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Úřad kontroluje stav
Hošťálkova domu

Žatec - Chátrání Hošťálkova domu je
pro město dlouhodobým problémem.
Budova na hlavním žateckém náměstí způsobuje svým vzhledem městu
morální újmu, navíc do nedávné doby
objekt ohrožoval i kolemjdoucí občany
tím, že části omítky a střešní tašky padaly na veřejnou komunikaci. Stavební
úřad v loňském roce vlastníkovi stavby
nařídil provést zabezpečovací práce,
zejména dokončit statické zabezpečení, opravit krov a uskutečnit výměnu
krytiny. Vlastník domu zahájil práce
v souladu s nařízením, stavební úřad,
ve většině případů za přítomnosti
statika, provádí pravidelné kontroly
na stavbě. Došlo k provizorní opravě
uvolněných střešních tašek a otlučení
části omítky, která vlivem povětrnostních podmínek uvolňovala a ohrožovala
kolemjdoucí. Uvnitř odborná stavební
firma provedla odbourání stropů nad 1.
patrem a nahrazuje je novými, což jsou
práce časově i finančně náročné, ale jsou
nutné před zahájením prací na střeše,
nebo fasádě. Vzhledem k tomu, že vlastník Hošťálkova domu dlouhodobě pobývá v Německu, komunikace je velmi
zdlouhavá, ale okamžitě po dokončení
statického zabezpečení bude stavební
úřad trvat na pokračování prací na obnově historicky i architektonicky cenného
domu, zejména výměně střešní krytiny
a zhotovení fasády, což nový stavební
zákon posuzuje jako veřejný zájem.
Hana Pastyříková, vedoucí stavebního
úřadu

Skupina řešila
zeleň na náměstí
Svobody

FOTO S. ŽITNÍKOVÁ

Že si ničí stromy paní Příroda,
třeba při vichru Kyrill, je její věc. Že
si ničíme stromy my lidé, je zase náš
problém a znak toho, jak dovede být
„Pán tvorstva“ hloupý.
Řeč je o dřevinách či opěrných
tyčích, které se komusi znelíbily například v Husově ulici nebo v parku na
Komenského aleji. Ve výšce zhruba tří
metrů nad zemí na náměstí 5. května
zase někdo, snad s použitím nákladního auta, zulámal větve. „Nevím, co se
to s těmi lidmi děje,“ stýská si Milan
Milfait, zastupitel a majitel firmy,
pečující o zeleň (i městskou). Jindy
jsem zase svědky toho, že vandalský
čin nahradí obyčejná krádež. To když
někdo jde či jede a těží si palivové dřevo
v městském parku. Pachatele se podaří dopadávat bohužel zřídka, protože
obvykle jde o práci na několik málo
minut a městská policie nemůže být
v jednom okamžiku na všech místech,
kde se dějí nějaké nepatřičnosti.
Já vím, co se s těmi lidmi děje. Nepochopili, že zničené věci se z něčeho
musí zaplatit a že v důsledku to jde
i z jejich kapes. Patří se na adresu
vandalů také dodat, že projev síly
na zeleni nebo rozkopaných koších je
především a jedině projevem ubohosti.
A když za ni někdy (snad) dostanou
i pokutu, dobře jim tak.
(mst)

Pohled do areálu Hošťálkova domu.

Přijďte na velikonoční jarmark!
Žatec – Po odmlce se na náměstí Svobody vrátí velikonoční jarmark. Pod
tímto názvem se v sobotu 7. dubna uskuteční sváteční akce zcela záměrně,
protože vedení města nechce organizovat trhy, jež by nabízely jen prodej
zboží.
Pod jarmarkem si představte akci, úřad tak chce ve spolupráci s místními
na které budou probíhat ukázky zájmovými organizacemi a školkami
tradičních rukodělných činností, ale nabídnout příjemnou a oddychovou
i prodej těchto výrobků a v nabídce návštěvu centra města, při které lidé
bude i doprovodný program. Městský něco hezkého uvidí, budou si moci něco

hezkého koupit (a třeba tím pomoci některým spolkům) a také se pobavit.
Pokud vše dobře dopadne, uskuteční
se přímo na náměstí i věc výjimečná,
a to vytvoření rekordu. Zatím nechceme prozrazovat, pár dní si ještě musíte
počkat.
Jarmark bude na náměstí probíhat
od 8. do 16. hodiny.
(mst)

