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Koupaliště se
bude řešit dál

70. léta v Žatci
Musím se přiznat, že po posledním
zasedání městského zastupitelstva mě
přepadla špatná nálada se stavem našeho města a diskutabilní ochotou ho
posunout do 21. století. Doporučuji
teda zřídit novou vycházkovou trasu, s příznačným názvem z titulku.
Její počátek bych naplánoval např.
v Horově ulici. Možná bych zde znovu
nastěhoval původní obyvatele, aby byl
dojem ještě autentičnější. Neutěšený
stav nemovitostí je přímo alarmující
a návštěvník z řad turistů musí být
zaskočen, jak vypadá střed města v roce 2007. Stejně tak se nemusíme bát
nezájmu ﬁlmařů s válečnou tématikou
a věřím tomu, že tato část města, stejně
tak jako některé jiné budou v budoucnu
i nadále vyhledávanou lokalitou. A nadále budeme odpouštět smluvní pokuty,
aby snad někdo nějakou nemovitost
včas neopravil. Odtud bych se přesunul do Podměstí k technickému muzeu
v podobě mazutové kotelny. Myslím,
že je škoda zabývat se rekonstrukcí
tohoto areálu, protože nám představuje věrný obrázek technologie, ale
i personálního obsazení 70. let. Při
zátopu se z komínů valí černý kouř
do okolních panelových domů a před
budovou pobíhá několik kotelníků,
kteří vykonávají blíže neurčenou, ale
naprosto zbytečnou činnost. Až na
jednoho. Ten momentálně zatlouká
„dřevěnou elektrodu“ do prasklého
mazutového potrubí, aby tato toxická
látka neunikala dále do kanalizace.
Tak jak jsme byli kdysi zvyklí. Pokračujme dále směrem ke koupališti, které
nebyl nikdo do roku 2007! schopen
uvést do standardů 21. století. Obnovme cedule s upozorněním, že koupání
je na vlastní nebezpečí, napusťme opět
megalomanské bazény šedozelenou
tekutinou a v rámci nostalgie bych
znovu nainstaloval tu krásně vrzající
houpačku, na kterou se vždy stály fronty. Po nasátí patřičné dávky nostalgie
můžeme pokračovat dále. Městské
muzeum K. A. Polánka nás „ohromí“ hlavní expozicí bez popisů, jako
součást kvízu pro zasvěcené odborníky. Omšelé a zaprášené vitríny nám
věrně ukáží „jak se to dělalo“ a obraz
doby z času narození husákových dětí
bude naprosto věrný. Husovou ulicí
můžeme pokračovat kolem budovy
polikliniky, která nás nepřekvapí
z venku, ale jistě uvnitř. Do pronajímaných ordinací teče střechou a lékaři
rozestavují různé nádoby, aby nemuseli chodit v holínkách. Jeden zrovna
otevřel neuváženě okno a to padlo na
ulici. Prostě zdravotnické zařízení
doby nedávno minulé, jak má být. Aby
nebyla trasa vyčerpávající, dovolil bych
si ji zakončit procházkou kolem pošty
a věnoval pozornost „původní“ dlažbě,
pokračováním přes náměstí Prokopa
Velkého lze obdivovat řadu dosloužilých budov a necitlivě instalovaných garáží různých tvarů a typů. Revitalizace
pražského předměstí? Kdepak, to by
nám pokazilo nádech 70. let.
Miroslav Legutko, radní

Žatec – Zastupitelstvo města vzneslo
připomínky, dotazy a náměty k plánované rekonstrukci areálu koupaliště.
Z tohoto důvodu se zatím odsouvá
zadání a zpracování projektové dokumentace, jež by řešila vlastní stavební
provedení.
Zastupitelé, ale i občané mohou
k nynější studii podávat připomínky.
Nákres první varianty koupaliště bude
Areál koupaliště - v posledních dnech tolik diskutované téma. Letos zůstaly jeho brány pro veřejnost uzavřeny. zveřejněn na internetových stránkách
(st)
Dočkají se příznivci sportovně – relaxačního komplexu, nebo dojde pouze k obnově současné podoby koupa- města a na úředních deskách.
liště? V každém případě ke spokojenosti mnoha vyznavačů tepla, bude zprovozněna sauna.

Foto:/Text: (žit)

Proč se nezveřejňují jména fyzických osob Poděkování
Žatec – V dotazech občanů města nebo i účelové kritice bývalých zastupitelů se objevuje tvrzení, že se v usneseních současné rady a zastupitelstva
nepíší jména těch, kteří třeba kupují byty, domy, pozemky a podobně. Není
to výmysl současného vedení města, ale dodržování povinnosti dané zákonem o ochraně osobních údajů. Ve svých stanoviscích Úřad na ochranu
osobních údajů opakovaně města a obce nabádal, aby jména fyzických
osob nezveřejňoval.
Jména fyzických osob se přestala dostatečně informuje o tom, jaké zálezveřejňovat už v minulém volebním žitosti byly na zasedání orgánu města
období, protože začal platit zmíněný projednávány. Ohledně zveřejňování
zákon. Co konkrétně píše v jednom osobních údajů dlužníků (zde konze svých stanovisek Úřad na ochranu krétně nájemníků, kteří dluží městu
osobních údajů?
na nájemném) je nutno konstatovat,
V případě majetkových dispozic lze že tento postup je v podstatě opakopovažovat za důvodný a účelný, tedy vaným postihem těchto osob. Jelikož
v souladu se zákonem, takový postup, se jedná o postupy v rámci činností
kdy by ve zveřejněné verzi usnesení stanovených zákonem, je nutno takobyla přesně identiﬁkována pouze před- vé jednání považovat za nedovolené.
mětná nemovitost a uvedeno jak bylo Zveřejnění osobních údajů uvedených
rozhodnuto (např. prodá se, pronajme osob by bylo možné, pokud by k tomu
se). Takto redukované usnesení stále předem daly souhlas.

