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Žatec - Zveme Vás na slavnostní
odhalení památníku prezidentu dr. Edvardu Benešovi. Akce se koná u příležitosti 60. výročí návratu Volyňských
Čechů do vlasti svých předků.
Slavnostní akt proběhne za účasti
vládních činitelů a dalších hostů 29.
června v 10 hodin na Kruhovém náměstí v Žatci.
Výbor Svazu Čechů z Volyně Žatec.

Škola dostane
nové kotle

FOTO: ALEŠ KASSAL

Žatec – Na 400 tisíc korun přijde
nákup a instalace nových elektrických
varných kotlů ELF 200 v jídelně při
Základní a Mateřské škole Jižní 2777.
Peníze vyčlenila rada z rezervního fondu. Po osazení kotlů zajistí dodavatelStarosta Michael Brändel provází Ericha Knoblaucha ulicemi Thumu. Uprostřed Petra Kšandová, která tlumočila.
ská firma proškolení obsluhy. (st)

MISS Zlatého
moku

V úterý 5. 6. se sjela děvčata, která se
zúčastní v rámci 50. Dočesné soutěže
Miss Zlatého moku do Žatce. V Městském divadle se uskutečnila degustace
a zástupci pivovarů si již vybrali, která
z krásných děvčat je budou při slavnostním galavečeru reprezentovat. Ve
středu v ranních hodinách se pak tým
organizátorů spolu s děvčaty vydal na
třídenní soustředění do Františkových
Lázní, kde se budou připravovat pod
vedením choreografa a režiséra. Kromě této přípravy na ně čeká bohatý
program, včetně už avizované koupele
v pivních lázní.
(žit)

Partnerské město Thum nabízí
klubům a spolkům spolupráci
to, aby jen neseděli doma, ale snažili
se odpočinek trávit aktivně.
Fotbalisté se už těší na vzájemné
zápasy, které jsou ochotné realizovat
prakticky kdykoliv. Nicméně o účast
svých žateckých sportovních soupeřů
stojí také příští rok v červnu, kdy oddíl
v Thumu oslaví sté výročí trvání.
Aktivní jsou také thumští běžci, kteří
nastínili možnost uskutečnit u příležitosti 50. ročníku dočesné štafetový běh
z Thumu do Žatce s tím, že by jednotlivé úseky překonával vždy jeden český

Žatec – U příležitosti 17. thumského setkání dechových orchestrů pozval
tamní městský úřad na návštěvu představitele města Žatec. Starosta Erich
Knoblauch a místostarosta Aleš Kassal probírali se zástupci města a tamních zájmových organizací možné formy spolupráce s jejich žateckými
protějšky.
„Základem je informovat spolky spolupracovat jasně najevo, nyní je
jak u nás, tak u vás a nabídnout jim na žateckých organizacích, jak se
vzájemné návštěvy, sportovní zápasy k nabídce postaví.
a podobně. My jsme sice menší město
Které skupiny obyvatel mají po
než Žatec, nicméně máme tady kvalitní thumsko-žateckém setkání největší
zázemí včetně kulturního domu,“ uve- možnosti?
dl starosta Thumu Michael Brändel.
V Thumu jsou aktivní senioři a jejich
Němečtí partneři dali svoji ochotu klub, který je zaměřen především na

a jeden německý běžec.
Otevřené možnosti jsou také pro školy, hasiče či handicapované obyvatele
obou měst.
Představitelé Žatce na pozvání
starosty M. Brändela navštívili také
samotný dechový festival, kde si posteskli nad tím, že podstatně menší
německá města a obce, než je Žatec,
disponují svými orchestry. Prohlédli si
také Tlum, v jehož ulicích ocenili architekturu a upravenost soukromých
i veřejných prostranství.
(st)

Ulice projdou rekonstrukcí za V centru už je první část okrasné zeleně
mnoho milionů