Co přinášejí změny stavebního zákona
Žatec - Stavební úřady a stavebníci mají za sebou 3 měsíce práce s novým
stavebním zákonem, který přinesl několik změn.
Na rozdíl od starého zákona, který i stanovisko úřadu územního plánování
platil 30 roků, klade tento zákon č. tzv. územně plánovací informace (zá183/2006 Sb., velký důraz na územní kladní přehled najdete na straně číslo
plánování. Za tímto účelem byl na rad- 2 v tomto vydání).
nici zřízen úřad územního plánování,
Novým a pozitivním prvkem je skunový dotčený orgán státní správy, který tečnost, že stavebník nemusí předklávydává svá stanoviska k většině řízení dat doklad o vlastnictví. Ani kolaudační
stavebního úřadu, které vedou k po- řízení nebude probíhat u většiny staveb
volení stavebního díla. Jeho funkci povolovaných podle nového stavebního
vykonává pracovník odboru rozvoje zákona jako dříve. Zpřísnily se pouze
města.
kontroly na stavbách, tzv. kontrolní
Je pravdou skutečnost avizovaná před prohlídky rozestavěných i dokončeschválením zákona, že spoustu staveb ných staveb pracovníky stavebního
v současné době lze realizovat bez úřadu.
stavebního povolení, dokonce některé
Pokud při kontrolní prohlídce bude
i bez ohlášení stavebnímu úřadu. Ale ve zjištěna závada, vydá stavební úřad vývětšině případů je potřeba vydat územní zvu k nápravě. V případě nesplnění výrozhodnutí, případně územní souhlas, zvy, případně porušení ostatní stavební
což je zjednodušená forma územního kázně, lze uložit pokutu. Na rozdíl od
řízení. U vybraných jednoduchých sta- starého zákona, kdy byly nejnižší sazby
veb, jako například rodinné domky do stanoveny v některých případech až od
150m2, kdy záměr uskutečnit stavbu 50 tisíc korun výše, je v současné době
je v souladu s územním plánem, postačí možné uložit sankci již od 1,- Kč do 2

mil. korun, a to podle míry zavinění.
Nově zřízená funkce je „autorizovaný inspektor“, který je oprávněn na
základě smlouvy se stavebníkem a na
jeho náklady osvědčit, že navrhovaná
stavba může být provedena, dohlížet
na průběh stavby, apod. Může za úplatu vlastně nahradit část spolupráce
stavebního úřadu a stavebníka.
Nový stavební zákon podle názoru
stavebního úřadu v Žatci neulehčil
práci stavebníkovi, nezjednodušil
agendu stavebních úřadů vedenou
k jednotlivým stavbám, ale svým
zněním reaguje na změny, ke kterým
došlo za třicet roků platnosti starého
stavebního zákona. Věřím, že nový stavební zákon brzy vstoupí do podvědomí
všech, kdo s ním přicházejí do styku;
v současné době je potřeba se s ním
naučit pracovat tak, aby skutečně byl
občan co nejméně zatěžován zdlouhavým vyřizováním dokumentů před
zahájením stavby. Hana Pastyříková,
vedoucí stavebního úřadu

Žatec – Vydlážděné náměstí musí ožít
přírodními prvky a barvami. Přesně to
se stalo úkolem pro pracovní skupinu,
vytvořenou místostarostou Alešem
Kassalem ze zástupců příslušných odborů městského řadu, dále městského
architekta Jiřího Vaníčka a předsedy
komise životního prostředí Přemysla
Hautkeho.
V minulých dnech se pracovní skupina
shodla na potřebě vnést do plochy nové
prvky v podobě nejrůznějších typů zeleně. Do formy ideového záměru je
„rozkreslí“ právě městský architekt,
druhová skladba se stane tématem pro
odborníky na zahradnictví.
Záměr spočívá v instalaci zeleně jak na
delších bočních stranách náměstí, tak
i v rozích a středu plochy před radnicí
a rovněž i v blízkosti morového sloupu
a kašny. Padl i návrh na to, aby radnice
oslovila občany a firmy z náměstí, aby
na vytvoření konečného dojmu pomohli
zapracovat osazením truhlíků s květinami za okna svých bytů či sídel. (mst)

