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Vánoční stromečky

Pracovní soboty
přilákaly na úřad
stovky lidí

Město Žatec a Kulturní komise uskutečnila při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku
soutěž „Vánoční stromek“. V pon- místo si odnesla ZŠ Lipenec, druhé ZŠ
dělí dopoledne vládla v hale radnice Komenského alej, Žatec a třetí místo
už ta správná vánoční atmosféra. Dětský domov + ZŠ Žatec. NěkteŽáci zde zdobili své stromečky, snaha ré snímky ozdobených stromečků
byla velká „aby ten náš byl nejlepší“. přineseme v příštím čísle, jinak si je
U většiny z nich byla oceněna nápadi- můžete prohlédnout v radniční hale,
tost a zdatná skvělá ruční práce. První vždy v pracovní době úřadu.
(žit)

POZVÁNKA
na 12. zasedání Zastupitelstva
Města Žatce, které se uskuteční dne
6.12.2007 od 16,00 hodin v zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Investiční fond na rok 2008
8. Rozpočtová změna
9. Rozpočtová změna
10. Rozpočtová opatření pro rok
2008
11. Rozpočet Města Žatce na rok
2008
12. Městské lesy – odvod do rozpočtu města
13. Prominutí odložené splátky
kupní ceny
14. Bazén - smlouva o vzájemném
ﬁnančním vypořádání provozu
bazénu u OA Žatec na rok
2008
15. Fond pro poskytování příspěvku na ošatné
16. Sociální fond
17. Názvy ulic
18. Zásady FRB
19. Volba člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.
20. Různé
21. Diskuze a podněty
22. Usnesení a závěr

/TEXT.:/FOTO.:(ŽIT)

Žatec – Už potřetí se uskutečnila
pracovní sobota, a sice 1. prosince.
Za obě předchozí pracovní soboty
– říjnovou a listopadovou - dorazilo
do obou radničních budov bezmála
300 občanů. K nim nyní přibylo
162 dalších zájemců, kteří navštívili
především úsek občanských průkazů
a pasů, dále pak registr řidičů atd. (st)

Advent zahájen v pondělí odpoledne

Žatec – Peníze města, které zastupitelstvo v roce 2000 chtělo zhodnotit,
První návštěvníci, kteří přišli v odpoledních hodinách na náměstí. S přibý- jsou pryč. V konečném důsledku tak město kvůli tehdejšímu rozhodnutí
vajícím časem se náměstí zaplnilo převážně rodiči s dětmi. Muzika, soutěže, přišlo o 18, 805 milionu korun.
koledy, recitace, tanec, vystoupení celebrit, to vše předcházelo slavnostnímu
Zastupitelstvo rozhodlo v lednu roku nosti uzavírat nové smlouvy a uložila
rozsvícení vánočního stromu.
(žit) 2000 uzavřít se společností Finnex jí učinit kroky k zajištění ﬁnančních
Securities a.s. smlouvu o poradenské prostředků. Následně město zjistilo,
činnosti ve věcech investice do cenných že společnost nemá dostatečný objem
papírů, obstarání koupě a prodeje cen- peněz na vyrovnání svých závazků.
V poslední době rozvířily klidné vody žateckého života události, které se ných papírů, dle které činil vklad město V srpnu 2001 byl Městským soudem
seběhly okolo místního muzea. Odvolání PhDr. R. Holodňákové z místa 25 milionů korun. Dalšími usneseními v Praze prohlášen konkurz na BRC,
ředitelky a její nahrazení ředitelem zvoleným ve výběrovém řízení vedly zastupitelstvo tuto částku snížilo na do kterého město přihlásilo svoji pok často vášnivým diskuzím, které měly především jeden výsledek, a sice ne- zmíněných skoro 19 milionů korun.
hledávku.
gativní dopad na muzeum jako takové. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl
V prosinci roku 2000 společnost
Výsledkem je po několika letech to,
představit sebe a představit i svou „muzejní koncepci“, na jejímž základě získala lucemburská firma Bradley, že z původních 18,829 milionů získalo
jsem byl vybrán do této vážené funkce. Vnímejte to jako moji první zprávu Rosenblatt & Company a.s. Ta se v rámci konkurzu 24 134,54 korun.
o muzeu a jeho vývoji pro žatecké občany, kterým, jak se ukázalo, na jejich následně dostala do ﬁnančních proZnačné ﬁnanční prostředky města
muzeu opravdu záleží.
blémů, o kterých se dozvědělo město jsou tedy již nenávratně ztraceny.
Jmenuji se Jiří Kopica, vystudoval při nových stálých výstavách, které z médií, uvádí ve své zprávě vedoucí Nezbývá než se ptát, proč v minulosti
jsem odbornou historii a sociologii se postupně v muzeu otevřou. Hlavní finančního odboru. Ve firmě BRC nebyly takto velké ﬁnanční investice
na Univerzitě Palackého v Olomouci expozice představí Žatec jako centrum proběhla státní kontrola a na zákla- lépe zajištěny. Jestli byl zvolený postup
a muzejní zkušenosti jsem získal pře- regionu v průběhu věků. Poznáte zde dě jejího zjištění vydala Komise pro tehdejších představitelů města správdevším při zakládání a rozvoji kadaň- Žatec jako centrum přemyslovské cenné papíry předběžné opatření vůči ný, to ať posoudí sami čtenáři.
ského muzea, kde jsem od roku 2003 správy, jako důležité královské měs- ﬁrmě BRC, kterým zakázala společ(rm)
pracoval. Nejprve jako kurátor, později to, jako centrum žateckého kraje a též
jako jeho vedoucí. Během té doby jsem jako okresní město. Tuto expozici bude
se dostal prakticky ke všem aspektům volně doplňovat výstava o žateckém
muzejní práce, kterých je opravdu vel- česko-německém soužití, přičemž důraz bude položen na 19. a 20. století.
mi mnoho.
Žatecké muzeum mám v úmyslu Současná výstava o žateckém opevnění
proměnit v jedno z center žateckého bude přesunuta do Kněžské brány, kde
veřejného života, kde jsou všem dveře ji tak budete moci navštívit v prosto- Žatec – Objekt Střelnice vykazuje zásadní stavební poruchy nosného sysotevřené. Chci přitom navázat samo- rách, které jsou s tímto tématem tému zajišťující jeho mechanickou odolnost a stabilitu. Takový je zásadní
zřejmě na vše dobré, co se zde povedlo neodlučitelně spojené. Kromě stálých závěr odborníka-statika, který v říjnu zpracoval posudek. V minulém týdnu
za minulého vedení. Asi nejvýstižněji a dočasných výstav se muzeum zaměří tam začala ﬁrma s demolicí.
„Nařízeným odstraněním stavby prostředně ohrožuje okolní pozemky
můj projekt charakterizuje heslo: mu- také na rozvoj spolupráce s místními
zeum jako místo setkávání. Setkávání základními a středními školami, aby se zamezí ohrožení zdraví a životů a stavby, bude zdemolován celý. Pouse lidí, ale setkávání se i s poznáním, si tak školáci a studenti vybudovali osob,“ uvedl v rozhodnutí o neod- žívat se přestal v 80. letech. Už tehdy
které zde bude na návštěvníky čekat pevný vztah ke svému městu. Vedle kladném odstranění stavby Stavební se začaly projevovat první problémy
toho se muzeum nebude bránit ani úřad v Žatci. „V posledním roce se související se stavem stavby. Největší
spolupráci s žateckými neziskovými stav objektu značně zhoršil, obdrželi újmy doznal v posledních letech, kdy
organizacemi a spolky, přesně ve jsme i několik stížností od obyvatel. chyběla střešní krytina a po narušení
„… a kolik jste dali vy?“ Na to se dá smyslu výše uvedeného hesla o muzeu Stav Střelnice již delší dobu působil trámoví došlo mimo jiné ke zborcení
odpovědět dvěma způsoby. Za prvé jako místě setkávání. Křížova vila se ve potíže majitelům přilehlých objektů. stropů.
Objekt Střelnice není sám o sobě
ten milion bude v teplárenské chybět své činnosti bude věnovat především Rozhodli jsme ve veřejném zájmu,“
a to například na platech. Ty jsou již výstavám s uměleckým obsahem. Sa- doplnila Hana Pastyříková, vedoucí nemovitou kulturní památkou. Jeho
stav naopak ohrožoval další tři domy,
teď velmi slabé a odchází kvůli nim mozřejmě zde dále budou pokračovat stavebního úřadu.
Objekt, který svým stavem bez- oﬁciálně památkově chráněné. (st)
zaměstnanci. A to proto, že de facto oblíbené přednáškové cykly. V létě pak