FOTO STANISLAVA ŽITNÍKOVÁ

Žatec – Vypsání poptávkového řízení na rekonstrukce ulic Lva Tolstého,
Mánesova a Čelakovského schválila na svém předposledním jednání rada
města. Současně doporučila zastupitelům, aby schválili uvolnění potřebných
peněz na rekonstrukce ulic z rozpočtu města.
Ve Lva Tolstého se naváže na práce
Také v ulicích Mánesova a ČelakovSeveročeské plynárenské a Severočes- ského jde o rekonstrukce komunikací
ké vodárenské společnosti, které si tam (chodníky budou z betonové zámkové
naplánovaly provedení rekonstrukcí dlažby). Současně se prověří funkčnost
svých sítí. Následně město zajistí objektů dešťové kanalizace, výměna
kompletní opravu chodníků, veřejného a doplnění uličních vpustí, bude se
osvětlení, odvodnění, rekonstrukci již také realizovat rekonstrukce veřejexistujících uličních vpustí a doplnění ného osvětlení. Průběh akce může
nových, navíc se bude realizovat opra- ovlivnit archeologický průzkum,
va pěti tzv. „hlav“ křižovatek; dojde protože v lokalitě se nacházejí hroby
k odfrézování asi 5 centimetrů živice z 12. století.
a položení nové vrstvy.
Po vybourání současných podklaCelkovou opravu tamní vozovky dových vrstev tam SČVK zajistí renakonec po dlouhých jednání zajistí konstrukci kanalizačního řadu včetně
zmíněné společnosti – půjde o odfré- přípojek. Důležité bude rovněž vyřešit
zování 4 centimetrů živice, vyrovnání odvodnění, protože v Mánesově ulici se
a následné dobalení.
objevovaly podzemní prameny.
Podle současných předpokladů se
částka za rekonstrukci všech tří ulic
přehoupne přes 14 milionů korun.
(st)

Žatec – Čtyři stojany s převislými
muškáty se ocitly v pondělí dopoledne na centrální ploše náměstí
Svobody. Jde o první část okrasné
zeleně, která zvelebí střed města.
V dalších fázích přibude do rohů
prostranství před radnicí, na tzv. šachovnici, osm speciálních květníků,
v každém z nich budou tři chmelové
révy; ty městu věnoval Chmelařský
institut. Květníky, tentokrát s jednou
rostlinou chmele, utvoří také linii
na okraji chodníku po pravé straně
náměstí Svobody (myšleno při pohledu od Kruhového náměstí). Před
vodotryskem bude stát vyšší kužel
osázený okrasnými rostlinami a kolem kašny pak další čtyři. Na oblouky
radnice budou instalované závěsy
s květinami a případně i na další budovy na náměstí, pokud nebudou
jejich majitelé proti.
Celková částka, za kterou je toto vše
pořízeno, činí 490 tisíc korun.
Občas se skloňuje myšlenka osadit
náměstí stromy, proti tomu je ovšem
státní památková péče.
(st) Na náměstí jsou instalované první čtyři stojany s muškáty.
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Záměr Města
Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
16.5.2007.

Volné bytové jednotky:

Opakovaný záměr
Města Žatec
prodat ze svého
majetku
Volné bytové jednotky:

n č. 2288/7 ul. Ostrov v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 22,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2286,
2287, 2288 a podílem pozemku st.p.č.
3048 o výměře 658 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 225/29200 vzhledem k celku za
kupní cenu … 271.440,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,

n č.2127/26 Havlíčkovo nám. v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 20,60
m2 s podílem společných částí budovy
č.p.2127 a podílem pozemku st.p.č.3038
o výměře 408 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
206/26501 vzhledem k celku za kupní
cenu … 252.480,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

n č. 2291/10 ul. Ostrov v Žatci
o velikosti 1+0, plocha bytu 20,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2289, 2290, 2291 a podílem pozemku
st.p.č.3051 o výměře 661 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 207/29200 vzhledem
k celku za kupní cenu … 252.530,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy,

n č.2291/4 ul. Ostrov v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 22,30 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2289, 2290,
2291 a podílem pozemku st.p.č.3051
o výměře 661 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 223/29200 vzhledem k celku za kupní
cenu … 265.800,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Zveřejněno:
n č. 2643/1 ul. Husova v Žatci o ve- 29.6.2007
likosti 1+3, plocha bytu 66,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2643, 2644 a podílem pozemku st.p.č.
3420 o výměře 408 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/19548 vzhledem k celku za
kupní cenu … 775.520,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 2645/17 ul. Husova v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2645,
2646 a podílem pozemku st.p.č. 3422
o výměře 408 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
357/19566 vzhledem k celku za kupní
cenu … 417.940,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 25/5 Stroupeč o velikosti 1+1,
plocha bytu 48,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 25 a vedlejší
zemědělské stavby na st.p.č. 1/2 a na
st.p.č. 1/4 v k.ú. Stroupeč o velikosti
487/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu ……… 191.930,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 1024/5 ul. Jana Herbena v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 58,60 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
1024 a vedlejší stavby na st.p.č. 1184/3
v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1184/
1 o výměře 308 m2 a st.p.č. 1184/3
o výměře 87 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
586/6129 vzhledem k celku za kupní
cenu … 357.450,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 21.5.2007 do
19.6.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze
svého majetku
Projednáno RM dne 19.4.2006

n nebytový prostor v čp.137 na
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1 500, Kč/m2/rok, tj… 14 599, - Kč měsíčně
bez služeb.