Vedením úřadu
pověřil starosta
Moniku Spáčilovou

Žatec – Na základě dohody ukončil
tajemník Jiří Bouda pracovní poměr
na Městském úřadě Žatec. Následně
starosta Erich Knoblauch pověřil řízením úřadu Bc. Moniku Spáčilovou. Ta
bude v této funkci působit do té doby než
proběhne výběrové řízení na obsazení
postu vedoucího úřadu.
Monika Spáčilová již v této situaci
jednou byla, a sice po devět měsíců
od července 2000. Tehdy působila
současně i jako pověřená vedoucí
vnitřních věcí.
Podle zákona o obcích je jmenování
i odvolávání tajemníka ryze v pravomoci starosty. Vyhlášení výběrového řízení
je další možností, jak získat vhodného
kandáta či kandidátku. Tajemníka mají
z měst našeho regionu jen Podbořany,
v Lounech i Postoloprtech působí tajemnice.
(mst)
V pátek 30. března se od
15 hodin koná ve velké
zasedací síni městského úřadu
zasedání zastupitelstva.
Program:
- majetek města
- obecně závazná vyhláška
o odpadech
- bazén – změna smlouvy
- prodloužení termínu dokončení výstavby domu na parc. č.
524/22 v Žatci
- změna podmínek kupní
smlouvy NZ 310/97 - č.p. 307
v Žatci
- název ulice
- jmenování člena správní rady
Nemocnice Žatec o.p.s.
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volná bytová jednotka:
č.2690/13 ul. Javorová v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2690,
2691 a podílem pozemku st.p.č. 3467
o výměře 474 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
358/28526 vzhledem k celku za kupní
cenu … 427.450,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.

Studenti státní
Obchodní
akademie
v Žatci pochopili
pravidla lži
v digitálním kině
v Žatci

Dne 20.3 2007 se uskutečnilo promítání filmu „Pravidla lži“ v digitálním kině
v Žatci pro studenty státní Obchodní akademie. Projekci připravili vyučující společenských věd ve spolupráci s Městským
divadlem v Žatci v rámci výuky sociologie.
Tento film byl tématicky a obsahově zaměřen na komunitu drogově závislých
mladých lidí, kteří začínají nový život
bez drog. Psychologické drama z prostředí terapeutické komunity skvěle ztvárnili:
Jiří Langmajer, Jan Budař, Klára Issová
a další v režiji Roberta Sedláčka. Aktuální
téma studenti sledovali s velkým zájmem.
Jejich dojmy budou předmětem diskuse
další hodiny v semináři ve škole. Děkujeme touto cestou Městskému divadlu
v Žatci za vstřícný postoj a těšíme se na
další spolupráci.

Ministerstvo
kultury znovu
zkoumá ochranu
papíren

Projekt Chrámu
chmele a piva se rozšíří
o zahradu a sladovnu

Žatec – Rada města doporučila rozšířit existující projekt realizace Chrámu
chmele a piva. Kromě vlastního území
Chrámu – lokalitě kolem Chmelařského
muzea, tedy na náměstí Prokopa Velkého a přilehlém okolí – se tak projekčně
zpracuje také evropský unikát v podobě
renesanční sladovny v Masarykově ulici
a zahrada v areálu kapucínského kláštera.
Zatímco sladovna úzce souvisí s historií
výroby piva ve městě a zcela tak zapadá
do myšlenky Chrámu, zahrada by měla
obyvatelům města i návštěvníkům Chrámu být oázou klidu a odpočinku.
V některém z příštích vydání čtenáře
podrobně obeznámíme s obsahem projektu.
(mst)

Praha – Informaci o zahájení dalšího
správního řízení ve věci prohlášení areálu papíren za kulturní památku zaslalo
městu Žatec Ministerstvo kultury ČR.
V současné době běží lhůta, po kterou
bude prověřovat všechny okolnosti. V této
souvislosti odeslal starosta Erich Knoblauch na ministerstvo dopis, ve kterém
obeznámil úřad s vývojem kolem papíren
v posledních týdnech a měsících. (mst)