Právo na ochranu soukromého
a rodinného života je jedním ze základních lidských práv, zakotveným
v ustanovení čl. 10 odst. 2 zákona č.
2/1993 Sb., Listina základních práv
a svobod. Cílem ochrany tohoto práva je zamezit jakýmkoli škodlivým
zásahům do soukromí osob, ať již ze
strany soukromých subjektů nebo
veřejné moci.
Může se něco stát při porušení zákona o ochraně osobních údajů? Může,
a nejen teoreticky. První výstrahou
pro obce a města se stala pokuta,
kterou dostalo město Rumburk.
Občané nejsou ale od informací,
kdo co si co koupil, pronajal a podobně odříznuti. Musejí ovšem zajít
na radnici a vyžádat si příslušná usnesení, jak jim to umožňuje zákon.
(st)

Komise v pracovní době?
(reakce na článek „Úředníci stihnou
v pracovní době leccos“, Žatecké noviny č. 41) Nikdy jsem nepatřil k úředníkům, kteří by měli problém zůstat
déle v práci, nebo z vlastní iniciativy
pracovat nad rámec stanovených povinností. Jako předseda komise pro
kulturu a cestovní ruch (zástupce
občanů a neúředník) jsem musel
společně s dalšími 6 členy komise
najít vhodné místo a čas pro konání
pravidelných setkání. Vzhledem k tomu, že jsem již od roku 2003 vyko-

nával funkci tajemníka výše zmíněné
komise, shodli jsme se s členy, že
místem našeho setkávání bude opět
prostor turistického infocentra na
radnici. Komise zasedá v infocentru
zpravidla jednou měsíčně od 15.00
hod., navíc i když si na dobu zasedání
komise beru jako úředník v zaměstnání volno, tak to neznamená, že
by tím byli návštěvníci města nebo
občané omezováni. Každého zákazníka, který v době konání komise
navštíví infocentrum rád obsloužím

Počet odchycených holubů: 1082
Žatec – V předem vytipovaných objektech ve městě proběhl v dubnu odchyt a následná likvidace přemnožených holubů. Takto jich bylo z města
odstraněno 1082, což je číslo týkající se jen dospělých jedinců; u mláďat
a hnízd se evidence nevedla. Další zákroky proti tomuto druhu opeřence
proběhnou ještě do konce letošního roku a v roce 2008.
Do vybraných objektů se zařa- objektech v centru města a na hřbidily půdní prostory budov v ulici tově, ale i odlov holubů v honitbách
Obránců míru, Komenského aleji, za účasti myslivců. Po novém roce se
na Smetanově náměstí, zásah pro- chystá instalace odchytových klecí,
běhl také v základní umělecké škole jež budou v určených částech města
a v gymnáziu. Finanční prostředky (oblasti sídlištní zástavby) umístěné
určené v letošním roce na snížení po dobu minimálně dvou měsíců.
počtu holubů činí 70 tisíc korun
V nynějším návrhu rozpočtu města
a na práce byla sjednána odborná na příští rok figuruje pro boj s přefirma.
množenými holuby částka 80 tisíc
Proběhnou ještě odchyty v dalších korun.
(st)

osobně, nebo může využít pomoci
mé kolegyně.
Titulek článku v Žateckých novinách č. 41 praví, že úředníci
stihnou v pracovní době leccos.
Na čtenářích a celkem asi 50.000
návštěvnících infocentra nechávám
k posouzení, kolik jsem toho jako
úředník stihl vykonat v pracovní
době v oblasti cestovního ruchu za
posledních 5 let.
Jan Novotný, zaměstnanec MěÚ
(Turistické informační centrum)

Notářská komora v Ústí nad Labem
děkuje starostovi Mgr. Erichu Knoblauchovi za záštitu nad setkáním
notářů Bavorska, Saska a notářů
z Čech, které se konalo ve dnech 5.
a 6. 10.2007 v Žatci. JUDr. Ivana Demutová, vícepresident NK

Sauna se připravuje
na provoz
Žatec – Rada města pověřila ředitele
technických služeb Františka Daňhela,
aby zajistil zprovoznění sauny v areálu
koupaliště. Tam se musí splnit především požadavky hygieniků a provést
další nezbytné přípravné a úklidové
práce tak, aby sauna mohla být
v příštích týdnech zprovozněna a zpřístupněna veřejnosti. Podle současných
předpokladů by se tak mohlo stát na
přelomu listopadu a prosince. O novinkách v souvislosti se saunou budeme
veřejnost na stránkách Žateckého
týdeníku informovat.
(st)

Město Žatec přijímá žádosti
(dotazníky) o ﬁnanční
příspěvěk z Programu
regenerace MPR a MPZ na
obnovu kulturních památek
pro rok 2008.
Termín pro podání žádostí:
nejpozději do 2. 11. 2007
Bližší informace a formuláře žádosti
- Městský úřad Žatec, odbor
rozvoje města, ing. Hauftová tel. 415 736 266
nebo www.mesto-zatec.cz.

Ekonomické
lyceum v Žatci
Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354 získala rozhodnutím
MŠMT dnem 10. 10. 2007 souhlas
k zahájení výuky v dalším oboru 78
– 42 – M/002 ekonomické lyceum.
Škola tak vedle původního oboru
obchodní akademie nabízí od 1. 9.
2008 pro studenty obor příbuzný,
ale s rozšířením výuky o fyziku, chemii, biologii a psychologii.
Záměrem je umožnit absolventům
díky rozšíření všeobecného vzdělání,
širší uplatnění jak v praxi, tak i větší

možnou volbou studia na vysokých
školách.
Budoucí studenty a rodiče bude jistě
zajímat uplatnění absolventů nového
studijního oboru.
Absolvent oboru vzdělávání ekonomické lyceum je připraven na
další studium, zejména na školách
ekonomických, právnických, pedagogických a dalších a má i dobré
uplatnění na trhu práce nebo pro
vlastní podnikání.
Ing. Bohuslav Kuneš, ředitel školy
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře 3933 m 2, zahradou p.p.č. 492
o výměře 1979 m2 a zahradou p.p.č.
1009 o výměře 459 m2 v k.ú. Trnovany.
Kupní cena: 913.250,- Kč
Zveřejněno: od 1.10.2007 do
30.10.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
07.12.2005, 27.11.2006, 2.4.2007
a 16.04.2007
n čp. 2987 ul. Lva Tolstého v Žatci se
st.p.č. 1140/1 o výměře 666 m2. Jedná
se o rohový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky, nedaleko
centra města. Dvůr u domu - zatížen
věcným břemenem přístupu a příjezdu
ke garážím.
Kupní cena: 2. 521.
680,- Kč

