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Do sběrného
dvora si berte
občanské průkazy

Žatec – Pokud chcete využít sběrného dvora v Čeradické ulici, vezměte
si s sebou občanský průkaz. Slouží
k ověření bydliště toho, kdo tam
odpad ukládá, protože sběrný dvůr
je určen výhradně pro občany Žatce
a jeho místních částí. Jestliže by tam
uložil odpad někdo z jiné obce, musí
občané počítat s tím, že za něj uložení
odpadu zaplatí ze své kapsy.
(st)

Nezapomeňte na
výměnu řidičských
průkazů!

Ve správním obvodu Žatce je do
konce roku ještě nutno vyměnit 2 438
řidičských průkazů. K výměně je potřeba, aby se žadatel osobně dostavil na
registr řidičů (čp. 295), donesl jednu
platnou průkazovou fotografii a prokázal se platným dokladem totožnosti.
Na místě vyplní a podepíše žádost,
pracovnice zkontroluje údaje a žádost
převezme. Za žádost se neplatí žádný
správní poplatek. Řidičský průkaz si
žadatel převezme na úřadě po uplynutí
lhůty 20 dnů, kdy při převzetí odevzdá
původní řidičských průkaz.
Pokud si držitel nevymění ŘP do
31. prosince 2007, neztrácí sice způsobilost k řízení motorových vozidel,
nicméně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností může za tento přestupek sankci ve formě pokuty.
Podle zákona o přestupcích hrozí pokuta až 2 500 korun.
Již bylo vyměněno 768 řidičských
průkazů, zbývá tedy vyměnit 76 %
z celkového počtu.
(jd, st)

Odborná firma
navrhne podobu
koupaliště

Žatec – Havarijní stav bazénů
a nevhodné zázemí. To je současný
stav na městském koupališti, který
převzalo nynější vedení města. To
odmítlo uskutečnit polovičatá řešení
v podobě „záplatování“ bazénů a dalších nicneřešících úkonů, které by
z rozpočtu města odčerpaly na jednu
sezonu až pět milionů korun.
Rada města na posledním zasedání
schválila zadání a zpracovatele studie,
kterou je firma Atelier Vystyd. Její
nabídka za 291,5 tisíce korun byla
nejkomplexněji zpracována a navíc
připraví materiály tak, že je město
využije pro žádost o dotaci.
V připravované anketě se budou
moci k tomu, co by v areálu koupaliště
mohlo být, také samotní obyvatelé. (st)

Herecká elita se sešla při
třetí sérii Nemocnice
Tvůrci poskytnou městu reklamu v Česku i za hranicemi

Žatec – Víte co, tak já tedy rezignuji!!! hrozil starosta na žatecké radnici. Takto bouřlivě hřímal v kanceláři
starosty města Žatce Jiří Bartoška při
natáčení třetí řady legendární Nemocnice na kraji města. V minulých dnech
štáb radnici „okupoval“ několik dnů.
Pracovníci úřadu i jeho klienti se tak
běžně potkávali na chodbách třeba
s Jiřím Bartoškou, Eliškou Balzerovou,
Josefem Abrhámem a mladší ročníky
vyhlížely především Richarda Krajča.
Filmaři – společnost Luxor a ČesJiří Bartoška a Josef Abrhám, dvě ústřední postavy třetí řady seriálu Nemocnice na kraji města, při natáčení v centru Žatce.
ká televize – se do města budou

v příštích dnech, týdnech a měsících
průběžně vracet. Společně s Prahou
je Žatec pro natáčení zcela zásadní.
Rada města se rozhodla po českých
tvůrcích nevyžadovat žádný poplatek,
ale využila nabídky na prezentaci města v titulcích (běžně, když o to města
žádají, stojí jméno města v titulcích až
50 tisíc korun za jeden díl), o Žatci se
bude hovořit i ve filmu o filmu a velmi zajímavá je nabídka na možnost
předpremiéry Nemocnice v žateckém
digitálním kině za účasti herců.
(st)

Docházka radních aneb Účelová kritika

Žatecké noviny se tváří jako nezávislá tiskovina informující občany Žatce
o důležitých událostech ve městě. Poslední dobou se však ukazuje, že
skutečně nestranných zpráv ubývá ve prospěch různých jednostranně
zaměřených komentářů. Výjimkou není ani překrucování informací či
naprosto účelová kritika založená na pochybných základech.
Krásným příkladem je článek v čísle na základě reprezentativnějšího vzor20 ze dne 15. května tohoto roku. ku (v tomto případě jde o vyšší počet
Kdosi pod značkou „ma“ (pod kterou zkoumaných jednání Rady města),
je uvedena větší část článků) kritizuje případně také ve srovnání. K dnešnímu
údajnou nízkou účast členů Rady dni (tj. 10.6. 2007) proběhlo v letošním
města na jednáních tohoto orgánu. roce celkem 21 zasedání Rady. To je
Tento závěr však činí pouze na zákla- již určitě mnohem reprezentativnější
dě dvou jednání, která se uskutečnila vzorek, než ona dvě zasedání, z nichž
ve dnech 30.4. a 3.5. Poslední věta to- vycházel „ma“. Dále srovnáme účast
hoto článečku zní: „Tak proč jednání na těchto zasedáních s jednáními
rady svoláváte, když tam nechodíte?“ minulé Rady v letech 2005 a 2006
Nepochybuji, že autorovi je jasné, že (zdrojem jsou internetové stránky
někdy je důležité svolat jednání Rady města www.mesto-zatec.cz). Pro
narychlo, mimořádně a v tom případě větší přesnost použijeme stejný vzoje samozřejmé, že se někdo nezúčastní. rek – tedy prvních 21 zasedání Rady
Jednání Rady s jedním či dvěma body v příslušném roce. Výsledky ukazuje
programu byly běžné i v minulosti.
následující tabulka:
Co si čtenář řekne po přečtení to- Rok 2005
RM
počet absencí procento absencí
hoto titulku a následných řádků? Že Člen
Farkota
0
0%
jejich zvolení zástupci zanedbávají Dvořák
0
0%
svou práci. Jde jednoznačně o účelo- Suchopárek
4
19,05%
4
19,05%
vé žonglování s fakty. Pokud chceme Valeš
Štross
9
42,86%
v tomto ohledu kritizovat, učiňme tak Hladký
3
14,29%