MISS ZLATÉHO
MOKU

Mateřská škola ve Studentské ulici se již teď těší na nové děti, které brzy přijdou
mezi ně. Při té příležitosti vyhlašuje „Zápis“ ve dnech 18. – 19. 4. 2007 od 8.00
do 16. 00 hodin.
Co v Mateřské škole speciální dětem „Metoda dobrého startu“, „Kumot“
můžou nabídnout? Samozřejmě po a metoda „Biofeedback“. Takovou nacelý školní rok kulturní a společenské bídku péče najdou děti s logopedickými,
akce, zájmové kroužky s prostorem pro smyslovým a tělesnými vadami, mentálně
doučení rodičů, kde děti rozvinou své do- postižené děti s poruchami chování a děti
vednosti v literárně dramatickém oboru, s odkladem školní docházky. Těmto všem
hudebním, pracovním nebo výtvarném. dětem je věnována speciální péče, která
Pro děti s vadným držením těla je reha- znamená mnoho úsilí a práce. Pokud
bilitační cvičení, děti s lehkou mozkovou Vaše dítě má některou ze zmíněných
dysfunkcí mají kompletní péči. V zimním vad, můžete Mateřskou školu speciobdobí se děti zúčastní plaveckého kurzu, ální ve Studentské ul., č. 1416 v Žatci
jsou pro ně připraveny ozdravné pobyty, navštívit. Případně se informovat na
soustředěná zdravotní péče(ortopedická, tel. č. 415 712 899. Než školku s dětmi
oční, neurologická, foniatrická, pediat- navštívíte máte možnost na internetorická atd.). Dále je pro děti připravena vých stránkách www.specinka-zatec.cz.
intenzivní logopedická péče, zraková Kolektiv Mateřské speciální školy v Žatci
terapie a tolik oblíbená jízda na koni (hi- se na Vás rodiče a i na děti těší. (z podklapoterapie). Dále je zde v nabídce kurz dů zpracovala S. Žitníková).

Žatecký
týdeník

Jaká vyjádření potřebujete u staveb?