od

31.5.2007

do

Poděkování
čtenářům
pobočky Jih

Před deseti lety jsem v pozici knihovnice vystřídala na pobočce Jih Městské
knihovny Žatec kolegyni, která odešla
do důchodu. Tehdy jsem netušila, že
na pobočce budu půjčovat knihy tak
dlouho.
Za tu dobu jsme společně prošli
v knihovně různými změnami. Nejprve
jsme změnili výpůjční dobu ve prospěch
čtenářů. K původní půjčovně pro dospělé bylo přestěhováno i oddělení pro děti.
Byl zaveden moderní výpůjční systém
pomocí počítače.
Co však bylo pro mne nejpřínosnější? Poznala jsem za tu dobu řadu
milých a zajímavých lidí, a to nejen
v této pobočce, ale i v Pečovatelském
domě na Jihu. Mnoho z nich už je na
druhé straně a Vy ostatní? Za dobu
svého působení jsem poznala každé
Vaše přání, záliby i Vaše životní osudy.
Děkuji osudu, že jsem měla možnost se
s Vámi ve svém životě potkat.
Protože jsem se nestačila oficiálně se
všemi osobně rozloučit, chtěla bych to
dodatečně provést na stránkách těchto
novin, které chodí do každé schránky.
Prosím, přijměte moji novou kolegyni
mezi sebe, která Vám je dobrou náhradou za moji osobu.
Ještě jednou všechny moc zdravím
a přeji Vám všem pevné zdraví a ještě
mnoho pěkných chvil nad našimi
knihami.
Vaše knihovnice Jarmila Šímová

PŘIJEĎTE
Obec Měcholupy Vás zve…
Mega party

Přijďte fandit a přitom se i pobavit na
MEGA party Radia Blaník a fotbalový
turnaj o Pohár starosty. Klání se koná
na místním hřišti v sobotu 9. 6. 2007
od 10.00 Uvidíte hrát – ligové rozhodčí, družstvo žen TJ Slavoj Droužkovice,
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ Sokol Měcholupy a TJ JZD Želeč. Od
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat 18. hodin je připraven raut a večerní
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský zábava. Pořadatelé všechny srdečně
záměr odpovídá zájmům města.
zvou.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 28.05.2007 do
26.06.2007

Žatecký
týdeník

Měcholupské slavnosti

Logopedická základní škola Měcholupy zve všechny své příznivce v pátek 15.
června na „Školní zahradní slavnosti“.
Slavnost je pořádána hlavně pro handicapované děti místní školy a pozvané
školy ze Žatce. Součástí celodenních
slavností je bohatý program, který pro
Vás organizátoři připravili.
(red)

Dny plné oslav „Dne dětí“

Areálem znělo „přidej“!
TJ Sever sekce ASPV oslavily letošní
Den dětí v sobotu 26. května na hřišti
autoškoly p. Janouše. Kola, koloběžky,
tříkolky a kolečkové brusle finišovaly
v areálu. Již desátým rokem připravují
cvičitelé ASPV tyto oblíbené závody,
které se mnohdy i bez nějaké té odřeniny
neobejdou. Přihlášeno bylo více než padesát dětí, mezi kterými byly i děti z Dětského domova. Kromě přihlížejících jim
do posledních metrů cíle fandila jejich
„teta“ V. Uhlíková. Mimo hlavní soutěž
byly v areálu připraveny různé atrakce,
kde si děti mohly zasoutěžit za velké
podpory rodičů. Pro děti byly připraveny nepostradatelné diplomy, čokoládové
medaile, a protože počasí bylo nadmíru
„žhavé“, nesmělo chybět, tolik oblíbené
pitíčko. Nemohu si odpustit, jak jménem
rodičů, tak jménem všech zúčastněných,
organizátorům poděkovat. Za to, kolik
volného času jsou ochotni dětem věnovat a podobné soutěže připravovat.
Den dětí v parku
Ve stejný den jako ASPV Sever uspořádala také místní organizace KSČM
pro děti oslavu. V parku pod nemocnicí
se to hemžilo dětmi všech věkových
kategorií,od těch nejmenších, až po
„náctileté“ slečny. Do soutěží se bez
studu zapojily už i ti caparti, kteří ještě
neodložili plenky. Děti své dovednosti
předváděly v chůzi na chudách, ty zručnější zkoušely přechod po laně, hod
na terč a shazování plechovek. Rámus
u „plechovek“ neodradil nikoho, ba naopak, fronta byla nekonečná. Obrázková
razítka a sladké odměny byly natolik lá-
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kavé, že i ti méně ostřílení si zasoutěžili.
Nejlákavější atrakcí byla projížďka na
koni. Vůně buřtíků, doprovázená hudbou, navozovala tu správnou atmosféru
všech zúčastněných. Některá disciplina,
nebo nedokončená soutěž, sice přinesla
někde slzičku, ale většina z těch, kteří
si cestu v sobotu 26. 5. do parku našli,
odcházeli spokojeni.