Jedná se o rohový dvoupodlažní podsklepený obytný dům se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky. Dům se
nachází nedaleko centra města
Kupní cena: 2. 230. 810,- Kč

n čp. 1978 ul. Arbesova v Žatci se
st.p.č. 2072 o výměře 648 m2, se zahradou p.p.č. 4408/13 o výměře 612 m2.
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený dům se 3 bytovými jednotkami
obsazenými nájemníky. Dům se nachází
nedaleko centra města.
Kupní cena: 2.618.720,- Kč

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná
se o řadový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům postavený v roce 1938 se
6 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky.
Kupní cena: 2. 433. 480,-Kč

Záměr projednán RM dne 25.6.2007
n čp. 20 ul. Dvořákova v Žatci se st.p.č.
304/1 o výměře 238 m2, st.p.č.302/3
o výměře 7 m2. Jedná se o řadový třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 2.299.140,- Kč

vše v k.ú. Žatec.
Zveřejněno: od 1.10.2007 do
n čp. 685 nám. Prokopa Malého v Žat30.10.2007
ci se st.p.č. 899 o výměře 252 m2. Jedná
se řadový dvoupodlažní nepodsklepený
obytný dům v městské památkové rezervaci se 2 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 820.670,- Kč
Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
27.11.2006 a 16.04.2007
n čp. 1989 ul. Pražská v Žatci se
st.p.č. 2088 o výměře 288 m2 a zahradou p.p.č. 3814/25 o výměře 250 m2.
Jedná se o podsklepený dvoupodlažní
obytný dům s podkrovím s 5 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 2. 265. 735,-Kč

kové rekonstrukci v roce 1996. V přízemí
domu je volný nebytový prostor o dvou
místnostech s příslušenstvím o ploše
57,9 m2 , volný sklepní prostor o ploše
27m2, 2 volné bytové jednotky z toho byt
1+4 o ploše 111,19 m2 a byt 1+3 o ploše 78,05m2. Průjezdem domu je zřízeno
věcné břemeno průchodu a průjezdu pro
dům čp.1775 v Žatci.
Kupní cena: 2.848.760,- Kč

Žatecký týdeník

Malí návštěvníci v divadle
Městské divadlo zahájilo v neděli šňůru nedělních pohádek pro děti. Tentokrát
se děti mohly těšit na výpravnou pohádku Popelka, kterou předvedla mladá scéna
Ústí nad Labem. Pro malé návštěvníky je to sváteční událost, jdou přeci s maminkou nebo babičkou do divadla. Jak jsem se dozvěděla od malých slečen Barborky
Karasové a Adélky Řehulkové, chodí na pohádky pravidelně a velice rády. A nejen
v Žatci, na pohádky jezdí s babičkou i do Loun. Zajisté vhodně vyplněné nedělní
odpoledne – prostě pohádka zůstane pohádkou, zvláště ta klasická, která jde z generace na generaci.
Foto:/Text: (žit)

Z PERA ČTENÁŘŮ
Dočesná vydařená, ale ne vše bylo na jedničku
Letošní Dočesnou jsem jako divák hodnotila velice dobře. Ale ne všechno, jedna
velká katastrofa bylo vybavení okolních ulic WC. Navštívila jsem WC u divadla,
bohužel druhý den přetékaly na ulici. Ale WC nebylo jen v těchto místech, tuto
potřebu vykonali někteří návštěvníci i u objektu Synagogy, kde mají lidé z protějšího domu vchod do bytů. Proto se ptám, zajímalo by mě, jak bude město reagovat
na případné poškození omítky? Proč nebylo dostatek WC a proč nebyly přes noc
vyvezeny a uklizeny?
L. Drhlíková
Vyjádření M. Veselého – ředitele Měd Žatec
vše v k.ú. Žatec
Mobilních WC bylo o 6 kusů více, než v loňském roce. Za poslední tři roky se jejich
Zveřejněno: od 12.10.2007 do
počet zdvojnásobil. Co se týká servisu, tak WC byly z pátku na sobotu vyprázdněny,
12.11.2007
uklizeny a vydezinﬁkovány. Tento kompletní servis je součástí smlouvy s ﬁrmou TOI
TOI. Musíme si uvědomit, že mobilní WC nejsou zadarmo, pronájem jedné buňky
přijde zhruba na 3.000 Kč. Na žádné akci jich nikdy není dostatek, jejich množství
se upravuje i žádostmi občanů o umístění na nám. 5. května, Hošťálkovo a Žižkovo
nám. Pokud se WC rozmístí na více místech, některým občanům se to nelíbí, že
zrovna u jejich domu jsou WC. Kam tyto buňky umístit je každoroční problém,
i kdyby jich bylo více, není kam je dát. Už se stávajícím počtem jsou problémy.
Zda-li pomůže dát WC do postraních uliček, je otázka. Lidé tam nepůjdou a těm
Projednáno RM dne 19.4.2006
„nevychovaným“ je jedno kde svoji potřebu vykonají.
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.
Turistická sezóna 2007, která proběh- i tuzemských návštěvníkům našeho
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ la v měsících červen až září potvrdila královského města doporučujeme hlav99 vyhrazuje právo k jednání přizvat stoupající tendenci rozvoje cestovního ně prohlídku města prostřednictvím tří
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský ruchu v Žatci a jeho blízkém okolí. procházkových tras, návštěvu radniční
záměr odpovídá zájmům města.
Tento trend se příznivě projevil také věže, Chrámu Nanebevzetí Panny MaRada Města Žatec usnesením č.616/99 na rozšířené nabídce přístupných ob- rie, Křížovy vily, Regionálního muzea,
schválila podmínku nájemních smluv jektů a zvyšující se návštěvnosti města. Muzea Homolupulů, nově také prohlída to: měsíční nájemné bude uhrazeno V období od 1. června do 1.října, kdy ku Žateckého pivovaru a Chmelařského
před podpisem nájemní smlouvy a ná- byla zajištěna rozšířená otevírací doba muzea, které je největším muzeem svésledně dopředu nejpozději do pátého turistického infocentra (T.I.C.) na rad- ho druhu na světě. Jako tipy k výletům
dne předcházejícího měsíce.
nici, navštívilo jeho prostory 5117 osob do okolí uvádíme nejčastěji zámky
Zveřejněno: od 8.10.2007 do a 1816 lidí vystoupalo na ochoz radniční Krásný Dvůr a Líčkov, menhir Zakletý
6.11.2007
věže. Pro srovnání, ve stejnému období mnich u Drahomyšle, Nechranickou
roku 2002 navštívilo T.I.C. 3205 osob přehradu, naučnou stezku v lesích u Hoa radniční věž 1119 lidí. Z celkového ledeče a zajímavé cyklovýlety do okolí.
počtu zájemců o turistické informace T.I.C. v Žatci získalo pro letošní rok
v Žatci tvořili asi 70% Češi, z cizinců opět certiﬁkát kvality od Asociace turisto byli hlavně Němci, dále Holanďané, tických informačních center ČR, navíc
Rusové, Slováci, Belgičané, ale také bylo v letním testu MF DNES vyhlášeno
Volnou bytovou jednotku:
n č.2828/19 ul. Dr.Kůrky v Žatci turisté z Japonska, USA, Austrálie, nejlepším infocentrem v severních Če2
o velikosti 1+3, plocha bytu 70,70 m Kuby, Koreje, Izraele, Francie a Kana- chách. Nezbytným předpokladem pro
s podílem společných částí budovy dy. Stejně jako v roce 2006 probíhaly další rozvoj cestovního ruchu je také
č.p.2828, 2829 a podílem pozemku i letos pravidelné čtvrteční návštěvy postupně se zlepšující infrastruktura
st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec ruských turistů zaměřené na historii, města, ke které přispívají realizované
o velikosti 707/28844 vzhledem k celku chmelařství a pivovarnictví. Více než projekty ﬁnancované EU. V roce 2006
za kupní cenu … 840.190,-Kč a poplatky 60.000 lidí navštívilo na konci srpna proběhla např. v rámci projektu Regejubilejní 50. Žateckou Dočesnou, nerace Městské památkové rezervace
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 4.10.2007 do která byla opět vrcholnou akcí nejen rekonstrukce náměstí Svobody.
v rámci regionu, ale i ČR. Zahraničním
Jan Novotný, DiS.
2.11.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Turistická sezóna v Žatci
byla opět vydařená