Grežo
RM jako celek

2
22

9,52%
14,97%

Rok 2006
Farkota
Dvořák
Suchopárek
Valeš
Štross
Hladký
Grežo
RM jako celek

0
1
7
8
8
4
2
30

0%
4,76%
33,33%
38,10%
38,10%
19,05%
9,52%
20,41%

Rok 2007
Knoblauch
Kassal
Aschenbrenner
Legutko
Růžička
Krčmárik
Štěpánek
RM jako celek

2
2
4
1
2
2
5
18

9,52%
9,52%
19,05%
4,76%
9,52%
9,52%
23,81%
12,24%

Při letmém pohledu na tyto tři
tabulky můžeme lehce dovodit účelovost článku v Žateckých novinách.
Současná Rada má v porovnání
s předchozí Radou menší procento
absencí. V tomto směru jsou zajímavá další dvě fakta. Jednak v současné
Radě pouze dva její členové mají větší
počet absencí, než-li dvě. V roce 2005
i 2006 měla minulá Rada takovéto čle-

ny celkem čtyři. Dále je zajímavé, jakou
formou je na výše uvedených stránkách
uvedena jejich neúčast na těchto zasedáních. V případě roku 2007 je všude
uvedeno „omluven“, v jednom případě
pak „dovolená“, všechny absence tedy
byly řádně omluveny. V roce 2006 byla
situace trochu jiná. Kromě tří dovolených je ve třech případech (tedy 10%)
uvedeno „nepřítomen“, dotyční radní
se tedy nezúčastnili bez řádné omluvy.
Při pohledu na rok 2005 je situace ještě
horší. Z 22 absencí bylo 7 dovolených,
1 školení a 1 nemoc, v celých 13 případech (tedy 59,09%!) je uvedeno slovo
„nepřítomen“. Bylo by zajímavé dohledat starší čísla Žateckých novin, zda
bylo na toto upozorňováno stejně, jako
nyní na absenci některých radních na
dvou mimořádných zasedáních.
Na závěr se můžeme podívat i na
četnost zasedání Rady města. V roce
2007 proběhlo 21. zasedání 4.6.,
v roce 2005 20.7. a v roce 2006 dokonce až 1.8. Nová Rada tedy zasedá
častěji a s menším počtem absencí,
než-li minulé vedení města.
(dp)

Město žádá o doplnění
Karel Gott vystoupí na studie na komunikaci I/27

Slavnostech chmele!
Žatec - Účast na 50, dočesné v těchto
dnech potvrdil Karel Gott.
Návštěvníci se mohou těšit na
nejznámějšího českého zpěváka již
v sobotu 1. září v odpoledních hodinách na hlavním pódiu na náměstí
Svobody. Na akci dále vystoupí Vladimír Hron, Pražský Výběr 2, AC/DC
Revival, Tam Tam Orchestra, Le
Monde, Žatečanka s Josefem Zímou,
Greenhorns, Rangers, KTO a mnoho dalších. V jednání je vystoupení
známé zahraniční skupiny Alphavile.
Zajímavostí letošního ročníku bude
koncert Filipa Benešovského a jeho
přátel s monumentálním projektem
Pink Floyd – Dark Side of The Moon.

Pořadatelem letošního jubilejního 50.
ročníku „Žatecké Dočesné“, jsou Město Žatec a Městské divadlo Žatec.
Akce proběhne ve dnech 31. srpna
a 1. září 2007. Na dočesné se pravidelně představuje 20 až 25 pivovarů z
celé České republiky, ale i ze zahraničí. Po několik let je také organizována
odborná degustace, která se stala prestižní záležitostí přihlášených pivovarů
a svým rozsahem a významem patří
mezi 5 nejvýznamnějších degustací
v České republice. Její výsledky jsou
mezi pivovary velmi ceněny. Kompletní
informace o akci si postupně můžete
najít na stránkách www.docesna.cz.
(kf)

Žatec – Rada města projednala výhledovou studii na akci I/27 Žiželice
– Žatec – Holešov a souhlasí s uvedenou stavbou. Ke svému vyjádření doplnila společně s odborem rozvoje města svá stanoviska. Investorem stavby
bude stát. Zatím není zřejmé, kdy se na práce dostane.
Uvedená stavba naváže na obchvat řešeny náhradní komunikace. Dále
a přemostění Žiželic. Žádost o vyjád- aby části stávající komunikace u obce
ření, která přišla na radnici, se týká Radíčeves (mezi novou komunikací
úseku od Koita, kolem Prefy, přes I/27 a napojením Radíčevsi z obou
město až k Radíčevsi, kde se počítá stran), které nebudou po dostavbě
s obchvatem, jenž se pak napojí na používány, byly odstraněny. „Vzhledem
současnou komunikaci směrem na ke stížnostem obyvatel Podměstí jsme
Podbořany. V části, týkající se Žatce do naší odpovědi zakomponovali také
a Radíčevsi se jedná o úpravy trasy, to, aby nové povrchy v části silnice prošířky silnice a výměnu povrchů.
tínající město, byly nízkohlukové, a aby
Požadavky ze strany města jsou se v prostoru od kruhové křižovatky
následující: aby byl Žatec propojen u benziny kolem zastavěných částí,
s obcí Radíčeves cyklostezkou, aby až po Tesco instalovala protihluková
byly zachovány veškeré sjezdy z ko- bariéra,“ uvedl místostarosta Aleš
munikace na přilehlé pozemky nebo Kassal.
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Nová
webkamera na
stránkách města