Žatec – V následujícím přehledu přinášíme základní informace o potřebných
vyjádřeních, která se váží ke konkrétním stavbám. U některých je nutné stavební
povolení, u dalších ohlášení či územní rozhodnutí a nebo územní souhlas. Kategorie jsou dělené stejně, jak činí stavební zákon. Za dvojtečkou je na prvním
místě uvedena informace k umístění stavby, na druhém typ povolení stavby a na
třetím užívání stavby.
Budovy
n stavby pro plnění funkcí lesa do 70m2
n pozemní stavby do 300 m2 a hloubky zast. plochy a do 5m výšky, nepodsklepe3 m (pokud nejsou vodním dílem): územ- né, mohou mít 1 podz. podl, být přenosné
ně plánovací informace (dále jen ÚPI), a umístění na pozemku nepřesáhne 30 dní
ohlášení, na základě oznámení o zahájení v roce: územní souhlas
užívání stavby (dále jen OZUS)
n stavby jako v předchozím případě, jen
n nástavba objektu pro bydlení a rekreaci bez poslední charakteristiky: územní
(do 150m2 zast. plochy, max. 1 podzemní souhlas
podlaží do hloubky 3 m a nejvýše 2 nadz. n stavby pro zemědělství o 1 nadz. podl
podlaží a podkroví): územní souhlas do 70m2 a do 5m výšky, nepodskl., s výj.
(možné je i územní rozhodnutí), ohlá- staveb pro ustájení zvířat, chovatelství
šení, OZUS
a u zem. staveb pro skladování a zprac.
n přístavba objektu pro bydlení a rekreaci hořlavých látek (seníky, sušičky apod.),
do 150m2 zast. plochy, 1 podz. podlaží do mohou mít 1 podz. podl.: územní souhloubky 3 m a max 2 nadz. podl. a podkro- hlas
ví: územní souhlas (možné úz. rozhodnu- n zimní zahrady o 1 nadz. podl. a skleníky
tí), ohlášení, OZUS
do 40m2 zast. plochy a do 5m výšky, mon přístavba objektu pro bydlení a rekreaci hou mít 1 podz. podl: územní souhlas
nad 150m2 zastavěné plochy: územní sou- n stavby zařízení staveniště: územní
hlas /možné je i úz. rozhodnutí), stavební souhlas, ohlášení
povolení, OZUS
Technická infrastruktura
n stavby do 25m 2 zast. plochy a do n povrchová zařízení pro rozvod a odvod
5m výšky s 1 nadz. podl., podsklepené vody na zem. půdě nebo na pozemcích
nejvýše do hloubky 3m: ÚPI, může být určených k plnění funkce lesa: nic ze tří
i nemusí územní rozhodnutí; je-li, pak zmiňovaných kategorií nepotřebují
může stavební úřad rozhodnout, že není n přípojky vodovodní, kanalizační,
zapotřebí ani ohlášení; OZUS
a energetické v délce do 50m: územní
n stavby do 300m2 zast. plochy a do výšky souhlas
10m, s výjimkou budov pro bydlení, a haly n přípojky: územní souhlas, ohlášení
do 1000m2 a výšky do 15m (pokud tyto n stavební úpravy vodovodů, kanalizací
stavby budou nejvýše s 1 nad. podl, ne- a energ. vedení, pokud se nemění jejich
podsklepené a dočasné na dobu max. 3 trasa: nic ze zmíněných kategorií nepolet): ÚPI, ohlášení, OZUS
třebují
n stavby o 1 nadz. podl. do 25m2 zast. n stavební úpravy kotelen, pokud se
plochy a do 5 m výšky, nepodklepené, podstatně nemění parametry: nic ze
jestliže neobsahují pobytové místnosti, zmíněných kategorií nepotřebují
hygienická zařízení ani vytápění, ne- n topné agregáty, čerpadla a zařízení pro
slouží-li k ustájení zvířat a nejde o sklady solární ohřev vody: územní souhlas
hořlavých kapalin a plynů, mohou mít n větrné elektrárny do výšky 10m: územní
1 nadz. podlaží a jsou realizovány jako souhlas, ohlášení
přenosné a doba umístění na pozemku Stožáry antén a jiná zařízení
nepřesáhne 30 dnů v roce: nepotřebují n antény včetně jejich nosných konstrukcí
nic z předchozích zmíněných
do 15m výšky: územní souhlas
n stavby jako u předchozího, pouze bez n ostatní antény: územní souhlas, ohlázávěrečné charakteristiky: ÚPI
šení
n stavby pro bydlení a rekreaci do 150m2 n bleskosvody: nic ze zmíněných kategorií
zast. plochy, s 1. podz. podl. do hloubky nepotřebují
3m a max, 2 nadz. podl. a podkrovím: ÚPI, n informační a reklamní zařízení na
ohlášení, OZUS
stavbě či pozemku a stavby pro reklamu
n stavby pro bydlení a rekreaci nad 150m2 (nevztahuje se na inf. a rekl. zařízení do
zast. plochy: územní rozhodnutí, stavební 0,6m2 plochy, a ta, kde byla omezena doba
povolení, OZUS
trvání max na 3 měsíce, výška nepřesahuje
n stavby pro chovatelství o 1 nadz. podl. 10m a celková plocha 20m2: územní soudo 16m2 a do 5m výšky, mohou mít 1 hlas, ohlášení
podz. podl., přenosné a doba umístění n inf. a řekl. zařízení o celkové ploše menší
na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce: než 0,6m2 umístěná v ochr. pásmech kov žádné ze tří kategorií nic nepotřebují
munikací: územní souhlas
n stavby pro chovatelství o 1 nadz. podl. n konstrukce chmelnic, vinic a sadů:
o zast. ploše do 16m2 a do 5m výšky, mo- územní souhlas
hou mít 1 podz. podl: územní souhlas
n stožáry pro vlajky nad 8m: územní