děti dostaly, jim odměnou byla kytička.
Bačkůrky, ponožky a oblečky na panenky připravily členky Červeného kříže,
poděkování patří i Městskému úřadu,
který přispěl na sladké odměny.
Den Dětí v Želči
Abych dovršila reportáže z oslav
Dětského Dne, přijala jsem pozvání
tentokrát mimo Žatec.

Oslava tentokrát v MŠ „U mašinky“
Jistě všechny mateřské školy měly ve
svém programu připravenou oslavu Dne
dětí, ale má cesta vedla k „Mašince“. Ve
čtvrtek 31. května ve spolupráci s pobočkou Červeného kříže, připravily paní
učitelky pro svá „kuřátka“, „koťátka“,
„kůzlátka“, a „motýlky“, také soutěžní
disciplíny. V rybolovu, hodu kriketem,
nošení vody na lžíci, skákání v pytli, motání provázku na tužku a házení kroužků
na láhev se děti vzájemně podporovaly
a fandily nejen sobě, ale i svým učitelkám. Protože i ony se zapojily a soutěžily s dětmi. Oproti sladkostem, které

S trochou obavy ze zamračené oblohy
se scházeli místní občané, včetně dětí
ke slavnostnímu předání dětského hřiště a zároveň oslavit svátek dětí. Dětský
koutek vznikl v rámci projektu „Kdo si
hraje nezlobí“ za přispění T-Mobile a komunitní nadace Euroregion. Částečně
přispěla obec Měcholupy, sponzoři, ale
i občané. Strůjcem celého dění kolem
hřiště byla Lenka Vlčková. Aby dětem
sloužil bez modřin a šrámů, vysvětil jej
římskokatolický farář
pan Vilém Marek Štěpán. Až do večerních hodin provázela přítomné hudební
skupina MINI BAND z Mostu.
Z dětský dnů připravila: S. Žitníková

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Představujeme projekt
Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti
Projekt Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti (dále
jen ITP) je systémovým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky, které jej realizuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České
republiky a Národním vzdělávacím fondem. Pilotně je realizován v 5 krajích
České republiky - mj. i v kraji Ústeckém, kde ve všech okresních městech
vznikly místní zastoupení tohoto projektu.
Cílem projektu ITP je přispět ke snižování a prevenci nezaměstnanosti
v České republice (a tedy i v Žatci a potažmo celém okrese Louny) prostřednictvím zefektivnění a zintenzivnění spolupráce úřadů práce, zaměstnavatelských subjektů a vzdělávacích zařízení. Nejvýznamnější aktivity, které by
měly k dosažení specifikovaného cíle přispět a které budou jednotlivé místní
pobočky zabezpečovat lze shrnout do těchto několika bodů:
1. Intenzivní komunikace a spolupráce se zaměstnavateli především na
úrovni:
- zjišťování reálných potřeb v oblasti lidských zdrojů - personální poradenství,
- zprostředkování kontaktu a komunikace se školami, které připravují
absolventy v příslušném oboru činnosti zaměstnavatele, zprostředkování kontaktu s dalšími vzdělávacími subjekty,
- předávání informací o reálných možnostech místních vzdělávacích
subjektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a návrhů možností rozvoje
spolupráce s těmito subjekty,
- poradenství a pomoc v oblasti přípravy, zpracovávání a řízení rozvojových projektů investiční i neinvestiční povahy financovaných z prostředků strukturálních fondů EU.
2.Intenzivní komunikace a spolupráce se základními a středními školami
(a dalšími vzdělávacími subjekty) především na úrovni:
- kontinuálního kariérního poradenství a orientace žáků / studentů na
úrovni podmínek místního trhu práce,
- zprostředkování kontaktu a komunikace se zaměstnavateli, kteří jsou
činní v oborech v nichž školy vzdělávají své studenty,
- předávání informací o reálných aktuálních i budoucích potřebách
místních zaměstnavatelů na úrovni lidských zdrojů,
- poradenství a pomoc v oblasti přípravy, zpracovávání a řízení rozvojových projektů investiční i neinvestiční povahy financovaných z prostředků strukturálních fondů EU.
Výše zmíněné body představují zároveň základní oblasti činnosti jednotlivých zastoupení projektu ITP v Ústeckém kraji. Činnost ITP se zaměřuje též
na spolupráci s dalšími sociálními partnery (neziskové organizace, obecně
prospěšné společnosti apod.).
V případě zájmu o bližší informace spojené s projektem ITP se prosím obracejte přímo na pracovníky okresního zastoupení projektu ITP v Lounech.
Kontakty: Institut trhu práce - okresní zastoupení Louny
Adresa: Komenského nám. 2661, 440 01, Louny
Kontaktní osoba: Karel Tichý, DiS. - vedoucí okresního zastoupení
Telefon: 724 613 047
E-mail: tichy@komora.cz