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
Opakovaný záměr
svého majetku
Města Žatec prodat ze
svého majetku

ZAJÍMÁ VÁS?

n čp. 1067 ul. Osvoboditelů v Žatci
se st.p.č. 1277 o výměře 669m2, p.p.č.
1755/8 o výměře 29 m2 a p.p.č 1755/9
o výměře 29 m 2. Jedná se o rohový
dvoupodlažní podsklepený obytný dům
s vedlejšími stavbami (3garáže, kolna)
ve dvoře se 4 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 1. 552. 330,- Kč

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Záměr projednán RM dne 25.03.2003
a 06.08.2007
n č.p. 97 ul. Josefa Hory v Žatci se
st.p.č. 57/1 o celkové výměře 140 m2.
n čp. 575 ul. Jungmannova v Žatci Jedná se o dvoupodlažní dům s podse st.p.č. 110 o výměře 404m2, p.p.č. krovím v MPR zapsán, v seznamu
7096/1 o výměře 64 m2
kulturních nemovitých památek po cel-

Žatecký
týdeník

Ze života neslyšících
Pokud navštívíte Paříž a projdete kolem bistra Café Signes, na první pohled
kavárna jako všechny ostatní. Pak si ale
musíte všimnout, že zákazníci poněkud
více gestikulují, než je obvyklé. Nemějte
strach, nehádají se, naopak je tu neobvyklé ticho. Dostanete nápojový lístek
a v té chvíli je vše jasné. Sedíte v bistru,
v prvním bistru ve Francii, kde sluchově postižení mohou komunikovat stejně
jako někteří zákazníci. Lidé z týmu, kteří
Vás obsluhují jsou většinou všichni sluchově postiženi.
SALEM - v řídce osídlené krajině státu
Jižní Dakota má vyrůst zvláštní město.
Obec by se v budoucnu, měla stát domovem lidí, kteří se dorozumívají znakovou
řečí. Je to sen „hluchého“ Marvina T.
Millera. Tento 33letý muž má neslyšící
manželku a stejně postižené čtyři děti.

Obec existuje jen na náčrtcích, ale už
získala název LAURENT. Millerovi se
ozvala bezmála stovka rodin, které by
měly zájem zde bydlet. Obytné domy,
kanceláře a další objekty by měly být
z větší části skleněné, aby neslyšící
mohli plně využít svůj zrak. Otázkou je,
zda nebudou tito lidé ještě více izolováni
od zbytku společnosti
Královnou krásy v soutěži neslyšících
se v červenci stala pětadvacetiletá Qingling Baová z Číny. 7. ročník Miss World
2007 v Praze hostil 19 krásek z různých
zemí. Do ﬁnálového rozhovoru ve znakové řeči se probojovalo 12 dívek.
Aleš Šturala vyvinul software, který
může v budoucnu významně pomoci
neslyšícím při vzdělávání, zúčastnil se
soutěže IMAGINE CUP 2007 pod záštitou Mikrosoftu.
Valentýnské, Josefské, Velikonoční

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.

a Mikulášské zábavy, sportovní turnaje,
turistické pochody, Den matek, rozloučení se starým rokem, keramické dílny,
přednášky, školení, kurzy, semináře, přehlídka tvorby ve znakovém jazyce – to
je jen malá část nabídky ze života těch,
kteří mají kolem sebe stále ticho.
Zda bude v Městském divadle Žatec
3. listopadu také ticho, se můžete přijít
přesvědčit sami osobně. Od 15 hodin
zde pořádá občanské sdružení „Zavři
uši“ vernisáž výstavy fotograﬁí neslyšících a součástí tohoto odpoledne bude
hodinový kulturní program. Občanské
sdružení „Zavři uši“ pořádá různé
přednášky, výstavy, ale také módní přehlídky. Jedna z nich je plánována v měsíci březnu 2008 v Top Hotelu Praha,
za přítomnosti známých modelek, jako
jsou. E. Jasanovská, J. Doležalová, K.
Sokolová a další.
(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

18. října 2007

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledáme byt 2+1 (nebo menší
3+1) s balkonem v Žatci nabo Lounech. Tel. 604 371 163.
n Hledám rod. dům nebo
chalupu - Lounsko, Žatecko. Tel.
724 116 474.