Muzeum v novém kabátě

Demolice Střelnice
se stala nezbytností

oni mohli sanovat nemocnici, aniž by
dostali přidáno. Mnohem jasnější je
ovšem to, kde onen milion teplárenská
vzala. Vybrala ho od odběratelů za dodané teplo, kde jinde. Pro jednoduchost
výpočtu budeme hypoteticky počítat
s tím, že každý odebral stejné množství
tepla. Pak by každý, kdo je připojen na
ŽT a.s. zaplatil na sanaci hospodaření
nemocnice cca 3000,- Kč! I těmto lidem
by měl patřit velký dík, vážená bývalá
správní rado nemocnice.
(ML)

ožije zahrada vily hudebními koncerty,
divadelními představeními a podobnými akcemi.
Všechny tyto plány se jistě nenaplní
za „noc“, což si zajisté všichni uvědomují. Alfou a omegou jsou jako i jinde
peníze na jejich realizaci. Proto nelze
čekat „nemožné ihned a zázraky do tří
dnů“. Ovšem pokud budete sledovat
muzejní život pozorně, zajisté brzy
poznáte, že se v muzeu „něco děje“ a to
něco má na muzeum pozitivní vliv.

FOTO: (ŽIT)

Peníze přišly. Ale odkud?!
V minulých letech proběhla v Žatci
na první pohled hezká akce, při které
se vybíraly peníze na Žateckou nemocnici. Úmysl chvályhodný, ovšem
praxe je poněkud zamlžená a to ze
dvou důvodů. Prvně mi není jasné,
když byla nemocnice tak skvěle vedena
a „ﬁnančně a personálně“ stabilizovaná, proč se taková akce pořádala….
Možná bychom mohli něco podobného udělat v Žatecké teplárenské. Každý
milion dobrý. Druhým problémem se
stal mediální obraz celé akce. Bylo totiž velmi jednoduché a pohodlné nařídit
Žatecké teplárenské, a.s., aby dala na
tuto akci polovinu všech vybraných
prostředků. Pak se od organizátorů
akce dočítáme v médiích otázky typu:

Z bezmála 19 milionů má
město zpět jen 24 tisíc korun
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m 2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508
m2, p.p.č. 4646/26 o výměře 10160
m2a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2
v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň,
hřiště, napojení na inž.sítě) - graﬁcká
část, hmotové uspořádání (podlažnost,
počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby