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: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Rekondiční
pobyty

Rekondiční pobyty Okresního výboru
Svazu postižených civilizačními chorobami Louny, s pobočkou v Žatci, jsou
nedílnou součástí jejich činnosti. Od
roku 1983 se jich uskutečnila již pěkná
řádka. V minulých letech byl o pobyty
vždy velký zájem. Na počátku osmdesátých let, kdy svaz financovala Národní
fronta, bylo možné nabídnout členům až
tři rekondiční pobyty v roce. Dostačující
finanční pokrytí umožňovalo uskutečnit
rekondice ve 14denních cyklech, později
v 11denních a nyní jsou 10denní. Termíny pobytů jsou nasměrovány většinou
až na podzimní měsíce. Z jednoho prostého důvodů – finance! Dotační řízení
probíhá v měsíci květnu, teprve po té
je zřejmé, jakou finanční částku bude
mít svaz k dispozici a pak lze dojednat
termíny a rekondice zrealizovat. Naskýtá se otázka: zda rekondiční pobyty
pořádat a ve druhém případě, zda na
ně přispívat? Odpověď je jednoduchá:
Určitě! Pro ty, kteří jsou postiženi vertebrogenním syndromem (což je pro
neznalé – onemocnění páteře a kloubů)
a pro postižené ROSKOU (roztroušená
skleróza mozkomíšní) je to v každém
případě přínos kladný. Dochází ke zlepšení hybnosti a hlavně psychiky. Stav
se většinou stabilizuje, zúčastněným
prospívá setkání s ostatními, kteří trpí
tou samou chorobou. V nemalé míře
jim pomáhá změna prostředí a klid.
Součástí pomoci v jejich problémech je
i podpora ve formě přednášek. Několik
dní mají možnost si vyslechnout od
MUDr. Pletichové rady, jak s nemocí
naložit, jak předcházet komplikacím
a klást důraz na další prevenci. Letošní
termíny pobytů jsou již známy a uskuteční se ve dnech 9.9. – 19.9.2007 ( páteř
– klouby) v Harrachově v hotelu Tereza
a ve stejném objektu hned následující
termín 19.9. – 29.9.2007 (ROSKA).
Bližší informace o těchto pobytech získáte v kanceláři SPCCH, ve Dvořákově
ulici č. 29 každé úterý od 10.00 – 12.00
hod. Přihlášky budou k dispozici od 5.
6.2007.
(žit)

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

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

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkonem v Žatci nebo Lounech. Tel. 776 129 953
n Hledám rod. dům nebo chalupu – Lounsko – Žatecko. Tel.
737 074 496
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474
8.6 PÁTEK

SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE ŽATEC

9:00

12.6. ÚTERÝ

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

17:00

13.6. STŘEDA

SŮL NAD ZLATO

Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Akce Základní umělecké školy Žatec
AKCE ZUŠ

10:00, 14:00

Známá pohádka o královské dceři Marušce, která má ráda svého otce
jako sůl. Ten však hned nepochopí význam tohoto rčení.
Divadlo z Půdy
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Činohra. Vstupné: 30,-

Připravujeme:

n Hledám své spolupracovníky pro
nadnárodní společnost. Vysoké výdělky, rychlý profesní růst a firemní výhody (volání zdarma, levnější benzin).
Informace na tel. č. 721 083 944.
n Restaurace „U Mědvěda“ přijme
servírku na HPP. Požadujeme vzdělání
v oboru (nebo dostatečnou praxi), příjemné vystupování a pracovitost. Nástup
možný ihned. Další informace získáte na
tel. č. 777 776 666.

n Výkrmna kuřat Červený Hrádek,
LETNÍ KINO Zahajujeme provoz již 15.6. Více na www.divadlozatec.cz a na plafirma
Dráb, oznamuje svým zákazníkům
kátech.