souhlas
n bazény do 40m2 zastavěné plochy:
územní souhlas
n nádrže na vodu do 100m3 ve vzdál.
nejméně 50m od budov s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, pokud
nejde o vodní díla: územní souhlas
n opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí
s veř. příst. komunikacemi a s veř. prostranstvím: nic ze zmíněných kategorií
nepotřebují
n oplocení pozemků pro lesnické či zem.
účely bez podezdívky: nic ze zmíněných
kategorií nepotřebují
n ploty do výšky 1,8m, které nehraničí
s veř. kom. a veř. prostr.: územní souhlas
n stavby opěrných zdí do 1m výšky:
územní souhlas, ohlášení
n zásobníky na uskladnění zem. produktů
do objemu 50m3 a do výšky 3m: územní
souhlas
n zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé
kapaliny do objemu 50m3 a do výšky 3m:
územní souhlas
nzásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové
plyny do celkového objemu 5m3: územní
souhlas
n udržovací práce na stavbě: ohlášení
Terénní úpravy malého rozsahu
n skladové, manipulační a výstavní
plochy do 200m2, které neslouží pro
skladování a manipulaci s hořlavými
a chemickými látkami a mimo vrakovišť:
územní souhlas
n stavby mostních vah: územní souhlas
n terénní úpravy mimo násypy a výkopy
do výšky 1,5m výšky či hloubky pokud
nejsou větší než 300m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a prostranstvími:
územní souhlas, ohlášení
n výkopy a násypy pro uložení zásobníků:
územní souhlas
Ostatní zařízení
n přenosná zařízení, konstrukce a lešení,
jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30dnů v roce: nic ze zmíněných
kategorií nepotřebují
n přenosná zařízení, konstrukce a lešení,
jejichž doba umístění přesáhne 30 dnů
v roce: územní souhlas
Stavební úpravy
n stavební úpravy pro změny v užívání
staveb, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled
a nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí: ohlášení, OZUS, kolaudační
souhlas jen jde-li o kulturní památku
Stavební úpravy pozemních komunikací
n Sjezdy z pozemních komunikací na
sousední nemovitosti: ohlášení
Pokud některé typy staveb nejsou vyjmenované, nepotřebují nic ze zmíněných
kategorií, nebo jsou tak specifické, že je redakce nepovažovala za nutné uvést (např.
cirkusové konstrukce, či důlní stavby).

nikdo nebyl. Avšak vstup do patra byl
znepřístupněn. Tudíž jsem šel dolů
a na dotaz proč, není otevřeno patro,
mi paní uvaděčka sdělila, že to ředitel
zakázal. Našel jsem si tedy poslední
volné místo v hledišti a prodral se mezi
diváky na místo. Po usednutí jsem uviděl
diváky, kteří usedali na místa v patře !

Toto jsem“překousl“ a už jsem pouze
čekal na promítání.
Film byl výborný.Avšak dokonalost kazil fakt, že promítač, pan Karel Fiala, má
zřejmě z pouštění hudby na diskotékách
poškozený sluch a po tomto promítání
možná i všichni přítomní diváci.
Pavel Milfait

v 1. patře. Pravděpodobně v době kdy jste
si vybral místo v přízemí, technik dokončil
instalaci ozvučení na 1. patře a tudíž návštěvníci mohli být vpuštěni do hlediště
balkonu. Není v tom žádný úmysl, jen jsme
okamžitě reagovali na skutečnost mimořádného zájmu o filmové představení.
Připomínka o hlasitosti zvukového systému není první, vždy se snažíme reagovat
na připomínky. Musíme si uvědomit, že
dynamika zvuku u klasického filmového
pásu je podstatně menší než u digitálního zpracování. Samotné nastavení je
velmi komplikované a při neodborném
zásahu dochází ke znatelnému snížení
kvality zvuku. Každý film je zasílán v jiné
kvalitě a jinak dekódovaném zvuku 5.1.
Při dopoledním zkoušce projekce se musí
nastavit celý systém na určitou intenzitu

a vyvážit jednotlivé kanály ke střednímu
dialogovému. Když snížíme celkovou
intenzitu, stává se, že není rozumět dialogům, při intenzitě kdy, je zaručena srozumitelnost, je možné že zvuk při efektech
(průlet letadla, bouchnutí dveří, výbuch)
je silný. Víme o tomto problému, který lze
vyřešit pomocí precizního nastavení, ale
toto nastavení je vždy pro každý film jiné.
Při současném obsazení zaměstnanců divadla není možné dopoledne zhlédnout
celý film a najít nejhlasitější scény a podle
nich nastavit dynamické procesory tak,
aby, vše bylo příjemně sladěno. Snažíme se o to, ale stále se s tím učíme a na
konci května kdy skončí zkušební provoz
vyhodnotíme získané poznatky, které, využijeme na rozjezd první sezóny.
Martin Veselý, Ředitel