Zveřejněno : od 15. 11.2007 do 12. 02.
2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku
Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
Projednáno Radou Města Žatec dne
29.10.2007.
Volné bytové jednotky:
n č. 2536/2 ul. Šafaříková v Žatci
o velikosti 1+4, plocha bytu 79,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2536 a podílem pozemku st.p.č. 3156
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
798/6802 vzhledem k celku za kupní
cenu … 915.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2643/11 ul. Husova v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 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
357/19548 vzhledem k celku za kupní
cenu … 486.380,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2663/9 ul. Volyňských Čechů
v Žatci o velikosti 1+4, plocha bytu
80,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2662, 2663 a podílem pozemku
st.p.č. 3450 o výměře 475 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 807/28526 vzhledem k celku
za kupní cenu … 968.790,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volnou bytovou jednotku:
n č. 2728/11 ul. Lípová v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2727, 2728 a podílem pozemků st.p.č.
3580 o výměře 242 m2 a st.p.č. 3581
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
717/29377 vzhledem k celku za kupní
cenu … 874.070,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č.2828/19 ul. Dr.Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 70,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2828,
2829 a podílem pozemku st.p.č.5078
o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
707/28844 vzhledem k celku za kupní
cenu … 840.190,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 12.11.2007 do
11.12.2007

Práce studentky státní OA
desátá v republice v soutěži
„EU a nediskriminace“.
V měsíci listopadu se naše škola
účastnila soutěže EU a nediskriminace.
Soutěž pořádal Klub mladých Evropanů.
Cílem bylo vytvoření plakátu s motivem
nediskriminace. Vymýcení diskriminace,
zajištění rovného zacházení a příležitostí pro občany a obyvatele Evropské unie,
zejména mládeže - to jsou cíle, které společně sdílí EU i členské státy. Prohlášení
NE DISKRIMINACI znamená uznání
základní evropské hodnoty a je součástí
každodenního zápolení. Studenti třídy
2.B pod vedením Mgr. Karase soutěžili
nejprve ve školním kole, a poté nejlepší
práce v kole státním. Nejvíce hlasů dostala práce Kláry Pulchartové, která se
umístila na desátém místě. Gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.

Jitřenka v akci
Když se v Žateckém týdeníku č.36
objevil článek s titulkem „Kultura
a cestovní ruch v Žatci“ zamrzelo mne,
že jsem ve výčtu akcí pana Romana
Daniše nečetla nic o pravidelných
pohádkových představeních Loutkohereckého sdružení Jitřenka. Proč je
zmiňován Ochotnický spolek Jitřenka,
který za svého působení nastudoval dvě
divadelní hry a nyní se dlouhou dobu
nepředvedl a na představení pro děti se
neustále zapomíná?
Často slýchám, že „loutkoherci“ toho
konají málo, že odehrají 10 představení
za rok. Ano, hrajeme pro děti 1x za
měsíc, ale tím naše aktivity nekončí,
ačkoliv každý z členů má své zaměstnání a povinnosti a skloubit práci s časem

Žatecký
týdeník

věnovaným těm nejmenším není vždy
jednoduché.
Blíží se adventní období, pro mnohé
dosti hektický čas, aby vše bylo perfektní. Pro loutkoherce z Jitřenky jsou tyto
dny každoročně obzvlášť náročné, neboť
akcí mají více než dost. Posuďte sami.
Zde je výčet aktivit, které jsou již
domluveny:
03.12. 2007 - divadelní představení
v Libočanech u Žatce
05.12. 2007 - 14:00 - Mikulášská nadílka v LORMU
15:00 - Mikulášská nadílka na dětském
oddělení v NEMOCNICI
16:30 - Mikulášská jízda
06.12. 2007 - 17:00 - Mikulášská nadílka dětem v Logopedické ZŠ Měcholupy
07.12. 2007 - 16:30 - Mikulášská
nadílka s pohádkou – KEBEK

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec
Švandrlík, Miloslav
Doktor od jezera hrochů
Mladý muž podlehne nátlaku své hamižné ženy a přijme zdánlivě lukrativní
místo v daleké Africe.
Koudela, Karel
Tenisový loket
Autor se zabývá vyšetřovacími metodami
a operačním léčením tenisového lokte.
Štulcová, Renata
Nemetonburk aneb Alatýrová hora
Nemeton je prý spojnice mezi skutečným a nadpřirozeným světem. Dvojčata
Tom a Áňa a jejich sourozenci se o tom
neustále přesvědčují a prožívají další
dobrodružství...
Tatíčková, Irena
Rozum do lavice aneb Jak správně
na školu
Víte, že „učit se“ se dá naučit? Konkrétní
tipy a rady, jak vypracovat referát, jak vyvolat dobrý první dojem na vyučujícího
a další rady...

Chomutov
09.12. 2007 - Mikulášské nadílky s pohádkou v Jitřence
10:00 - rezervováno pro ČESKÉ DRÁHY
14:00 - pro VEŘEJNOST!!!!
16:00 - rezervováno pro HASIČE
19.12. 2007 - 16:30 - divadelní představení v Logopedické ZŠ Měcholupy
24.12. 2007 - 14:00 – BETLÉM v Křížově vile
Na závěr jen upozornění pro naše
příznivce. Jitřenka se stále nachází ve
stejných prostorách. Vzhledem k tomu,
že dům, kterým se prochází do Jitřenky,
dostal „nový kabát“, byl nám, bohužel,
odstraněn název a vývěska ze zdi.
Alena Bajerová
(členka Loutkohereckého sdružení)
(Z pohádky „Hračkový les“)
(Pohádka „Vodníkova Hanička)

GYMNÁZIUM PODBOŘANY, KOMENSKÉHO 843
pořádá ve středu 12. 12. 2007 od 14 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Program: n Výstavka používaných učebnic a prací studentů
n Informace o studiu a přijímacích zkouškách
n Ukázky chemických pokusů
n Možnost zahrát si deskové hry v Herním klubu při Gymnáziu Podbořany
n Možnost vyzkoušet si práci na výukových programech na PC používaných ve
škole
n Prohlídka školy
GYMNÁZIUM PODBOŘANY, KOMENSKÉHO 843