V polovině května letošního roku
začala na oficiálních stránkách města
www.mesto-zatec.cz fungovat nová
webkamera, která zachycuje centrální
náměstí Svobody. Webkamera je opět
umístěna na budově České spořitelny,
ale snímá podstatně širší záběr náměstí, disponuje větším obrazovým
rozlišením a nabízí aktuální snímek
každých 10 sekund. Podle informací
správce počítačové sítě Městského
úřadu Ing. Pavla Bema vzrostla za
první měsíc provozu nové webkamery
návštěvnost několikanásobně. Od 15.
května do 15. června 2007 bylo zaznamenáno celkem 133 933 návštěv nové
webkamery. Zajímavou možností v této
sekci internetových stránek je také archiv snímků, kde si každý občan nebo
návštěvník města může zpětně prohlédnout snímky náměstí Svobody od roku
2003.
(jn)

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.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
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

Opakovaný záměr
Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
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.2291/4 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: od 31.5.2007 do 29.6.2007

Tesco hned první den
přilákalo 2200 zákazníků

Setkání po létech…

…a to dokonce přesně po čtyřiceti! Právě před tolika roky maturovaly na žateckých
středních školách třídy, jejichž studenti si nyní v červnu dali dostaveníčko ve „svých“
školách a třídách. „Tak kterej ty seš!?“ – zaznívalo z hloučků před Gymnáziem,
obchodní akademií i zemědělskou školou a následovaly salvy smíchu. To když byl
osloven jako student jejich bývalý třídní profesor či profesorka. Doslova raritou
byli bývalí studenti posledního tříletého studia na Střední všeobecně vzdělávací
škole, od roku 1967 pak už to bylo totiž znovu Gymnázium Z těchto - 1.A třídy
prof. Jaroslava Haška a 1. B třídy PhDr. Milana Zemana se do Žatce přijela podívat
asi polovina bývalých studentů, které zavál čas do všech koutů republiky, některé
až za hranice naší země. A řada z nich jsou renomovaní právníci, inženýři, ředitelé,
tenisový trenér, významní manažeři, učitelé….
„Žatec od našich dob rozkvetl“ – shodli se většinou po prohlídce města a prý
na něj nelze zapomenout… Chybí mu však vysoká škola, aby to bylo jako v dávné
historii, kdy zde bylo vysoké školství, nechal se slyšet „historik“ Polda Martiš, který
údajně míval z dějepisu u prof. Karla Štěpánka nedostatečnou! Jak po letech vidno
– nezaslouženě.
O zážitky ve třídách nebyla také nouze a vše pokračovalo v žateckých restauracích.
Manažer Vesselin Barliev, starosta Erich Knoblauch, místostarosta Aleš Ať už na Kapitánovi, Václavce, U Hada či Mušketýrovi.. .. Smích a veselí provázeKassal a Jiří Studecký (ředitel žateckého Tesco) při prohlídce prostor ly setkání bělovlasých a holohlavých studentů, dnes dědečků a babiček dlouho do
nového obchodu.
noci. Žatec „své“ studenty přijal s otevřenou náručí. Přijeďte zas, třeba zavzpomínat
znovu i na své lásky!
(p)

Dětský den v Želči

V sobotu 2.6. 2007 od 12.30 se uskuteční u příležitosti předání vybudovaného
dětského hřiště Dětský den. Celý den bude plný her a soutěží. Všichni přtomní se
mohou těšit na účastníka SuperStar M. Hudčeka, žatecké mažoretky, sportovní klub
AIKIDO, loutkoherecké sdružení Jitřenku a skupinu historického šermu. V kostele
sv.Mikuláše se uskuteční výstava fotografií a pohlednic. Po celý den, ale i večerem
Vás bude provázet hudební skupina MINI BAND z Mostu. Občerstvení zajištěno
a vstup pro návštěvníky je dobrovolný.

Týden otevřené botanické zahrady

vel.
1+1
1+0
1+2
1+1
1+4
0+2

m2
40,9
20,5
64,5
35,8
80,7
40,2

Pyšnit by se mohla žatecká Městská
Policie, nad zdařilou akcí, která se uskutečnila v pátek 8. června v prostoru za
objektem Armády ČR, klubem K-500.
„Rozloučení se školou“, tak zněl název
zmiňované akce. Tuto výjimečnou akci,
která oslavila již 3. narozeniny a její
zrod vzešel právě od příslušníků MP
Žatec, pořádá MP ve spolupráci s dalšími složkami. Bezmála dva tisíce dětí,
které se sešly nejen z MŠ a ZŠ Žatce, ale
i ze spádových obcí a letos i z lounských
škol, měly z čeho vybírat. Městská Policie, HZS (hasiči). Armáda ČR, Policie
ČR, RZS a dobrovolní záchranáři, ti