Nad Žatcem budou kroužit letadla

V sobotu 16. 6. se na civilním letišti Čeradice uskuteční již 17. slet ultralehkých
letadel spojený s oslavou Dětského Dne. Pro děti je připraveno plno soutěží
a i odměn.
Tato velkolepá akce bude nejen pře- pátku do soboty jsou připraveny vyhlídhlídkou létajících „ptáků“, ale záro- kové lety. Pro návštěvníky je připravena
veň se představí holandští výsadkáři, odměna – vstupenky jsou slosovatelné
historická vozidla, na svých strojích a 1. cena je vyhlídkový let.
přijedou motorkáři. Jako na většině
Pokud návštěvníci vydrží od 9 hodin,
akcí ukáží svoji techniku hasiči. Kromě kdy akce začíná, až do těch večerních,
jiného uvidí návštěvníci cvičení se psy, mají možnost si zpříjemnit večer
cvičný proudový letoun Albatros a Delfín „hangár-party“, která je pořádána pro
a ukázku akrobatického umění ve vzdu- širokou veřejnost a vstup je zdarma.
chu. I letečtí modeláři nezůstali pozadu Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.
a připravili výstavu svých strojů. Od
(žit)

Regionální muzeum
K. A. Polánka
tel., fax: 415 749 466, e-mail: rmz@muzeumzatec.cz

červen 2007

prodej slepiček snáškového materiálu
Hisex hnědý. Slepičky jsou 4x vakcinoVýstava prací žáků Logopedické základní školy Měcholupy
vány, pod stálou veter. kontrolou. Vysoká
PŘEDPRODEJ:
užitkovost a kvalita peří – samozřejmosOd 1. 6. 2007 zahájen prodej abonentních vstupenek na divadelní tí. Stáří při prodeji: 10-12 týdnů – cena
Hlavní budova – Husova ul. 678:
sezónu 2007 / 2008
85-95.-Kč, začátek snášky: srpen, prodej
Výstavy:
Skupina A – Činohra
- Žatec 12. 6. 2007 v 15.00 u západního
l Pátek 1. června 2007 – 22.00 hod.: vernisáž výstavy „CO KVĚTINY
9 představení + 1 bonus ……………………………. 1 600 Kč.
nádraží. Inf. 728 605 840, 415 740 719. ŠEPTAJÍ“. Květinové ubrousky ze své sbírky představí pomocí květomluvy,
Skupina D hudebně zábavné pořady
6 představení …………………………………………... 800 Kč.
n Koupím byt 1 + 1 nebo 1 + 2. Tel. básniček, říkadel, hádanek a pohádek Jitka Krouzová. Výstava potrvá do 26.
Skupina E,M pořady pro děti
srpna 2007.
č. 731 230 953
10 představení ………………………………………..…. 250 Kč.
l „Kde se pivo vaří...“ – výstava, která je připravena ve spolupráci s Národním
n Pronajmu byt 2 + kk v Žatci – cenProdej probíhá denně v Městském Divadle u paní Hany Zeleňákové.
zemědělským muzeem v Praze, popisuje technologii vaření piva v širších historictrum. Kauce, tel. 731 861 306
Rezervace je možná také telefonicky na 415 710 519 nebo hannaz@centrum.cz
n Pronajmu byt 1 + kk v Posto- kých a kulturních souvislostech. Výstava potrvá do 26. srpna 2007.
VÝSTAVA:

LETNÍ KINO ŽATEC - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JIŽ OD 21.30 HOD

15.6.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

80,-

Bioscop. Drama / Česko / Slovensko / Německo / Maďarsko, 2006,
120 min - http://www.anglickykral.cz/
Filmový přepis románu Bohumila Hrabala, který pojednává o životní
dráze číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických
zvratů první půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím
druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho
češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní
filozofii. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se.
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Ivan Barnev, Oldřich Kaiser, Julia Jentsch,
Milan Lasica, Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava

16.6.