INFORMACE O STUDIU
Pro školní rok 2008/2009 budou přijímáni žáci 5. tříd i 9. tříd ZŠ
Přihlášky
n uchazeči získají od ředitele ZŠ, kterou navštěvují, nebo od zástupkyně
ředitelky Gymnázia Podbořany.
n Přijímací zkoušky se budou konat 21. dubna 2008 z českého jazyka a matematiky.
n Žáci s prospěchem do 1,50 mohou být přijati bez přijímací zkoušky
Podrobnější informace můžete získat na Dni otevřených dveří, který se bude konat 12.
12. 2007 od 14 do 17 hodin v budově A - Komenského 843, Podbořany na internetových
stránkách školy – www.gymnazium.podbořany.cz po domluvě (tel. 415 214 541) při osobní
návštěvě ve škole

Návštěva Kosova
Měl jsem možnost na pozvání velitele 11. kontingentu AČR
pplk. Ing. Schulce navštívit Kosovo a zejména naší základnu
camp Šajkovac, kde působí cca 400 vojáků ze žateckého
mechanizovaného praporu. Návštěva této srbské provincie
ve mně zanechala spoustu hlubokých dojmů a to zejména
pro pochopení těžké a odpovědné práce našeho kontingentu, pochopení problematiky nesnášenlivosti kosovských
Albánců a Srbů, nahlédnutí do části Evropy, kde v 21. století
panuje na naše poměry našincem jednoduše řečeno „bída“, ale
i nahlédnutí do země spousty kontrastů, tak jak tam proniká
západní civilizace. Na místě jsem zjistil, jak vypadá v reálu
práce kontingentu a jak dobré jméno dělají naši vojáci nejen

České republice, ale i našemu městu. Každodenní činnost zahrnuje udržení klidu mezi většinovou aglomerací kosovských
Albánců a Srbů, kteří jsou zde v menšině. V posledních dnech
navíc poněkud stouplo napětí vzhledem k proběhlým jednostranným volbám v Kosovu. Vojáci plní velkou řadu úkolů
jako je výjezd patrol, kontrola vozidel, vyhledávání zbraní,
střežení základny, která je zároveň zásobárnou pitné vody
pro 400 000 lidí, apod. Důležitým momentem byly i rozhovory s vojáky, kteří měli spousty otázek na naše město a to
především ohledně bydlení, kulturního a sportovního vyžití,
ale i na to co může město udělat pro jejich rodiny v době
jejich nepřítomnosti. I vzhledem k tomu, že pro naše vojáky
získává přesnější obrysy další mise, bude se vedení města
všemi podněty a otázkami zabývat. Miroslav Legutko, radní.
www.11kfor.army.cz

Vzdělávací programy jsou zajímavé a pestré
Hlavním pořadatelem propagační
výstavy Vzdělávání 2008, byla i letos
Střední škola zemědělská a Ekologická
Žatec, která tuto akci pořádala ve spolupráci s Úřadem práce a Institutem
trhu práce v Lounech. V úterý 27. 11.
se výstava v rámci školního veletrhu
uskutečnila v Lounech, ve čtvrtek pak
otevřela brány své školy SŠZE v Žatci.
Po slavnostním zahájení v aule školy
měli možnost všichni přítomní získat
informace o studiu v učebních a studijních oborech. Tato možnost je dána
především žákům základních škol,
kteří končí povinnou školní docházku
a rozhodují se o budoucím povolání.

Více jak dvacet středních škol a učilišť
mělo pro příchozí připraveno to nejlepší, co mohou případným nastávajícím
studentům nabídnout. Jedna zajímavá
expozice střídala druhou. Barmani,
číšníci, kuchaři, zubní technici, laboratorní asistenti, zahradníci, výpočetní technici, ale i další zajímavé obory
ostatních vzdělávacích zařízení lákaly
potencionální zájemce. Studenti většiny oborů se chopili praktických ukázek s úsilím sobě vlastním. Například
studentky Integrované střední školy
v Jesenici Jana Špatenková a Eliška
Šmídová z oboru zahradník-zahradnice vytvářely vánoční dekorace a u Kláry

Juličkové, která se rozhodla pro obor
cukrář-cukrářka, bylo vidět, že zhotovit
výrobek z marcipánu je už pro ní rutina.
„Pro obor cukrářka, jsem se rozhodla
sama od sebe, nikdo z rodiny není
cukrář“, sdělila Klára. Úkolem středoškolského vzdělávání je příprava žáků
pro praktický život a některé z nich pro
studium na vysokých školách.
Rozvoj vzdělanosti úzce souvisí s největším problémem Ústeckého kraje
– s velkou nezaměstnaností, doufejme,
že správná volba žáků budoucí profesní
přípravy může tak přispět k odstranění
nezaměstnanosti mládeže.
(žit)

Víkendové studium – Pracovník v sociálních službách

Žatecké občanské sdružení Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří v současné době
realizuje projekt „Pracovník v sociálních
službách“ v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů. Tento projekt je
Zveřejněno: od 31.10. do 2.1. 2008
spoluﬁnancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Jeho
účelem je zajistit pracovníkům působíProjednáno Radou Města Žatec dne 29.10.2007
cích v sociálních službách dostatečnou
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle profesní kvaliﬁkaci pro výkon svého počl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných volání stanovenou zákonem č.108/2006
částí domu a pozemku další osobě a to:
o sociálních službách podle § 110, který
č.p.
b.j.č.
ulice
vel.
m2 st.p.č. o výměře vel. podílu
KC určuje odbornou způsobilost k výkonu
2720
41
Javorová
1+3 72,9 3572
488 m2
729/29562 308 596 Kč povolání sociálního pracovníka, a tím
767
1
Hošťálkovo n.
1+1 43,2 175/1
914 m2
432/12614 170 924 Kč snížit riziko ztráty zaměstnání.
2
2651
1
Osvoboditelů
1+3 65,2 4109
174 m
652/3940
277 508 Kč
Výuka probíhá formou víkendového
Zveřejněno: od 31.10.2007 do 28.1.2008
studia v prostorách sdružení. Náplní

