeností na 
tomto cvičení vyzkoušeli i práci 
s novými nosítky typu SKED, 
kterými před několika dny roz-
šířili své vybavení. „Dají se po-
užít k nesení, vlečení pacienta 
i k jeho transportu lezeckými 
prostředky či v podvěsu pod vr-
tulníkem,“ upřesnil S. Jurnečka. 
„Nosítka typu SKED, která má 
ve svém vybavení Sbor dobro-
volných hasičů v Žatci, se letos 
osvědčila při transportu velmi 
těžké pacientky do nemocnice 
v Lounech. Proto jsme se roz-
hodli rozšířit o ně i vybavení 
SDZ,“ dodal ředitel dobrovol-
ných záchranářů.

DĚČÍN (red) - Do konce roku 2007 dojde k navýšení objemu 
finančních prostředků, které skupina ČEZ vynaloží zejména 
na zajištění napájení průmyslových zón a připojení nových 
zákazníků. 

ŽATEC (red) – Hudební gurmáni v pátek 2. listopadu oslavovali 
třinácté narozeniny Žateckého příležitostního sboru. Ten při této 
příležitosti nastudoval spolu s dívčím sborem Camerata ZUŠ Ža-
tec, North Big-band Litvínov a smíšeným sborem Zastaveníčko 
Litvínov Hniličkovu Jazzovou mši.

Jak se vlastně Žatecký příleži-
tostní sbor k hvězdnému trum-
petistovi Jaromíru Hniličkovi 
dostal? „Zaslali jsme panu skla-
dateli naše CD a on byl nadšen. 
Ihned přislíbil, že přijede. Byla to 
pro náš sbor velká pocta,“ líčí ge-
nezi spolupráce zakladatelka sou-
boru Anna Urbancová. 

Žádný z kulturních Žatečanů 
si koncert ujít nenechal. Kos-
tel byl přepěchován posluchači, 
zvláště milovníci swingu a jazzu 
si libovali. Koncert byl jedinečný, 
většinou totiž tuto náročnou hu-
dební záležitost, jako Hniličkova 
Jazzová mše bezesporu je, prová-
dějí profesionálové. 

„Bylo to velké sousto, ale 
zvládli jsme to, a zvláště skla-
datel a autor hrál jak o život,“ 
chválí zosobněná duše souboru 

A. Urbancová.  
Po koncertě poseděl letos pět-

asedmdesátiletý skladatel a in-
terpret Jaromír Hnilička s přá-
teli v hospůdce. Jeho psychično 
je stále ve formě. S mladistvým 
humorem líčil zážitky z koncer-
tů s Gustavem Bromem či ze za-
hraničních zájezdů. „Taky jsem se 
dozvěděla taje umělohmotných 
nátrubků, které používají hrá-
či v mrazech, aby jim podobně 
jako ve Svěrákově Škole obecné 
nepřimrzl jazyk,“ usmívá se paní 
Urbancová.

A aby narozeniny byly opravdu 
dokonalé, ten největší dárek se 
zaskvěl v kronice Žateckého pří-
ležitostního sboru. Přibyl tam to-
tiž trumpetistův vzkaz: „...zpívá-
te jako nejkvalitnější slavíci! Byl 
jsem tu rád. Jaromír Hnilička“!