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

17.6.

PUSINKY

70,-

loprtech. Klidné místo. Kauce, tel.
720 287 575
n Ubytování v Postoloprtech, cca 10
min. od zóny TRIANGL. Cena od 88.-Kč
za osobu a noc. Tel. 777 123 729
n Hledám pronájem bytu 1 + 3, pouze
zrekonstruovaný – k nastěhování ihned.
Tel. 774 306 880
n Pronajmu nové garáže v ul. B.
Němcové a ul. Hájkova. Měs. nájem
1200.- Kč, větší garáž 1450.-Kč. Tel.
606 309 784
n hooks&twines, s. r. o - Hledáme
zaměstnankyně na HPP “Obsluha
navíjecích strojů”. Třísměnný provoz. Jakubská 3052, Žatec. Kontakt:
739 290 089
n Pronajmu byt 1 + 2 s balkónem,
zateplený, 5. patro, Javorová ul. Ihned
volný. Kontakt v redakci.

Jiné akce:
l Sobota 23. června 2007 – 13.00 – 18.00 hod.: tradiční přehlídka rukodělných
dovedností – „PŘÍRODNÍ INSPIRACE VIII.“ – návštěvníkům představíme dřevosochání, kamenosochání, výrobu keramiky a spoustu dalších aktivit pro šikovné
ruce.
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
l Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky
(ikonografie města)
NÁVŠTĚVNÍ DOBA: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 15.30 hod., středa,
neděle: 9.00 – 17.30, (polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.), sobota: zavřeno. Pro
hromadné, předem ohlášené návštěvy lze dohodnout i jiný termín prohlídky.
Každou první středu v měsíci vstup do obou budov muzea zdarma (neplatí pro
hromadné návštěvy škol)!

Bioscop. Animovaný / Rodinný / Fantasy/ Francie / USA, 2006, 102
min - http://www.arthuretlesminimoys.com/
Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově. Stejně
jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička
Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
vypráví.Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbězích,
které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho dědečka, který
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
před několika lety záhadně zmizel.Idylické časy skončí v okamžiku,
Výstavy:
kdy jim hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedinou
šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v říši
l „Obrazy a keramika“ – autorská výstava výtvarníků Hany Novákové a Jana
Minimojů, roztomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček
Syrového, členů sdružení Malíři Mostecka. Potrvá do 24. června 2007.
BLAHOPŘÁNÍ
vyprávěl.
l Obrazy – dlouhodobá výstava obrazů z uměleckohistorické sbírky žateckého
Režie: Luc Besson. Hrají: Freddie Highmore, Madonna, Mia Farrow,
n Dne 31. 5. 2007 oslavila své životní muzea.
David Bowie, Snoop Dogg, Robert De Niro, Jimmy Fallon, Harvey
jubileum 60. let předsedkyně ZO SPCCH
Keitel
NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY: Úterý – pátek od 8.00 do 17.00 hod.,

Žatec, paní Danuška Hollerová. Hodně
zdravíčka, plno životního elánu, chuť do sobota a neděle od 13.00 do 18.00 hod. (pondělí – zavírací den).
HCE. Komedie / Drama /Česko, 2007, 99 min - http:// práce a stálý optimismus přejí za celou
Každou první středu v měsíci vstup do obou budov muzea zdarma (neplatí
www.ceskatelevize.cz/specialy/pusinky/index.php
pro hromadné návštěvy škol)!
organizaci
členky
výboru.
Film o mladých holkách, do kterých neustále někdo hučí, aby dospěly.
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
Jim se ale ještě nechce. Nechce se jim spěchat do vězení povinností, do
n Zároveň při této příležitosti mě
světa pravidel, ve kterém je přitom stejně „všechno zmatený“. Příběh poprosila p. D. Hollerová, abych jejím internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.acein.cz/
boří tabu, vypráví o holkách, které nemají chuť nic předstírat a hrát si jménem poděkovala za všechna přání muzeumzatec
na tiché, mírné, křehké bytosti. Chtějí samy nakládat se svým životem
– ne podle nějakého manuálu rodičů. Umí si prostě užívat a ledacos a gratulace k jejím narozeninám všem
zaměstnancům městského divadla,
vyzkoušet. NATOČENO V OKOLÍ ŽATCE !!!
Režie: Karin Babinská. Hrají: Matěj Ruppert, Petr Forman, Jiří Ma- obyvatelkám Pečovatelského domu
Pro redukci nadváhy
v Podměstí a členkám organizace
cháček, Sandra Nováková, Marie Doležalová, Petra Nesvačilová
a zdravý životní styl
SPCCH.
(žit)
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
70,65,-

Autodílna PAROHA
Libočany

!!!Na počkání!!!