st.p.č.
3038
3038
3038
3450
3450
5076

Zveřejněno: od 22.5.2007 do 20.8.2007

Žatecký
týdeník

V posledním týdnu školního roku již třetím rokem Střední škola zemědělská
a ekologická v Žatci otevírá svou botanickou zahradu, jejíž sortiment rostlin se
neustále rozšiřuje. Novinkou je již otevřený altán sloužící k výuce v přírodě. Škola
na jeho vybudování získala prostředky z NADACE ČEZ. V tomto období je využíván
k výuce nejen odborných předmětů, ale i například k příjemné konverzaci v rámci
výuky cizích jazyků. V přední části areálu školy je připravena k osázení skalka ve
tvaru spirály. Zde se plánuje výsadba širokého sortimentu trav.
Prohlídka s jednoduchým výkladem je určena pro žáky základních škol, studenty
středních škol, ale také pro širokou veřejnost.Vítány jsou i mateřské školky. Pro
všichni přivezli svoji techniku, výstroj, děti je připravena pohádka na ekologické téma.
výzbroj, aby mohli předvést jak veškeProhlídky se uskuteční ve dnech 25. 6. – 28. 6. 2007 od 9:00 do 14:00 hodin.
rá obsluha a vybavení vozidel funguje,
(Ing. Hromádková-SŠZE Žatec)
ukázat praktické zadržení pachatele
a poté jeho předvedení. Likvidaci
dopravní nehody, uhašení hořícího
vozidla a vyproštění zraněných osob
Určitě to vědí děti a rodiče z Mateřské školky ALERGO, Bratří Čapků. Jednoho
z jejich útrob, ukázka imitace zraněné krásného odpoledne, přestože bylo obrovské horko, se sešli děti a rodiče na dopravosoby byla k nerozeznání od skutečnos- ním hřišti v Žatci. Potvrdila se myšlenka celé akce: Kdo si hraje nezlobí… Za pomoci
ti. Bojovou techniku, zbraně a zbraňový příslušníků Policie ČR Žatec p. Jaroslava Radila, p. Radka Povy, dále studentů Gymsystém – to vše si mohla nejen děvča- názia Žatec a především rodičů ze třídy Sluníček byl připraven odpolední program
ta, ale hlavně „páni kluci“ vyzkoušet, pro děti. Děti si vyzkoušely jízdu na kole na „opravdové silnici“. Policisté tyto malé
prohlédnout, a že toho nebylo málo. účastníky silničního provozu průběžně poučovali o chování na silnici. Děti již vědí,
U některé techniky se i fronta tvořila, že v případě nouze se mohou na své nové velké kamarády spolehnout. Doprovodné
než na každého došla řada. A když soutěže se dětem moc líbily. Odměnou všem zúčastněným bylo Uznání za zvládnutí
technika, tak i zábava – o tu se posta- jízdy na kole a oblíbené sladkosti. Největší radost všem udělaly dárky od policistů
ral odbor školství a kultury MěÚ Žatec, (pexeso, omalovánky). Další akcí v duchu myšlenky „„Kdo si hraje nezlobí…“ je
který připravil po celý den „diskotéku“. Zahradní slavnost s bohatým doprovodným programem, která se koná ve čtvrtek
Ze slov ředitele MP Žatec J. Štorka 21.6. 2007 od 16.00 hod. v areálu naší školky. Tátové a mámy pojďte všichni s námi,
zazněla slova uznání a chvály všem budeme si hrát…
zúčastněným složkám a spokojenosti
rodiče SLUNÍČEK z MŠ
nad vydařeným dnem. „Je vidět, že
děti se hodně zajímají o tyto věci, jsou
zvídavé a mnohdy chtějí vidět vše do deVe středu 13. června kolem 18 hodiny byla povolána zásahová jednotka HZS Žatec
tailu a vyzkoušet si prakticky“. Možná,
jednou někteří ze zúčastněných rozšíří a SDH Žatec. Důvodem bylo vyproštění hříběte, které spadlo v Žatci na Perči do
studny. Hříbě bylo naštěstí vyproštění bez zranění. Při akci pomáhalo ještě i několik
řady zmiňovaných složek.
Stanislava Žitníková členů Sdruž. dobrovolných záchranářů (SDZ) Žatec.

Zdařilá akce MP Žatec

Projednáno Radou Města Žatec dne 21.5.2007
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu a pozemku další osobě a to:
ulice
Havlíčkovo n.
Havlíčkovo n.
Havlíčkovo n.
Vol. Čechů
Vol. Čechů
Dr.Kůrky

Z PERA ČTENÁŘŮ…

Žatec – před týdnem se v 8 hodin slavnostně otevřel nový hypermarket Tesco
v Žatci. Jedná se již o 83. obchod Tesco v České republice. Žatecké Tesco je
prvním nízkoenergetickým obchodem v České republice, ve kterém bylo implementováno 64 nízkoenergetických opatření. Obchod by měl přinést 30
procentní úsporu energie oproti běžným obchodům.
Již v 7 hodin ráno, hodinu před ote- ditel obchodu Jiří Studecký. Ten zároveň
vřením, stály před obchodem Tesco dvě vedení neziskové organizace předal šek
stovky nedočkavých zákazníků. Krátce na částku 50 000 Kč. Tato částka se
před otevřením se před obchodem Tesco stala základem dlouhodobé spolupráce
sešli zástupci města, ředitel obchodu Jiří mezi obchodem Tesco a sdružením KaStudecký a zástupci neziskové organi- marád - LORM. Tesco chce organizaci
zace Kamarád - LORM, které pomáhá podporovat po celý rok, a to finančně
mentálně postiženým dětem zapojit se i materiálně.
do společnosti - ti všichni měli důležitý
V pátek 15. června pak navštívily první
úkol, totiž otevřít nový obchod zákaz- nízkoenergetickou prodejnu v České reníkům.
publice britská velvyslankyně v ČR Linda
Pásku přestřihli společně děti z nezis- Duffield a Ing. Rut Bízková, náměstkyně
kové organizace Kamarád - LORM a ře- ministra životního prostředí. (jm, st)