Soutěž, ve které jsou reprezentovány
naše pivovary nejkrásnějšími dívkami.
Jediná soutěž tohoto druhu na světě. Přihlásit se mohou dívky ve věku 18 – 28 let,
svobodné, bezdětné, české národnosti. Vybrané dívky budou připravovány na vlastní
soutěž v lázeňském prostředí. Přihlášku,
kde uvedete jméno, bydliště, telefon, datum narození, zaměstnání, míry a výšku,
DIVADLO
přiložíte fotografii a zašlete nejpozději
V sobotu 24. 3. jsem navštívil nové
do 12. dubna 2007 na adresu: Agentura
digitální
kino v Žatci. Jelikož jsem od
Gejzír, Zavátá 84, 154 00 Praha 5, nebo
známých
slyšel ,že v kině nejsou míse-mailem:agenturagejzir@volny.cz,nebo
tenky,přišel
jsem v cca 19:10 h. Kino
misszlatehomoku@volny.cz.
(red)
promítá od 19:30h.
Když jsem přišel do hlediště, zjistil
jsem, že je téměř zaplněné a tudíž
jsem se rozhodl usadit v patře, kde

Zápis do „Mateřinky“

Žatecký týdeník

Rád bych reagoval na připomínky pana Pavla Milfaita.
Předem je třeba zmínit, že neustále zdůrazňujeme, že se v současné době jedná
o zkušební provoz, jelikož nikdo z nás
nemá zkušenosti s provozem kina zde
v budově divadla a tudíž se celý provoz
stále dolaďuje a zatím není nic definitivní.
Co se týká prodeje lístků, v současné době
jsou lístky bez místenek do té doby, než se
odladí softwarový program a naučíme se
jej obsluhovat.
Z důvodu prostorového zvuku Dolby
Digital 5.1 bylo rozhodnuto o instalaci
pouze v přízemí divadla, i když s pomocí
pronájmu další techniky lze vytvořit prostorový zvuk i v 1. patře. Nicméně se lístky
prodávají pouze do přízemí divadla. V sobotu 24.3. jsme se podle tvořící se fronty
před pokladnou rozhodovali, zda ukončit
prodej vstupenek, nebo zprovoznit zvuk

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

29. března 2007

ŘÁDKOVÁ KOMERČNÍ 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

1.4. NEDĚLE

VESELÁ MEDVÍĎATA

3.4. ÚTERÝ

PAVEL NOVÁK - ZVĚŘINEC

8:30, 10:00

3.4. ÚTERÝ

PAVEL NOVÁK – Koncert

18:00

Pohádka v podání loutkohereckého sdružení Jitřenka
Mimo předplatné. J I T Ř E N K A

15:00

Písničky o zvířátkách s vyprávěním o vtahu k přírodě. Hudebním cílem
je procvičit melodické a rytmické cítění.
Mimo předplatné
Pro školy. Vstupné: 40,Známý zpěvák, skladatel, textař, hudebník a spisovatel.
Pihovatá dívka, Malinká, Nádherná.
Mimo předplatné
Koncert. Vstupné: 120,-

PAVEL NOVÁK - ZVĚŘINEC

5.4. ČTVRTEK

SPORTOVEC ROKU 2006 - Přesunuto na 10. 5. 2007

17:30

11.4. ÚTERÝ

JARNÍ SETKÁNÍ

17:00

8:30, 10:00

Písničky o zvířátkách s vyprávěním o vtahu k přírodě. Hudebním cílem
je procvičit melodické a rytmické cítění.
Mimo předplatné
Pro školy. Vstupné: 40,-

Přátelský koncert Základních uměleckých škol z Podbořan, Postoloprt
a Žatce
Mimo předplatné. Akce ZUŠ

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
1.4. NEDĚLE

2.4. PONDĚLÍ

7.4. SOBOTA

8.4. NEDĚLE

9.4. PONDĚLÍ

TŘI VETERÁNI

10:00

Pohádka / Komedie, Československo, 1983, 93 min
Dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác jsou po
propuštění z armády bez peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných
skřítků dostanou kouzelné dary: harfičku, která „vyrábí“ vojáky, sluhy
apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpomene.
Hrají: Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Josef Somr, Július Satinský, Zdeněk Svěrák, Miloš Kopecký, Lubomír Lipský, Jiří Kaftan, Milan Lasica
další
Přístupné, DVD. Vstupné: 30 ,- BONTON FILM