Warner Bros. Romantický / Komedie / USA, 2007, 96 min,
PŘIŠLI NA SVĚT
V původním znění s titulky - http://wwws.cz.warnerbros.com/
musicandlyrics/
29. 5.
Gaborová Eva
Alex Fletcher je vybledlá popová hvězda 80. let, o kterou je zájem už jen
Dobruský František
mezi skalními nostalgiky, kteří navštěvují vesnické zábavy. Jednoho 21. 5.
Čóková Adéla
dne jej kontaktuje médii oslavovaná hvězdička Cora Corman, která jej 30. 5.
Mihaly Ladislav
požádá, aby jí napsal písně na její nové album a ještě si s ní zazpíval
Studený Jakub
duet. Do příběhu vstoupí kouzelně nepředvídatelná květinářka Sophie,
Müllerová Karolina
jejíž schopnost hrát si se slovy se Alexovi docela hodí.
Nechutný Petr
Režie: Marc Lawrence. Hrají: Hugh Grant, Drew Barrymore, Brad
Hodas Marek
Garrett, Kristen Johnston, Campbell Scott

Televize uvede pořad
o žateckém divadle
Regionální televize OK Plus uvede
v týdnu od 11. června zajímavý pořad
o činnosti Městského divadla Žatec. Na
otázky diváků odpovídal ředitel jmenované instituce pan Mgr. Martin Veselý
v pořadu „Host ve studiu“. Zhlédnutím
pořadu se diváci mohou dozvědět infor-

31. 5.
1. 6.
3. 6.
4. 6.

!!!POZOR!!!

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Měření emisí
Benzin - LPG - CNG

22.6.

Hýřová Kateřina
Pulková Aneta
Berková Tereza
Horvatová Marie
Džurdženíková Tereza
Antropiusová Vanesa

ROZLOUČENÍ
mace o tom, co vše má na starosti pracovní tým žateckého divadla. Regionální 30. 5. Charvátová Gerlinda
televize OK Plus vysílá prostřednictvím
31. 5. Kádnerová Vlasta
kabelových rozvodů v síti Karneval. Více
informací o pořadu a činnosti divadla 1. 6. Vrtalová Marie
Hejda Vladislav
naleznete na stránkách www.divadlozatec.cz.
2. 6. Šporová Zdeňka

64 let
86 let
72 let
24 let
76 let

PORADNA

l odborné vedení l 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: pruvodcevjj@email.cz
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Správa bytů a domů

Nabízím: správu bytů pro SVJ • správu nájemních bytů pro vlastníky obytných domů • účetnictví a služby
pro všechny druhy vlastnictví bytů
Kontakt: Jiřina Vimpelová, Obránců míru 8, Žatec, telefon: 415 710 661, 602 140 028

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 28. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent majetkového odboru
– úsek prodeje pozemků
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 • Ovládání PC (Microsoft Word
a Excel, Outlook Express) • Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník • Řidičský
průkaz skupiny B • Nástup nejpozději od 1. 8. 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 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 15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent majetkového odboru“.
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.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 28. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent
stavebního a vyvlastňovacího úřadu
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 • 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. 183/2006 Sb. stavební zákon • Řidičský průkaz skupiny B • Nástup nejpozději od 1. 8. 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 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
15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního a vyvlastňovacího úřadu“.
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.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 25. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent odboru rozvoje města
– Úřad územního plánování
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 8.
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: • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou stavební zaměření) • Ovládání PC (Microsoft Word
a Excel, Windows, Outlook Express) • Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
(oddíl týkající se územního plánování) • Schopnost orientovat se ve všech stupních projektových dokumentací • Řidičský
průkaz skupiny B • Nástup nejpozději od 1. 8. 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 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 15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – Úřad územního plánování “.
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.

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 25. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

referent Obecního
živnostenského úřadu
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
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 8. 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 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 15. 6. 2007 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent Obecního živnostenského úřadu“.
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.

Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 21. 5. 2007 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent odboru životního prostředí
a zemědělství – úsek odpadového
hospodářství
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
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád) a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
včetně příslušných vyhlášek
• Orientace v oboru odpadového hospodářství
• Řidičský průkaz skupiny B
• Nástup nejpozději od 1. 8. 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 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 15. 6. 2007 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.