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Žatecký týdeník

seminářů je upevnění a rozšíření znalostí z oblasti pečovatelství, psychologie osobnosti pečovatele a postiženého
jedince, speciální pedagogiky a podnikatelského minima. Dále projekt
umožňuje účastníkům kurzu nově
získat nebo si rozšířit znalosti v oblasti
výpočetní techniky a práce s internetem,
bez které se dnes neobejdou ve většině
pracovních odvětví.
„Kurz je zakončen teoretickou
a praktickou zkouškou z pečovatelství
a výpočetní techniky. Po úspěšném
absolvování zkoušek obdrží každý
účastník certiﬁkát s akreditací MPSV,“
sdělila nám místopředsedkyně sdružení
Mgr. Eva Kapicová.

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.

„Od září tohoto roku probíhá již
II.výukový kurz, kterého se účastní
22 osob. Kurz bude ukončen v červnu
2008,“ dodala na závěr Mgr. Blanka
Hodanová, manažerka projektu.
S realizací kurzů zaměřených na
pečovatelství má občanské sdružení
mnoho zkušeností. První kurz s tímto
zaměřením se uskutečnil již v roce
2005. Celkem v šesti kurzech bylo
proškoleno a získalo osvědčení 113
osob.
O dalších projektech a kurzech,
které Vzdělávací Centrum Podkrušnohoří realizuje, Vás budeme průběžně
informovat.
S. Žitníková

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 balkónem v Žatci nebo Lounech. Tel.: 604 371 163
n Chcete spolupracovat s firmou
AVON? Registrace zdarma, motivační
programy, provize 15-30%. Pro více
informací volejte 728 866 210.
n Pronajmu byt v Žatci (1 + 2, 80m2)
po rekonstrukci, podkrovní ve dvoupatrovém, prázdném rodinném domě se
zahradou. Klidné prostředí, volný ihned.
PROSINEC 2007
Kontakt: 605 022 568
6.12. ČTVRTEK AG FLEK
19:30
n Dlouhodobě pronajmu pěkný zreLegenda českého folkrocku poprvé v Žatci.
konstruovaný byt 2 + 1 v Žatci, V ZahraV divadle vystoupí ve složení : Ivo Viktorin, Blanka Táborská, Karel Markytán,
dách.
K nastěhování od 12/07. Nájemné
Josef Vojtáška, Petr Hoffmann a Mirek Šlapanský.
4.500 + služby + vratná kauce. Volejte po
Předplatné sk. D i mimo předplatné
Koncert. Vstupné 160 ,18.00 hod. na tel.: 721 181 431
n Prodám štěně – zlatý kokršpaněl,
9.12. NEDĚLE JAK CHTĚL SKŘÍTEK ZASPAT VÁNOCE
15:00
fenka, stáří 8 týdnů. Doporučuji k domStudio pod Sítí uvádí pohádku o víle Sněžence a skřítku Grumlovi.
S oběma si užijete spoustu zpívání a povídání. Součástí představení jsou živě ku na zahrádku – je to živé zvířátko.
zpívané vánoční koledy.
Cena 2.000 Kč. tel. 415 710 571.
Mimo předplatné
n Prodám 3 bílé ložnicové skříVstupné: 50,ně s nástavci. Levně – Spěchá. Tel.
11.12. ÚTERÝ SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
8:30, 10:00
723 464 899
Teátr Víti Marčíka uvádí příběh o narození Ježíše.
n Zpracuji Vaši daňovou evidenci,
Lidový příběh je proložený živě zpívanými koledami.
Hrají a zpívají: Pavel Šmíd, Markéta Šlachtová, Eva Juříčková a Víťa Marčík mzdy, DPH počítačem na ŽL i ve ﬁrmě.
Vstupné : 45,- Kč.
Tel. 723 200 111
13.12. ČTVRTEK VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
17,00
n Potřebujete zhubnout nebo
Pestrý program žáků všech oborů Základní umělecké školy v Žatci
si jen odpočinout v předvánočním
Mimo předplatné. Akce ZUŠ
shonu? Rádi Vás přivítáme – Stu14.12. PÁTEK HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ
8:15, 10:15
dio zdravého hubnutí MARCELA
Vánoční pořadt pro děti. Zpívání a povídání o tom, o čem vlastně jsou krásné
– 608 810 770.
vánoce. Scénář, režie, hraje a zpívá : Michaela Novozámská
Pro I st. školy. Vstupné : 40,- Kč.

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
8.12. SOBOTA

POKOJNÝ BOJOVNÍK

19:30

Drama /USA / Německo, 120 min
Excelentní adaptace stejnojmenné autobiograﬁcké knihy Dana Millmana.
Dan je talentovaný sportovec, sní o olympiádě, má vše – poháry, holky, rychlé
motorky, divoké party. Těžký úraz ale vše změní. Díky setkání se zvláštním
cizincem Dan pochopí, že se musí ještě mnoho učit, mnohé překonat a spoustu
věcí naopak opustit, než se stane pokojným bojovníkem a nalezne svou cestu.
Nejde o klasický boj mezi zlými a dobrými, ﬁlm vypráví o tom, jak se postavit
konﬂiktům uvnitř nás samotných.
Hrají: Scott Mechlowicz, Nick Nolte, Amy Smart, Tim DeKay, Ashton Holmes,
Paul Wesley, B.J. Britt, Agnes Bruckner, Tom Tarantini, Beatrice Rosen
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50,- Bonton Film