ŘÍJEN 2007
17.10. STŘEDA NÁŠ SVĚT 2007

9:00, 11:00, 17:00

Pátý ročník Festivalu malých divadelních forem.
Tradiční a úspěšná divadelní přehlídka pod patronací ÚSP Kamarád LORM
Mimo předplatné. Vstupné: ráno pastelka, v podvečer 30,-Kč

22.10. PONDĚLÍ LUBOŠ POSPÍŠIL a 5 P

19:30

Rockový písničkář, bývalý člen C & K Vocal tentokrát s kapelou 5P
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 130,-Kč

30.10. ÚTERÝ

POLITICKÉ HARAŠENÍ

19:30

Oblíbený televizní pořad Zuzany Bubílkové a jejího hosta Martina Maxy. Tentokrát sice na divadelních prknech, ale stejně nekompromisní k naší politické
scéně jako na veřejnoprávní i jiných TV
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I.místa 180,-, II.místa 170,-, III.místa 160,-

31.10. STŘEDA KORNELOVY VDOVY

19:30

Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve svém drahém, kterého
tak důvěrně znaly, zcela jiného, naprosto cizího člověka.
Hrají: Milena Steinmasslová, Jana Šulcová, Michaela Dolinová, Miriam Kantorková a Radka Stupková.
Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa: 160,- II.místa: 150,- III.místa 140,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
20.10. SOBOTA MR. BROOKS

19:30

Drama / Thriller / Krimi / USA/ 2007 / 120 min / Dolby Digital EX / Titulky
Earl Brooks právě obdržel cenu Muž roku od obchodní komory a pronáší
svůj dojemný, vtipný a hlavně americký projev díků. Jen málokdo v sále tuší,
co je Brooks skutečně zač. V noci se po městě pohybuje jako nekompromisní
vrah, který své oběti vždy vyruší při milování a dvěma dobře mířenými ranami
zastřelí. Nezůstávají po něm žádné stopy, jen těla jsou vždy naaranžována do
různých pozic a vyšetřující inspektorka Tracy Attwood se nemůže dopátrat
k jediné kloudné indícii. Navíc má osobní problémy nejen se svou prací, ale
i s kriminálníky, které dostala do vězení a bývalým manželem, jenž jí vydírá, aby
získal alespoň část jejího dědictví po otci. Brooks, výborný manažer, milující
otec a dokonalý vrah je při jedné vraždě vyfotografován náhodným svědkem.
Ten věc nedá policii, ale na oplátku chce, aby se mohl vražd účastnit. Z téhle
situace se už ani Brooks nemůže dostat zrovna lehce.
Režie: Bruce A. Evans. Hrají: Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook, William
Hurt, Marg Helgenberger, Danielle Panabaker, Lindsay Crouse,
Přístupné od 12. let. E-CINEMA. Vstupné: 60,-. Bonton Film

21.10. NEDĚLE

PAST NA ŽRALOKA

10:00

Animovaný / Rodinný / USA / Jižní Korea, 2006, 77 min, Český dabing Dolby
5.1
Malý bezstarostný rybí kluk se s rodiči přestěhuje na nový korálový útes. Jeho
život se změní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu chytí do rybářské sítě. Od této
chvíle se o sebe musí postarat úplně sám. Naštěstí si na novém místě najde
rychle spoustu kamarádů, se kterými vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou.
Jednoho dne ale spatří Cordelii – tu nejkrásnější rybí slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka není jediný, komu se Cordelie líbí. Útesu vládne
nebezpečný žralok Troy se svou partou stejně zubatých kamarádů.
Režie: Howard E. Baker, John Fox. Hrají: Freddie Prinze Jr., Rob Schneider,
Evan Rachel Wood, Donal Logue, Andy Dick,
Přístupné, DVD. Vstupné: 20 ,-. Blue Sky Film

27.10. SOBOTA HEZKÉ SNY

19:30

Drama / Romantický / Komedie USA / 2007/ 90 min / Dolby digital /
Titulky
Gary Sheller je na pokraji svých sil. Kdysi úspěšný zpěvák a muzikant píše
hudbu pouze pro reklamní spoty, jeho manželství s Dorou ho neuspokojuje
a navíc žárlí na svého bývalého kolegu a současného zaměstnavatele Paula,
který je daleko úspěšnější a spokojenější než je on sám. Vše se změní ve chvíli,
kdy do Garyho snů vstoupí dokonalá, nádherná a vzrušující Anna . Gary se do
ní okamžitě zblázní a svou už tak komplikovanou situaci začne řešit útěky do
světa snů. K tomu mu pomáhá trochu psychadelický guru Melem . Když pak
Gary zjistí, že Anna má předobraz v modelce Melody, vrhá se střemhlav do
propasti, ze které už není návratu ...
Režie: Jake Paltrow. Hrají: Gwyneth Paltrow, Martin Freeman, Danny DeVito,
Penélope Cruz, Michael Gambon, Simon Pegg
Přístupné od 12. let. E-CINEMA. Vstupné: 60,-. Bonton Film

28.10. NEDĚLE PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné. DVD. Vstupné: 20 ,-

31.10. STŘEDA PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

14:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné. DVD. Vstupné: 20,-

SRPŠ při ZUŠ Žatec
pořádá
dne 25.10. 2007
pro žáky a příznivce školy

zájezd na muzikál
Jiřího Suchého
„LYSISTRATA“
do divadla Semafor.
Odjezd od ZUŠ v 16.00 hod.
Informace o vstupenkách
a představení získáte na tel. čísle
415 740 368, 606 787 050.

Pojďte s námi strávit
příjemný podvečer

PŘIŠLI NA SVĚT
8. 10.
9. 10.

11. 10.
15. 10.

ROZLOUČENÍ
5. 10.
7. 10.
9. 10.
12. 10.

Kubánková Gizela
Koubová Magdaléna
Náhlovský Jiří
Ing. Šůmová Marie
Slavíková Drahomíra

75 let
82 let
76 let
63 let
84 let

Exkluzivní novinka
v nebankovním

SUPER HYPO úvěru!!!

l bez prověření registru - až 120% odhadu
l nejnižší roční úrok v ČR - až 30 let splatnosti
l ﬁxace úrokové sazby - do 24 hodin
Úvěry a půjčky pro každého:

INFORMUJEME
Turisté zvou
K turistickému pochodu v neděli 28.
října (pozor - svátek),Chýše - Zámecká
restaurace s pivovarem. Start mezi 12.00
– 13.30 hod., doprava Žatec západ 9.57
nebo 11.06 hod. K akci se vrátíme v příštím vydání ŽT.