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

č.p. b.j.č.
2127 43
2127 58
2127 60
2663 19
2663 3
2827 11

Žatecký týdeník

FOTO STANISLAVA ŽITNÍKOVÁ
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o výměře
408 m2
408 m2
408 m2
475 m2
475 m2
357 m2

vel. podílu
409/26501
205/26501
645/26501
358/28526
807/28526
402/14422

KC
104 728 Kč
61 632 Kč
308 224 Kč
267 872 Kč
537 848 Kč
146 032 Kč

Jak se dělá radost ?

Vyproštění hříběte bez následků

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.

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

21. června 2007
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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

PŘEDPRODEJ:

Od 1. 6. 2007 zahájen prodej abonentních vstupenek na divadelní
sezónu 2007 / 2008
Skupina A – Činohra
9 představení + 1 bonus ……………………………. 1 600 Kč.
Skupina D hudebně zábavné pořady
6 představení …………………………………………... 800 Kč.
Skupina E,M pořady pro děti
10 představení ………………………………………..…. 250 Kč.
Prodej probíhá denně v Městském Divadle u paní Hany Zeleňákové.
Rezervace je možná také telefonicky na 415 710 519 nebo hannaz@centrum.cz

LETNÍ KINO ŽATEC - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JIŽ OD 21.30 HOD
22.6.

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

70,-

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

23.6.

300: BITVA U THERMOPYL

70,-

Warner Bros. Akční / Dobrodružný / Válečný / Drama / USA, 2007,
117 min - http://wwws.cz.warnerbros.com/300/
Film vychází ze stejnojmenného komiksu, který je dravým převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho
300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod
vedením krále Xerxa. Odvážní Sparťané bojují až do poslední kapky
krve, jejich odvaha a sebeoběť způsobí sjednocení Řeků, motivuje
k porážce Peršanů a přispěje rozvoji demokracie na Peloponéském
poloostrově. Slavný komiks ožívá za přispění nejmodernějších technologií, kombinujících živé herce a metodu modrého plátna, čímž
dávný příběh odvahy opět povstává v celé své síle...
Režie: Zack Snyder.
Hrají: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West,
Vincent Regan, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan

24.6.

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU:POČÁTEK

70,-

n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474
n Pronajmu byt 1 + kk v Postoloprtech. Klidné místo. Kauce, tel.
720 287 575
n Pronajmu byt 0 + 2 – ihned. Poplatky 6.500.- nájem + poplatky. Tel.
603 873 590
n Prodám levně dvoulůžko 180 x
210 cm (masiv/smrk) s matrací + dva
noční stolky. I jednotlivě. Nově pořízené
– nepoužité. Rodinné důvody. Kontakt
- mobil: 606 617 288
n Prodám levně sedací soupravu (rozkládací s úložným prostorem) + 2 křesla.
Nově pořízené – nepoužité. Rodinné důvody. Kontakt mobil: 606 617 288
n Unikátní realitní systém hledá
realitní makléře a obchodní partnery
po celé ČR pro práci s realitami. Zkušenosti v oboru jsou vítány, nejsou však
podmínkou. Kompletní zaškolení. Tel.
731 182 981, petr.novak@avareality.cz
n Přijmeme řidiče pro kamionovou
dopravu tuzemskou i zahraniční. Požadavek ŘP sk. C + E, ŘP pro elektronický tachograf. Nástupní plat 12.500.-Kč,
zkuš. doba – 3 měs., plat v základě až
do 15.000.-Kč + výkon. prémie + diety
(100%). Kontakt: 602 453 322
n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme servírku na HPP, dále přijmeme pomocnou sílu do kuchyně
– vhodné pro vitální paní v důchodovém věku a zájemce o letní brigádu. Informace v restauraci nebo na
tel. č. 777 776 666.

Firma
Hrubý H + H Stavebniny
Radíčeves

přijme
Warner Bros. Horor / USA, 2006, 84 min - http://www.texaschai
nsawmovie.com/
Příběh o zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce
1969, kdy bratři Dean a Eric Hillovi utíkají se svými přítelkyněmi
ze sběrného tábora rekrutů pro válku ve Vietnamu. Oba páry si
užívají divokou jízdu Texasem a v tu chvíli ještě netuší, že se blíží
nejzásadnější boj jejich života. Staňte se svědky zrození zla, uvidíte
Informace: 602
jak se Thomas Hewitt stal nechvalně proslulým masovým vrahem,
známým jako Kožená tvář. Dítě narozené za hrůzných okolností,
pohozené v popelnici najde a adoptuje pomatená rodina Hewittů.
PŘIŠLI NA SVĚT
Pod vlivem jejich morbidní výchovy Thomas rozvíjí svou zálibu
v motorových pilách a mučení.
12. 6. Kácl Jaromír
Režie: Jonathan Liebesman
Mezera David
Hrají: Jordana Brewster, Taylor Handley, Diora Baird, R. Lee Ermey, 14. 6. Kačírek Jaroslav
John Larroquette
15. 6. Drexler Tomáš

skladníka
na HPP

29.6.