10.12. PONDĚLÍ DVD KONCERT A VIDEO - AC/DC

19:30

Hudební večer s DVD projekcí koncertu známé rockové kapely
Přístupné od 12. let. DVD KONCERT. Vstupné: 40,-

15.12. SOBOTA KRÁLOVÉ RO(C)KU

19:30

Komedie / Hudební, USA, 2006, 93 min
Staňte se svědky zrození Králů ro(c)ku, nejúžasnější – a nejpraštěnější – rockové skupiny „ve ﬁlmu, jehož osudem je stát se nejslavnějším hudebním počinem
od This is Spinal Tap ” (Pete Hammond, Maxim). Uvidíte spoustu ﬁlmových i
rockových hvězd a určitě budete na konci prosit o přídavek. Onoho osudného
dne se ve Venice Beach setkali JB (Jack Black) a KG (Kyle Gass) a uvědomili
si, že spojením svých geniálních talentů se zapíší do historie. Když se okamžitý
úspěch záhadně nedostaví, rozhodnou se ukrást legendární „Trsátko osudu”,
které udělá rockovou legendu i z toho nejhoršího brnkala.
Režie: Liam Lynch. Hrají: Jack Black, Tim Robbins, Ben Stiller, Colin Hanks,
David Krumholtz, David Koechner, Meat Loaf
Přístupné od 12. let, DVD. Vstupné: 40,-, Warner Bros
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz
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Adventní trhy na nám. Svobody

n Pronajmu v Žatci byt 1 + 1, nově
zrekonstruovaný, nadstandardně vybavený. Tel. 602 360 325.
n Pronajmu nebytové prostory vhodné na kanceláře v centru města, vchod
z ulice. Tel. 602 219 147.
n Pronajmu garáž za kotelnou – Podměstí. Tel. 739 023 984
n Čistírna oděvů – sběrna + opravy,
úpravy, šití oděvů, vč.kožených. Podměstí, Hájkova ul. (u 3.ZŠ) ,Po – Pá 13.30
– 16.30.
n Nehtová modelář LENKA
rozšiřuje služby nabídek k objednání. Na krásné nehty nemusíte čekat
dlouho. Zavolejte a využijte našich
služeb. Masarykova 949, Žatec – tel.
606 303 243
n Prodám velmi levně pěkné kuchyňské linky – 1,9 – 2,4 m. Cena od 5.500
– 10.500 Kč. Více info na: www.stavbynaklic.estranky.cz, tel. 608 722 909
n Koupím pozemek, možno i se
starším, ale v kvalitním stavu domkem
v Žatci. Pouze od přímých majitelů,
kdekoliv – rozhoduje cena. Kontakt:
608 722 909
n Prodám byt 3 + 1 v Žatci – JIH, cena
1,200.000 Kč. Tel.: 777 047 534

VZPOMÍNKA
n Dne 15. 12. 2007 vzpomeneme 5.
výročí úmrtí paní Jaroslavy Maršíkové
(Filipové). Stále vzpomíná rodina Švugrova.

Dobročinná aukce obrazů ak. malíře „XY“ vydělala 2,155.500 Kč, Beneﬁční
koncert pro Hospic „XY“ vynesl 1,580.600 Kč, dražba Prestižního kalendáře
aktů známého českého fotografa vynesla Nadaci „XY“ 3.400.00 Kč, dražba
dresu hokejové legendy 970.000. Kč, a jiné podobné zprávy se dozvídáme
každý den z tisku a médií…
Dražba obrazů Lídy Krčilové,(která v hodnotě 4.000 Kč. Ti, kteří vyměnili
žije několik let v týdenním stacionáři „gaučové odpoledne“ a přišli podpořit
Kamarád LORM) - Křížova vila – ne- „človíčka s velkým srdcem“ odcházeli
děle 15.00 – 7 přítomných, (z toho 3 ve svém nitru spokojeni, ale…..
zaměstnankyně LORMU). Na několik
Přesto si neodpustím podotknout, co
desítek rozeslaných pozvánek k účasti jsem se dočetla v prohlášení jednoho
trochu smutné číslo, pouze dva oslo- takového podobného zařízení jako je
vení se omluvili. Že by ﬁasko? Omyl, Kamarád LORM - „Naše poslání, činvážení! Licitátorka vzala svoji úlohu nost a velice potřebné projektové aktivis vervou sobě vlastní, dokonce se při ty, spojené se sociálně právní ochranou
„nahazování“ částek pěkně zapotila. ohrožených výchovně a sociálně zneObrazy s názvem „ dům v tulipánech“, výhodněných, handicapovaných dětí
„žluté srdce“, „modré moře“, „anděl“, z rizikových skupin, se neobejdou bez
„srdce se spirálou“ a další, neměly šanci ﬁnanční nebo materiálové řady obětazůstat bez odezvy.. I přes tak malou účast vých příznivců podnikatelských či jiných
bylo několik obrazů vydraženo v celkové subjektů“.
(žit)