Žatec – Sdružení rodáků a přátel města Žatce (SRPMŽ) a Městská knihovna
Žatec (MěKŽ) vyhlásily šestý ročníku soutěže v literárním a fotograﬁckém
projevu pod názvem „ŽATEC 2007“.
Zvolit libovolný literární žánr - poezii, 52, 438 11 Žatec, e-mail knihovna@prózu i dramatickou tvorbu si mohou mekzatec.cz. Podrobnosti o soutěži se
mladí i dospělí Žatečané, ale také všich- mohou zájemci dozvědět na portálu
ni příznivci města bez omezení trvalého www.rodacizatec.com. Záštitu nad
bydliště. Jako zdroj jednotlivých témat je soutěží převzal starosta Žatce Erich
možné uplatnit vjemy, zážitky, dojmy Knoblauch. Vítězné a další vybrané
a pocity autorů, prožitky rodáků a bý- práce budou uveřejněny v Almanavalých občanů města, vzpomínky či od- chu, na webových stránkách SRPMŽ
kazy pamětníků, historická fakta, vlasti- a MěKŽ i v regionálním tisku. „Vítězné
vědné oblasti a jiná fabulační ztvárnění. i další vybrané fotograﬁe budou prezen„Letos poprvé je naše soutěž rozšířena továny na výstavě fotograﬁí v Žatci, ale
o fotograﬁcký projev. Autoři by se měli rádi bychom udělali tuto výstavu putovve svých černobílých a barevných foto- ní, jak o to žádají mnozí Žatečané nagraﬁích zaměřit zejména na prezentaci příklad v Mostě, Praze nebo Děčíně“
města, zachycení historie a jeho vývoje. – řekl předseda sdružení Petr Šimáček.
Uvítáme i záznam proměn průmyslové „Moc rádi bychom naše chmelařské
zóny Žatec-Triangle“ – uvedla tajemni- město představili také v obci Žatec
ce sdružení Jarmila Šímová. Soutěžní na Jihlavsku. Ačkoliv mají naše místa
práce mají autoři dodat nejpozději 31. stejná jména, nic podrobnějšího o sobě
prosince 2007 do na adresu Městská nevíme“ – dodal Petr Šimáček.
knihovna Žatec, Náměstí Svobody čp.
(ms)

Koncert Iron Maiden v Digitálním kině
Digitální kino Žatec si pro návštěvníky připravilo další zajímavou novinku.
Lidé, kteří přijdou v pondělí 29.10. od 19.30 hod. budou moci zhlédnout koncert skupiny Iron Maiden v prostorovém DTS Surround zvuku a na velkém
plátně.
Koncert s názvem Iron Maiden zazněly největší hity skupiny, včetně
– Rock In Rio je považován za jednu The Wicker Man, Ghots Of The Navis největších show na zemi. Na samot- gator, Brave New World, Wrathchild,
ný koncert se dostavilo více jak 250 000 Blood Brothers, The Mercenary a mnodiváků. Navíc byl koncert živě vysílán ho dalších.
v TV. Režie koncertu se ujal Steve
Kompletní informace naleznete na
Harris, který stál u samotného vzniku web. stránkách městského divadla na
kapely Iron Maiden. Během koncertu adrese www.divadlozatec.cz.

2007
Á Í 2007
ZŘíjen
19.10. pátek

Tvořírna - malování na sklo 2.

20 hod.

Přijďte si pomalovat skleničku a povýšit jí tím na svícínek. Vstup: 60 Kč.

20.10. sobota Setkání s horoskopem: VÁHY

20 hod.

Setkání lidí narozených nejen v tomto znamení. Dozvíte se mnoho zajímavého.
Vstup: 40 Kč.

21.10. neděle Deskové hry

17 hod.

24.10. středa

19 hod.

Úvod do světa léčení bioenergií

Přednáška úspěšného biotronika a léčitele Petra Davídka. Vstup: 70 Kč.

26.10. pátek

Zpívánky

20 hod.

27.10. sobota Nostalgické posezení s gramofonem

20 hod.

Přijďte se povozit po drážkách starých gramodesek. Tentokrát setkání se
Spejblem a Hurvínkem.

28.10. neděle Nedělní posezení s mantrami a zenovými příběhy

10 hod.

Magické, léčebné, ochranné a osvobozující písně... Vstup: 30 Kč.

28.10. neděle Čajové experimenty

19 hod.

Pro znalce i neznalce ochutnávky čajových novinek.

31.9. středa

Výklad karet

17 hod.

Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartářky paní Kristýny
Folprechtové.

Čajovna ALTÁN, Náměstí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734

Velkoobchod ovoce a zelenina

Kučera Tomáš
Sinkulová Karolína
Smolinský Miroslav
Vlčková Tereza
Rouša Dominik
Hladíková Zuzana
Mejzlíková Anežka

10. 10.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou zástupcům
města, všem přátelům a známým, kteří
se přišli rozloučit se zesnulým panem
Jiřím Kubovským na jeho poslední
cestě. Zvláště děkujeme za květinové
dary a slova útěchy. Hluboce zarmoucená rodina.

Výzva rodáků: Žatečané
pište a fotografujte!

Firma REKL
Žatec s. r. o.