161 161

70,-

Film je plný vypjatých zvratů i komických a paradoxních rozuzlení se
ROZLOUČENÍ
strhujícími hereckými výkony.
Režie: Jan Hřebejk.
9. 6.
Janza Mikuláš
Hrají: Aňa Geislerová, Jana Brejchová, Jiří Schmitzer, Emília Vášáry10. 6. Blažková Eugenie
ová, Martin Huba, Josef Abrhám, Roman Luknár, Jiří Macháček
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

„IZOS“ s. r.o., pobočka Žatec
přijme

údržbáře

Požadujeme vyučení v oboru elektro.

Kontakt: „IZOS s. r. o., Velichov 42, Žatec, tel. 415 728 665, e-mail: izos@izoszatec.cz

11. 6.

12. 6.
13. 6.

Křižová Žana
Zeleňák Milan
Demeterová Mária
Gruberová Helena
Žejdl Josef
Doxanská Věra

76 let
77 let
80 let
39 let
64 let
62 let
82 let
60 let

CENÍK INZERCE
PLOŠNÁ INZERCE:

17,- Kč /cm2
Slevy za opakování:
při 2. a 3.
12 %
4. až 6.
15 %
7. a více
20 %

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Od pátečního rána minulého týdne žila zámecká zahrada v Měcholupech čilým
ruchem. Sjížděly se sem děti z celého okolí Žatce - MŠ a školy z Vroutku, Blšan, Podbořan, ale i Loun, přijely i děti z DD Žatec, stacionář Kamarád Lorm
a ZvŠ Žatec. Konaly se zde 15. zahradní slavnosti a areál zaplnilo zhruba 350
dětí, mezi kterými byly i handicapované děti. A právě pro ně je převážně tato
slavnost pořádána.
Děti měly celé dopoledne prostor z Jirkova. Po celý den hrála k poslechu
k tomu, aby si mohly zasoutěžit a tzv. skupina J. Kleina z Loun. Děti si přišly
se „vyřádit“ na atrakcích a jak jinak, na své opět při ukázce hasičů, záchranež také za sladkou odměnu. K tomu nářů a výcviku psů. Nechyběly atrakce
jim zahrála chlapecká skupina“Bar- a projížďka na koních, která se stává
bekjú“. 13. hodina už byla časem, který pravidelnou a oblíbenou součástí kobyl určen pro širokou veřejnost. Jako naných akcí pro děti. Jak bylo patrné ze
první host z hvězd, které byly v progra- zkušeností z let minulých, ti zkušenější
mu vystoupil K.Střihavka. „Náctileté“ se dostavili s „prozíravou“. Rozložené
fanynky obklopily prostor před pódiem, deky a soukromé rozkládací židličky,
když se mikrofonu ujal vítěz druhé řady to byl důkaz toho, že lidé přijeli strávit
SuperStar V. Horváth. Oba své vystou- hezké odpoledne do Měcholup, a zábavu
pení zakončili autogramiádou. Dech se si mohli vybrat dle vlastního „gusta“ až
některým tajil při vystoupení šermířské do večera. Počasí tomu jen nahrávalo.
skupiny“Vítkovci“z Postoloprt , když Když ve 20.30 hod. nastal vhodný čas
meče sekaly jeden za druhým. Spalující – vzlétl horkovzdušný balón, který jako
sluníčko vystřídaly mraky na obloze každoročně ukončí tyto zahradní slava obávaný déšť byl na spadnutí. Něko- nosti. Malí i velcí odcházeli spokojeni,
lik dešťových kapek přivítalo při příjez- a to také především díky sponzorům,
du naší přední zpěvačku I. Csákovou. neboť bez nich by se tato akce nemohla
Kromě českých STAR na slavnostech uskutečnit. Tímto prostřednictvím orgavystoupili žáci tamní školy, ZUŠ Žatec, nizátoři všem děkují.
kouzelník, komorní sbor „Oktána“
Stanislava Žitníková

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Sdružení žateckých výtvarníků a Kamarád LORM Žatec
Vás zvou do zahrady muzea v Husově ulici 678 na

PŘÍRODNÍ
INSPIRACE
v sobotu
23. června 2007
od 13.00 do 18.00 hodin
práce se dřevem, zpracování hlíny, suché květinové vazby,
malování na textil, dřevo a oblázky, výstava fotoportrétů
jednotné vstupné 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Nikdo není dokonalý…..
Minulý týden se mi v týdeníku Hlas,
velice líbil sloupek „Obraťme list“, kde
p. A. Balkovská vysvětluje, jak si u nich
v novinách zařádil šotek, a to skutečně
ve velkém. Malý šotek se pasoval na
velkého a zpřeházel přímo celé stránky,
atd. atd. „Nikdo není dokonalý, k lidské
činnosti patří chyby „….. napsala A.
Balkovská. Velice srozumitelně a vtipně
vysvětlila těm, kteří občas čtou noviny
s červenou tužkou v ruce a „pasou“ se

Andrt Matěj
16.
6.
Kovanda
Jakub
Falcon. Komedie / Drama / Česko, 2006, 110 min - http://
Hangurbadžová
Tereza
www.ceskatelevize.cz/specialy/kraskavnesnazich/
Milostný příběh mladé ženy řešící dilema k dvěma mužům, dilema 17. 6. Kotisa Lukáš
Balková Markéta
mezi sexuální závislostí a zajištěnou budoucností pro sebe a své děti.
KRÁSKA V NESNAZÍCH

Slavnosti v zámecké zahradě

Firemní:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč
Soukromá:
- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč,

nad omyly a chybami redaktorů. I k nám
do redakce „vstoupil“ šotek ve formě
klamné informace V neděli 10. června
se konala v Žatci soutěž „Nejhezčí voříšek 2007“ nebo- li „Voříškyáda“ Tím
voříškem se stal pejsek čivava JACK(bez
průkazu původu) ze Žatce, který oslavil
15. 6. páté narozeniny. Ne tedy čivava
SAM z Loun, jak bylo v článku uvedeno.
Pejskovi JACKOVI přejeme ještě hodně
takových vítězství. (žit)