MISS KOMPOST - Nulový odpad
Ve středu 28. listopadu se uskutečnila v Křížové vile derniéra výstavy MISS
KOMPOST - Nulový odpad. Výstava byla zaměřena na problematiku moderního životního stylu, využívání odpadů, zvláště bioodpadů.
Kompostování – toto téma určitě není tvůrci na svých přehlídkách dokazují,
pro mnohé z nás zrovna tím, nejpřitažli- že odpad je cenná surovina a společvějším tématem. Proto bylo nutné najít nou kolekcí výtvarných děl nabídnou
formu, která přiláká širokou veřejnost, divákovi neobvyklou tvorbu oděvů pro
ale zároveň bude přitažlivá i pro média. jedno použití.
Že není kompostování nic nového, je
Realizátorka žatecké výstavy Dita Házřejmé pro většinu z nás, ale vyhlášením lová přivezla několik modelů, které pří1. ročníku MISS KOMPOST 2006, kdy tomní mohli shlédnout – šatovku z Pet
se slavnostní vyhlášení shodou okolností lahví, šaty z nápojového kartónů, neboli
konalo v Lounech, ukázalo najednou, že „vitamínová reinkarnace“, ale také svalidé dovedou pochopit vztah mezi půdou tební šaty na jedno použití , nebo model
a člověkem. A nakonec na kompost z odpadu rýžové slámy. Dobrá myšlenka
nepohlížejí jen jako na nějakou tlející šetrného zacházení s odpadem.
(žit)
hmotu.
Výstava Miss Kompost Nulový
Firma REKL Žatec s.r.o.
odpad v Žatci byla doplněna inVelkoobchod ovoce a zelenina
formacemi a ukázkami, které byly
představeny na módních přehlídkách
Přijme
Nulový odpad v rámci právě vyhlášení
MISS KOMPOST 2006. Modely od
mladých oděvních designerů z nápojových kartonů, Pet lahví, netkaných
Podmínkou ŘP skupiny C
textilií a různých obalových materiálů,
Bližší info: tel. 415 710 439
ale také pomerančových slupek jsou
tvořeny s bohatou fantazií Tito mladí

řidiče - skladníka

Prodej pytlovaného nebo volně loženého palivového dřeva
big bag (cca 1 prm) cena 400,- Kč včetně DPH
volně ložené (balík cca 2 prm) cena 500,- Kč včetně DPH

Odběr na pile ASTRA v Žatci. Na big bag vratná záloha.
Doprava po dohodě možná. Info a objednávky: L. Vondráček
tel.: 602 241 381, vodouch@targavia.cz, www.targavia.cz
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BLAHOPŘÁNÍ
n Dne 9. 12. 2007 oslaví Mgr. Irena
Blahoutová své životní jubileum. Irenko, do dalších let ti přejeme hodně lásky,
štěstí, zdraví a spoustu dobrých přátel.
Tvoji spolupracovníci.

PŘIŠLI NA SVĚT
26. 11.
27. 11.
28. 11.

Datum: 8. a 9. 12. 2007. Hlavním pořadatelem je: Ing. Petr Dočkal – agentura 29. 11.
Armiger.. Spolupořadatelé: Město Žatec. Místo: Nám. Svobody Žatec
8. 12. SOBOTA
9,00 až 16,00 hod. - tržiště 30. 11.
l Středověké tržiště zahrnující ukázky dobových řemesel a stánků (kovář, brašnář,
řezbář, kořenář, výrobky z cínu a jiné)
l Vánoční zvyky – krájení jablíček, výroba adventních věnců, jmelí a svícnů, pouš- 1. 12.
tění ořechových skořápek, zdobení vánočních perníčků
2. 12.
l Středověká hudba – Jagabab • 10,00-10,15 • 11,00-11,15 • 14,00-14,15 • 15,00-15,15
l Kejklíř – Thomas Lupini - kejklířské a žonglérské vystoupení pro děti i dospělé.
3. 12.
• 10,30-10,50 • 14,30-14,50
neděle 9. 12. 2007
9,00 až 16,00 hod. - tržiště
l Středověké tržiště zahrnující ukázky dobových řemesel a stánků (kovář, brašnář,
řezbář, kořenář, výrobky z cínu a jiné)
l Vánoční zvyky – krájení jablíček, výroba adventních věnců, jmelí a svícnů, pouštění ořechových skořápek, zdobení vánočních perníčků
l Středověká hudba – Dubia Fortuna
l Kejklíř – Thomas Lupini - kejklířské a žonglérské vystoupení pro děti i dospělé
l Živý Betlém – Divadlo v pytli

Lída? Zasloužila by si větší
pozornost veřejnosti

Jakšová Petra
Majerová Markéta
Průchová Eliška
Byambasurem Manlei
Svoboda Matěj
Holanová Nikola
Duffková Natálie
Trifontiová Nella Olga
Jelínková Michaela
Holienková Natálie
Šarochová Barbora
Noheyl Oliver
Szamko Josef Mikuláš
Goreová Simona
Ševčíková Adéla
Koutný Josef
Polcarová Barbora
Suchá Magdaléna
Kadlec Stanislav
Bláha Lukáš

ROZLOUČENÍ
23. 11.
27. 11.
28. 11.
2. 12.

Chlupáček Jaroslav
Horký Jaroslav
Kelnerová Marie
Sodomková Marie
Číha Jiří

85 let
81 let
82 let
77 let
63 let
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Tomáš Plevko
úspěšně
reprezentoval ČR

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí
vyhlašuje dne 21. 11. 2007 výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka:

Vedoucí
odboru rozvoje města

Mezistátní utkání juniorů - 24.-25.11.
- Pitesti - ROM
Tomáš Plevko se účastnil prvních mezinárodních závodů za Českou reprezentaci, a hned na sebe upozornil vynikajícím
třetím místem na 50 VZ výborným časem:
0:24,55.
Výborného výsledku dosáhl Tomáš také
ve štafetě juniorů na 4x100 VZ, která bojovala vyrovnaný závod s Poláky a Maďary
a nakonec doplavala těsně druhá. Tomáš
se připravuje na vrchol podzimní sezóny, a tím je Mistrovství ČR juniorů a jeho