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

POZVÁNKA

n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 737 074 496.
n Pronajmu nově zrekonstruované
byty v Žatci – 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 1
k.k. Jen slušným, pracujícím a platícím lidem. Tel. 724 122 177 nebo
608 071 094.
n Prodám byt v OV, Žatec
– JIH, 36 m2, cena 470.000 Kč, - tel.
602 725 688.
n Pronajmu nové garáže v ul. Hájkova a B. Němcové. Měsíční nájemné
1.450 Kč, tel. 606 309 784.
n Pronajmu byt 1 + 2 v Žatci. Nájem 6.000 Kč + energie. Vratná kauce
– 18.000 Kč. Tel. 724 360 794 po 18
hodině.
n Poskytnu k pronájmu nebytový prostor k podnikání – kadeřnictví, nehtová
modelář, masáže, pedikúra. Kontakt: tel.
777 597 550
n Kadeřnictví Křivánková Eva, Tolstého 1228 Žatec oznamuje změnu pracovní doby: Po, Út, St, Pá 8 – 12, 14-19
hod. Čtvrtek – zavřeno. Tel. 415 740 374,
736 211 618
n Do restaurace „U Medvěda“ přijmeme na HPP: - servírku (číšníka)
požadujeme vyučení v oboru nebo dostatečnou praxi - kuchaře (kuchařku)
požadujeme dostatečnou praxi - podrobnější informace na tel. 777 776 666
n Prodám střešní tubus na auto k přepravě lyží. Rozměr 210/40/35 cm. Cena
2.500 Kč. Kontakt: 602 416 138
n Zajímáte se o svůj zdravotní
stav? Dne 19. 10. od 11 hod. v clubu
NATURA se koná vyšetření přístrojem OBERON. Nebolí to, upozorní
na problémy, které teprve vznikají.
Úterý 23. 10. od 11 hodin - Výklad
z karet. Objednat se můžete v clubu
Natura nebo tel. č. 604 447 801
n Pronajmu nebytové prostory o velikosti 40m2 v centrum města. Zrekonstruované, vchod z ulice. Vhodné pro
kanceláře.Tel.: 602 219 147
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
1 ve Svatováclavské ulici. Pouze pracujícím, kauce. Tel.: 774 240 723
n Prodám dr. byt 2 + 1 v Žatci
na Jihu za 780.000 Kč. Spěchá, tel.
775 432 256.
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Přijme
řidiče – prodejce
Podmínkou ŘP skupiny C.
Bližší info: tel. 415 710 439

Kadeřnictví
Lenka Novotná
(Šupolová)
Lípová 2664

Prac. doba od 10.00 – 20.00
Po domluvě na tel. č.
P: 415 740 335
M: 723 870 075

Pochod za spadaným listím
Období podzimu jsme věnovali dětem
a v jeden příjemný podzimní den, ještě za
krásného počasí, jsme se vydali do přírody. Děti si vyzkoušely svoji fyzickou
zdatnost, zopakovali jsme si znalosti
o přírodě, rostlinách a zvířatech a nezapomněli jsme ani na ochranu člověka
v mimořádných situacích. Do školy jsme

si přinesli spoustu krásně zbarveného
listí na malování a nezapomenutelné
zážitky. Také špekáčky neměly chybu.
Vždyť víme, jak chutná venku v přírodě.
Děti se těší již na další výlet, který naše
škola pro své žáčky připravuje.
Učitelka ZŠ Měcholupy
Bc. Helena Gondeková
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Žatecký týdeník

Západním pobřežím trochu jinak …
Tak zněl titulek poznávacího zájezdu po západním pobřeží USA, kterým nás
oslovila cestovní kancelář PALMERA v Žatci. Její majitel pan Jiří Harajda po
zkušenostech z ročního pobytu v Los Angeles vybral a pečlivě připravil program
14 denního zájezdu, z toho co nám úchvatná Kalifornie může nabídnout.
Jsme starší lidé, kteří zápasí se znalostí mů „Pobřežní hlídka“. Okouzlil nás také
angličtiny, a protože p. Harajda dělal také romantický ostrov Catalina.
průvodce, jeho nabídka nás okamžitě
Naše cesta pokračovala Nevadskou
oslovila. Jelikož máme ze zájezdu neza- pouští do Las Vegas. V polovině cesty,
pomenutelné zážitky, chceme se s nimi na poušti, jsme se zastavili na kávu Staralespoň ve stručnosti podělit se čtenáři.
Město Los Angeles nás přivítalo
lijákem, který zde bývá jen ojediněle
a který naštěstí netrval dlouho. Město
nás zaujalo svou architekturou. Viděli
jsme velká golfová hřiště, zábavné parky,
velké plochy určené pro sport a zábavu,
poznali jsme jak tráví zdejší lidé volný
čas. Navštívili jsme univerzitu pro 40 tisíc
studentů (UCLA). Dále střední školu se
svými 4 tisíci studenty, kde jsme si udělali
obrázek o americkém vzdělání a o jejím
fungování. Projeli jsme milionářskou
čtvrť známých osobností amerického ﬁlmového a hudebního průmyslu, zastavili
se u domu Paula Newmana a dalších, dále
kolem luxusních obchodů až na proslulý
chodník slávy v Hollywoodu. Nakonec se
každý z nás chtěl vyfotit u světoznámého
nápisu „Hollywood“.
Následující den jsme strávili prohlíd- bucks. No řekněte, kdy v životě se vám to
kou ﬁlmových studií Universal. Kromě povede?! Neuvěřitelné. A což teprve Las
nepřeberného množství atrakcí, které Vegas?! Uprostřed pouště vyrostlo před
opravdu berou dech (Jurský park, Shrek, našimi zraky obrovské, doslova pohádkoVodní svět atd.) byla největším zážitkem vé město. Kromě neskutečného množství
projížďka vláčkem, při které jsme spatřili heren, rulet a automatů jsou zde kopie
kulisy ze známých ﬁlmů této společnos- světoznámých míst (téměř v životní veti a pomocí ﬁlmových triků jsme zažili likosti). Najdete zde část New Yorku se
zemětřesení, povodeň nebo požár. Den Sochou Svobody, Benátky s gondolami,
jsme zakončili večerní procházkou po Paříž s Eiffelovkou, Egyptské pyramidy!
plážích v Santa Monice, známých z ﬁl- Nevěříte svým očím.