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
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Svěcený přivezl stříbrnou
medaili z Poháru ČR desetiletých

21. června 2007

O víkendu 9.-10.6.2007 se konal Pohár ČR desetiletého žactva. Z našeho oddílu
se na tento závod kvalifikovali Antonín Svěcený, Lucie Svěcená a Ilona Nováková.
Již samotná účast našich plavců je pro nás úspěchem a tak jsme jen očekávali jak
se vypořádají z atmosférou mistrovského závodu.
Lucka Svěcená si svými časy zajistila 12.místo, aby se pak na 100m posunul
účast hned v pěti závodech. Na kraulových ještě o pět pozic výše až na vynikající 7.
tratích se jí tolik nedařilo a skončila na 50 příčku. Když už se zdálo, že to bude jeho
i 100m ve třetí desítce. Pak ale na 400m nejlepší umístění, nastoupil k poslednímu
volným způsobem přišlo zlepšení a obsa- závodu na 50m znak. V něm svedli tři plavdila 16.místo. Ovšem Lucie nejoblíbenější ci velký souboj o 2.-4.místo a vítězně z něj
styl je znak a to také potvrdila. Na 100m vyšel právě náš plavec. Antonín Svěcený
obsadila 11.místo a na poloviční padesáti- obsadil fantastické 2.místo a zařadil se
metrové trati se dokonce probojovala až do mezi nejlepší plavce našeho oddílu, kteří
první desítky a obsadila pěkné 8.místo. přivezli medaile z mistrovského závodu
Ilona Nováková se ve všech svých star- na úrovni ČR.
tech vešla do první patnáctky. Nejlepších
Celkové hodnocení tohoto Mistrovství
umístění dosáhla na tratích 100m volným plavců z celých Čech vyznívá pro náš
způsobem kde skončila na 12.místě, 50m oddíl velice kladně. 5x jsme se umístili
volným způsobem kde byla na 11.místě mezi prvními deseti a navíc jsme vybojoa nejlepšího umístění dosáhla na trati vali stříbrnou medaily zásluhou Antonína
100m motýlek, kde se ji podařilo dostat Svěceného. Z toho vyplývá, že práce odaž mezi nejlepších deset plavkyň z celých dílových trenérů se ubírá správným
Čech a skončila na výborném 9.místě.
směrem a nastupující mladí plavci nijak
Posledním naším plavcem v Domažli- nezaostávají za již zkušenými závodníky, Dům dětí a mládeže za celý školní rok kterou musely, některé děti v jejich věku
cích byl Antonín Svěcený. Jeho nejoblíbe- sbírajícími úspěchy na závodech po celé uspořádal nespočet akcí, výletů, zájezdů absolvovat. Průvodkyně v památníku byla
nějším styl jsou prsa. Náš plavec nejprve České republice. Více informací najdete a soutěží.
velice ochotná a dětem vše důkladně vyna padesátimetrové trati obsadil slibné na www.plavanizatec.com.
Jednou z nich byl minulý měsíc i výlet světlila, co vše se odehrávalo v celách pro
do Památníku Terezín. Podle slov H. 100 a i pro 600 vězňů, na samotkách,
Gondekové, která s dětmi výlet uskuteč- jaké byly k dispozici koupelny, odšívárÚspěch
by měly děti takovéto podobné výlety ny, marodky, márnice, ale i popraviště
ASPV Sever nila
absolvovat častěji. Aby si uvědomovaly, co a hromadné hroby. Děti viděly pověstnou
Žatec
všechno se v tomto komplexu odehrálo. bránu smrti, muzeum gheta a konečnou
Jaká tragédie postihla mnohdy celé rodiny. stanici této tragédie – krematorium. PoKrajský přebor
Dnešní děti si neumí představit tu hrůzu, časí se vydařilo a tak děti i přesto, že téma
v lehké atletice
v Bílině jim
přinesl medaile
a diplomy. Svými
výkony si vybojovaly postup do
celorepublikové
soutěže v LA.
O víkendu 9.-10.6.2007 se konal v Trutnově Letní pohár ČR jedenáctiletého žacDržme jim paltva. Z našeho oddílu se na tento závod kvalifikovaly Kristýna Štrancová a Lucie
ce. Na snímku:
Urbanová.
B. Dubská, Š.
Kristýna Štrancová plavala v sobotu a plavala na 4.místě ovšem ve finiši zaFrancová, Z.
odpoledne nejprve 100m znak, zaostala brala a její umístění musela rozluštit až
Beranová.
za svým rekordem a skončila nakonec elektronická časomíra. Na té se sice obna 20.místě. V ostatních pěti startech, jevil údaj, že naše závodnice byla třetí, ale
již svá osobní maxima pokořila a bylo to bohužel po zveřejnění výsledků vypadalo
vidět hned v následujícím závodě na 200m pořadí tak, že skončila až čtvrtá se ztrátou
prsa. Kristýna si skvěle rozvrhla síly, po 4 setiny sekundy na již oslavované třetí
50 metrech sice obracela až na 7.místě, místo. Z tohoto zjištění, které vzniklo díky
ale postupně se propracovávala kupředu, chybě elektronického zařízení OMEGA,
aby nakonec skončila ve své rozplavbě se již Lucka nevzpamatovala a v závodruhá a celkově pak na pěkném 14.mís- dě na 100m motýlek, kde měla veliké
tě. Posledním jejím sobotním startem šance se umístit mezi prvními, nakonec
Vážení spoluobčané,
bylo 50m volný způsobem, tady se opět skončila až na 8.místě. V neděli plavala
dovolujeme si Vás požádat o Váš názor na budoucí podobu koupaliště v Žatci. Výsledky
dostala do první dvacítky a skončila šest- Lucka nejprve 100m volným způsobem
ankety budou předány v agregované podobě – zpracovateli studie rekonstrukce areálu
náctá. V neděli čekaly na naši závodnici a i když nastoupila až ve třetí nejrychlejší
městského koupaliště. Děkujeme Vám za spolupráci.
Rada města
opět tři starty. Kristýna skončila nejprve rozplavbě, s velkým přehledem ji vyhrála
Vybranou možnost zakroužkujte, text doplňte hůlkovým písmem.
na trati 100m VZ na 26.místě, na 100m v čase 1:13.39 a skončila celkově na
Uzávěrka odpovědí do 13. 7. 2007.
prsa na 23.místě a v posledním závodě 7.místě. Tento úspěch ji po sobotě zdvihl
Sběrná místa jsou :
na 400m volným způsobem se opět vešla sebevědomí a nastoupila k závodu na 50m
l podatelny budov městského úřadu na náměstí Svobody a v ulici Obr. míru,
mezi nejlepších dvacet a obsadila pěkné motýlek. Zpočátku bylo pole velice vyrovl Městská knihovna Žatec
16.místo.
nané, na obrátce již byla v čele Veronika
l případně zašlete na adresu radnice a obálku označte Anketa – koupaliště.
Druhou naší plavkyní v Trutnově byla Vyčítalová z Kladna a za ní obraceli čtyři
Anketu lze vyplnit i elektronicky, a to na stránkách www.mesto-zatec.cz
Lucie Urbanová. Ta začínala na trati 100m plavkyně, včetně naší, prakticky stejně.
znak. Zpočátku závodu sice zaostávala Z této čtveřice se, ale k našemu nadšení
1/ Chtěli byste v Žatci:
a – běžné venkovní koupaliště
b – krytý areál s celoročním provozem
c – obě varianty řešit tak, aby se oba provozy daly propojit