Ve dnech 8. a 9. prosince 2007 se za ﬁnanční podpory města Žatec uskuteční
4. kolo Poháru nadějí. Turnaj proběhne v hale SEVER Žatec a zúčastní se ho
družstva mladších žákyň ze Žatce, Děčína, Habartova, Olympu Praha, Plzně,
Sokolova, Šanova a Tachova. Uvedená družstva se umísťují na předních místech
v krajských soutěžích a vychovávají budoucí ligové volejbalistky. Žatecké družstvo
se soutěže účastní prvním rokem, přesto je rovnocenným soupeřem ostatním
družstvům, z nichž některá mají status tréninkového centra mládeže.
S jakým herním nasazením dívky bojují o každý bod, můžete posoudit i vy, pokud
během výše uvedených dnů zavítáte do haly VK SEVER.

výsledky napovídají slušnou formu tak
uvidíme. Tomáš bude obhajovat titul
mistra ČR na 100VZ a vícemistra ČR na
poloviční trati. Tomáše můžete podpořit
osobně, neboť Mistrovství se uskuteční od
14. – do 16.. 12 v Chomutově. Tomášovi
děkujeme za skvělé výsledky a přejeme
pevné nervy na dalších závodech. Více
na www.plavanizatec.com

Sportovní výkony
mladších žákyň ZŠ
Žákyně 2. stupně ZŠ, Žatec, Petra
Bezruče se zúčastnily dvou sportovních
soutěží a v obou se probojovaly do
okresního kola.
V přespolním běhu si v oblastním kole
nejlépe vedly dívky Tereza Lopatová,
Ivana Staňková, Jiřina Červencová, Petra Gasparová, Lucie Bažoutová a Eliška
Kundratová, které se umístily na 2. místě
a postoupily do okresního kola v Peruci.
V okresním kole pak získaly 4. místo.
Mladší žákyně Eliška Kundratová, Lucie Bažoutová, Martina Lukešová, Petra
Gasparová, Kateřina Kubínková, Patricie Klingnerová, Ivana Staňková, Jiřina
Červencová, Jana Nováková a Tereza
Lopatová prezentovaly naši školu v přehazované. V oblastním kole vybojovaly 2.
místo a postoupily do okresního kola, kde
obsadily 5. místo.
Všem dívkám blahopřejeme k úspěchu.
Za ZŠ, Žatec, Petra Bezruče 2000,
Mgr. I. Jindřichová

Mikulášská u Myslivce…Na 300 zákazníků zamířilo v pátek vpodvečer se svými dětmi do areálu prodejního a servisního centra ﬁrmy Auto Evžen Myslivec.
Tradičně byl pro ně přichystaný bohatý raut, jejich ratolesti si mohly zasoutěžit.
Líbilo se vystoupení dětí lounské ZUŠ pod vedením Jiřiny Gruntové. Nakonec
přišel štědrý Mikuláš, doprovázený čertem a anděly a rozdávali dětem hodnotné
dárky. Večerem provázel Aleš Háma, který sám jezdí ve voze Seat Leon. Ani na
této akci nechyběl Venca Malát. „Děkujeme za účast našim zákazníkům a přejeme
jim šťastné Vánoce a úspěšný nový rok,“ uvedl majitel ﬁrmy Evžen Myslivec. Na
závěr se konal velkolepý ohňostroj.

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 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na
území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou
stavební zaměření)
• 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. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 137/
2006 Sb., o veřejných zakázkách
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 2. 2008
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:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb.
(negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
• životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 28.12. 2007 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru rozvoje města“.
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.





  

   

Chovatelský
areál bude plný
drobného zvířectva
Ve dnech 7. – 8. 12. 2007 se uskuteční 1. Česko-Saská výstava drobného
zvířectva, spojená s okresní soutěžní
výstavou. Návštěvníci uvidí na 1200
zvířat. V rámci soutěže bude předáno
50 pohárů jako ocenění těm nejlepším. Výstava se uskuteční v Chovatelském areálu (naproti Telecomu)
a přístupna veřejnosti bude v pátek
7. 12. – 9.00 – 18.00, v sobotu 8. 12.
- 8.00 – 16.00

Žatecký týdeník
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Gratulujeme žákyním ZUŠ Žatec Michale Peterkové a Lence Dandové z klavírní třídy MgA. Milana Dlouhého k 2. místu v celostátní klavírní soutěži ve
čtyřruční hře Per Quattro Mani, která proběhla ve dnech 23.-25.11.2007 v Brně.

Betlémská zvonění v MŠ Alergo
Pomalu jsme se rozloučili s podzimem
a začínáme vítat „paní“ zimu. Moc se
na ní těšíme už jen proto, že kromě
sněhové nadílky, která bude prý letos
hojná, k nám do školky vklouzne čas
adventu. Čtyři adventní týdny plné
překvapení pro ty nejmenší ...
Pojďme ale ještě trošku zavzpomínat na
to, co jsme zatím zažili...
Na začátku školního roku jsme přivítali nové kamarády, kteří mezi nás přišli.
Podnikli jsme několik společných výletů
a rozjeli se do Tuchořic, za kamarády
z ÚSP a za zvířátky. Prožili jsme také

krásný den v holedečském lese, pouštěli
jsme spolu s rodiči draky, vyrobili jsme
nádherné skřítky Podzimníčky, byli jsme
v divadle v Žatci a v Mostě. Navštívili nás
také kamarádi z dětského

Pravidelně se také setkáváme s rodiči
a spolu s dětmi tvoříme a zkrášlujeme
naší školku. Při posledním společném
tvoření jsme pekli perníčky a provoněli
tak celou školku.
A právě tato neodolatelná vůně, která
se naší školou line, otevírá čas adventu.
Čtyři týdny – čtyři svíčky a čtyři společná
setkání všech 6-ti tříd. A tak se SRDÍČKA,
ŽABIČKY, MOTÝLCI, FIALKY , SLUNÍČKA a VČELIČKY sejdou v prostorách
tělocvičny při zpěvu koled, s pohádkami ,
čertem a Mikulášem a s nadějí a s touhou
dětských přání.
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