Na jeden z nejhezčích přírodních úkazů
na světě Grand Kaňon jsme se dopravili
menším letadlem. Co říct – úchvatný,
nezapomenutelný zážitek!
Při cestě do San Franciska jsme se
zastavili v Sekvojovém národním parku s překrásnými obrovskými starými
stromy (2000 let, 31 m v obvodu, 84 m
výšky) v parku Red Wood jsou zase nejvyšší stromy na světě. Při pohledu na tyto
velikány se točí hlava a tají dech.
Poslední z velkých měst, které jsme
navštívili a které nás uchvátilo bylo San
Francisko. Strmé ulice, nejklikatější ulice Lombard Street, viktoriánské domy,
báječná atmosféra. Pokochali jsme
se i pohledem na krásný most Golden
Gate. Trajekt nás dopravil na ostrov Alcatraz, kde je neblaze proslulá věznice
„Skála“. Trávil zde své roky žaláře např.
Al Capone.
Na zpáteční cestě do L.A. jsme se ještě
zastavili na prosluněných plážích v Carmel a Santa Barbaře.
Říká se, že Amerika je země neskutečných možností a my jsme se o tom
v mnoha případech přesvědčili.
Konec poznání, letíme domů. Byla
to jen část toho, co jsme viděli a poznali. Vše bylo výborně naplánované,
dopředu zajištěné. Úchvatné, nezapomenutelné.
Mohli jsme to absolvovat jen díky panu
Harajdovi, který nám, kromě průvodce
a překladatele, dělal také řidiče klimatizovaným 15 místným minivanem, neznal
osobní volno a ochotně plnil všechna
naše přání. Vřelé díky.
Za spokojené účastníky
Miloslav Matoušek

Žatečtí plavci lovili medaile v Sokolově
V sobotu 6.10.2007 proběhl v Sokolově Sokolovský kapřík. Tento závod je ur- v konkurenci stejně starých plavců z celé
čen pro desetileté a mladší plavce. Náš oddíl vyslal do tohoto klání celkem 15 České republiky neztratili.
Více na www.plavanizatec.com
plavců.
Z nejstarších, tedy desetiletých, se nejví- umístění pak zopakoval i na trati 50m
ce dařilo Iloně Nováková, která si na trati volným způsobem a stal se ziskem dvou
100m volným způsobem zlepšila osobní medailí naším nejúspěšnějším plavcem
maximum o více než 4 vteřiny a získala v Sokolově. Další medailové umístění si
tímto výkonem 3.místo. Antonín i Lu- vybojovala Pavla Barochová, která získala
cie Svěcení shodně v těžké konkurenci 2.místo na 50m prsa. A obdobně si vedl
obsadili nejlépe 7.místa a oba v závodě i Dominik Červenka, 50m prsa 2.místo.
na 100m znak.
Vyzdvihnout je, ale potřeba i výkon BarMezi mladšími plavci je nutno vyzdvih- bory Červenkové, která obsadila na 50m
nout výkon Marka Koutníka, který doká- znak čtvrté místo se ztrátou pouhé jedné
zal v kategorii plavců ročníku 2000 vyhrát desetiny vteřiny.
závod na 50m prsa. A získal tak vůbec svou
Celkem jsme tedy v Sokolově získali 6
první medaili. V závěsu za ním pak dopla- medailí - 1 zlatou, 4 stříbrné a 1 bronzoval další náš nadějný plavec Štěpán Hen- vou. Naši mladí plavci plavali na hranici
rych a získal tak stříbrnou medaili. Stejné svých osobních rekordů a rozhodně se

Hledáme vhodné kandidáty na pozici:

VEDOUCÍHO
PRODEJNY
v lokalitě Žatec
LIDL je jedna z nejvíce expandujících společností působících na trhu v oblasti maloobchodu
s potravinářským zbožím. LIDL patří k „Top Ten“ evropským obchodům s potravinami a je
zastoupen v 22 zemích Evropy. LIDL má více než 7500 obchodů nejen po celé západní
Evropě, expanduje také do zemí Skandinávie a východní Evropy.

Náplň pracovní pozice:
l převezmete zodpovědnost za provoz naší prodejny
l vedení a motivování personálu administrativní činnost související s provozem

Nabízíme:
l zajímavé zaměstnání v rychle se rozvíjející společnosti
l seznámení se s náplní pracovní pozice v rámci programu zapracování
l velmi dobré platové podmínky
Pokud jsme vzbudili Váš zájem, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle:
311 504 101 nebo se informujte přímo v dané ﬁliálce.
LIDL Česká republika v.o.s.,
Nárožní 1359/11 , 158 00 Praha 5 • www.lidl.cz • job@lidl.cz

Oční optik, optometrista Robert Wied
Poliklinika Žatec, Husova 2796
Tel. 414 110 737

Po – Pá 8.00 – 17.30
So 9.00 – 12.00
n
n
n
n
n

denně zkoušky zraku na autorefraktometru Shin-Nippon
slevy brýlí na poukazy od všech zdravotních pojišťoven
velký výběr obrub a brýlových čoček ve všech cenových relacích
prodej slunečních brýlí a slunečních brýlových čoček
opravy brýlí, rychlé a kvalitní zhotovení vašich brýlí

! K brýlím v hodnotě od 1 500 Kč – plastové brýlové čočky zdarma!

Město Žatec
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

ředitel(ka) příspěvkové
organizace Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění NV č.
564/2006 Sb.): platová třída 12
Předpoklady:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči a ostatních zákonů, které se vztahují k činnostem v oblasti
muzejnictví (např. zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů a další)
• Občanská a morální bezúhonnost (doložit čestným prohlášením ve smyslu
zákona č. 451/1991 Sb.)
• Organizační a řídící schopnost, orientace v činnosti a řízení příspěvkové
organizace
• Ovládání PC (Microsoft Word, Excel, Outlook Express)
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup nejpozději k 1. 12. 2007
Přihlášku s uvedením následujících údajů:
• jméno a příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
• datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpisem
z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, návrh koncepce provozování a rozvoje
příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka na období 5 let
v rozsahu max. 3 x A4, včetně strukturovaného životopisu zašlete na adresu: Město
Žatec, Městský úřad Žatec , nám. Svobody č.1, 438 24 Žatec k rukám starosty
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 26. 10. 2007 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – ředitel PO Regionální muzeum
K. A. Polánka“
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.
Obec Měcholupy, jako zřizovatel Základní školy Měcholupy, okres Louny, na
základě rozhodnutí starostky obce ze dne 08.10.2007 a v souladu s ustanovením
§99 odst. 2 zákona č. 128/200Sb., v platném znění a v souladu s ustanovením
§3 vyhlášky č. 54/2005Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení
funkce ředitele
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚCHOLUPY,
okres Louny
Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti
K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• podrobný životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 3 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném
znění
předpokládaný nástup: 1. 1. 2008
Přihlášky zasílejte do 8. 11. 2007 (rozhodující je datum doručení) na
adresu: Obec Měcholupy, 439 31 Měcholupy čp. 12.
Obálku označte: „KONKURS ZŠ MĚCHOLUPY- NEOTVÍRAT“ .