Školní rok plný výletů

Žatecký týdeník

prohlídky bylo vcelku smutné, odjížděly
z výletu spokojené a v autobuse musela
ještě H. Gondeková odpovídat na některé
zvídavé otázky, spojené s prohlídkou. „Je
vidět, že některé věci, nemůžou děti skoro
ani chápat“ řekla H. Gondeková , „když
slyšely tu hrůzu, která se v Terezíně odehrála“. Přesto je události zajímaly. Dnešní
generace musí být informována, bohužel
i o tragédiích, které neodmyslitelně patří
k naší historii. (žit)

Lucie Urbanová vybojovala stříbro na
MČR v plavání - Trutnov - 9.-10.6.2007

Anketa

odpoutala právě Lucie Urbanová, aby nakonec dohmátla na fantastickém 2.místě
v čase 0:37.86s. Lucky posledním startem
byl pak 200m polohový závod. V něm si
opět zlepšila svůj osobní rekord o více jak
4 vteřiny a skončila na dalším vynikajícím
6.místě.

BUDOUCÍ PODOBA KOUPALIŠTĚ ŽATEC

2/ V případě, že jste zvolili venkovní koupaliště, kolik bazénů by podle Vás
mělo obsahovat?
a–1
b–2
c–3
d – 4 a více
3/Jaké vodní atrakce byste navrhoval/a pro zpestření koupaliště? (uveďte
libovolné množství návrhů)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

4/Jaké další sportovní či relaxační zázemí byste rád/a viděl/a v areálu? (můžete
označit i více bodů a případně doplnit i nějaký další návrh)
a-bruslení
c - sauna
e – stolní tenis
b-masáže
d – plážový volejbal
f - minigolf
....................................................................................................................

5/Jaká by měla být optimální otevírací doba?
....................................................................................................................

6/Jaké byste byl/a ochotný/á zaplatit vstupné na koupaliště?
děti:
dospělí:
důchodci:
držitelé průkazu ZTP:
7/Uvítali byste možnost, aby areál koupaliště byl napojen na městskou hromadnou dopravu?
a – ANO
b – NE
8/Je podle Vás důležité, aby se navržená varianta či varianty budoucího areálu
koupaliště staly předmětem dalšího veřejného projednávání?
a – ANO
b – NE, anketa je pro vyjádření názoru obyvatel dostačující
Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci!

Již samotná účast na tomto mistrovství
Čech byla pro obě naše závodnice velikým
úspěchem. Kristýna se navíc hned 3x
probojovala do první dvacítky na tratích
200m prsa a 50 a 400m volným způsobem. Lucka se ve všech svých startech
vešla mezi nejlepších osm a vybojovala
nakonec i svou první medaily. V součtu
časů se souběžně konaným závodem na
Moravě, Lucka své 2.místo uhájila a stala
se tak vícemistryní České republiky na
trati 50m motýlek !!!

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 7. 6. 2007 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent finančního odboru - účetní
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 • Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Windows, Outlook
Express) • Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č.563/1991 Sb. „o účetnictví“, prováděcí vyhláška k zákonu
o účetnictví č.505/2002 Sb., České účetní standardy č. 501 až 522, zákon č.250/2000 Sb. „o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“, vyhláška MF č.323/2002 Sb. „o rozpočtové skladbě • 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 29. 6 2007 do 14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent finančního 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.