KRVAVÁ HOSTINA

19:30

Horor, Komedie, Thriller, USA, 2007, 95 min., české titulky
Pekelně zábavná variace na osvědčenou zápletku „monstrum ohrožuje
nesourodou skupinu lidí daleko od civilizace“. Krvavá hostina si pohrává
s konvencemi tohoto žánru a s tím, co od něj zkušený divák očekává. Ale
jen proto, aby ho pak zavedla jinam. Stejně tu už všechno bylo, takže
jde jen o to, jak to k sobě poskládat a hlavně se u toho dobře pobavit.
Potoky krve, těsná trička hrdinek, plky místních ochmelků, zrovna
nefungující telefon, záhadný cizinec a monstrum neznámého původu.
Všechno je tak, jak má být, a přece jinak. Odkud se vzali? Kam jdou?
Podobné nesmysly se v tomto filmu určitě nedozvíte. Ovšem plátno se
rychle zbarví doruda, jak se příšery prokusují svým krmivem. Dočká se
vůbec někdo rána?
Režie: John Gulager
Hrají: Krista Allen, Henry Rollins, Judah Friedlander, Navi Rawat
Přístupné od 15. let. DVD
Vstupné: 59 + 1 ,- Palace Pictures

TANČÍM ABYCH ŽIL

19:30

Muzikál / Drama , USA, 2006, 108 min
Bývalý profesionální tanečník Pierre Dulane se rozhodne vyučovat tanec
na škole v New Yorku. Zatímco jeho průprava není studentům vůbec
po chuti vytvoří nakonec společně kompletně nový styl tance. Příběh je
inspirován tanečníkem Pierrem Dulanem.
Režie: Liz Friedlander. Hrají: Antonio Banderas, Jenna Dewan, Dante
Basco, Alfre Woodard,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 49 + 1 ,- Warner Bros

O PRINCEZNĚ JASNĚNCE

10:00

Rodinný, Československo, 1987, 87 min
Pohádka o mladém ševcovském tovaryšovi Jírovi, který si vyrobil z jemné
kůže křídla, s jejichž pomocí vysvobodil z věže královského hradu princeznu Jasněnku, kam ji zavřel její otec v marné snaze zabránit věštbě
zlé čarodějnice, a posléze ji vymanil i z moci samotné čarodějnice a její
dcery Černavy.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Vladimír Huber, Michaela
Kuklová, Jan Potměšil, Lubor Tokoš, Zdeněk Podhůrský, Otto Ševčík
Přístupné. DVD. Vstupné: 30 ,-

LET’S DANCE

Koncert Pavla Nováka v Žatci

V úterý 3.dubna přijede do žateckého
divadla zahrát známý zpěvák, skladatel,
textař, hudebník a spisovatel Pavel Novák.
Nejširší veřejnosti je znám především
n Hledám rod. dům nebo chadíky písničkám, které se hrály zejména
lupu – Lounsko – Žatecko. Tel.
v sedmdesátých letech minulého století.
737 074 496
Jmenovat můžeme například Pihovatá
n Na Lounsku, Žatecku hledám
dívka, Malinká nebo Nádherná Pavel
zemědělskou usedlost + pozemky.
Novák je povoláním učitel a již řadu let
Tel. 724 116 474
se věnuje především dětem. Jeho tén Pronajmu byt 3 + 1 v Žatci maticky výchovné pořady sklízí úspěch
– Jih, nájem 5.500 Kč, bez energií. Tel.
732 816 471, 415 741 060 mezi 18 – 19
hodinou.
Dne 7.dubna 2007 od 14 hodin uspon Hledám práci (i na 6 hodin) denně. řádá Základní umělecká škola v Žatci
Žena 51 let. Ne obch. zást. a dealer. Tel. koncert v kostele ve Velké Černoci. Na
606 347 934
tomto koncertě se představí žáci hun Radka Hnizdiuchová - Pedikůra debního oboru, a s nimi vystoupí také
– Kosmetika od 1.4.2007 na nové ad- Žatecký příležitostní sbor. S myšlenkou
rese: Podměstí – Obchodní středisko uspořádat tento koncert přišel pan Jiří
„Zlatý chmel“, 1. patro. Objednávky na
tel. 728 415 679
n Dlouhodobě pronajmu pěkný byt
V sobotu 31. března uvede žatecké
1 + 1 v Žatci., částečně zařízený, nájem
digitální
kino černou komedii, která byla
3.000 Kč + služby. Možnost zřízení trv. ponatočena
na základě cen Darwin Awards.
bytu. Volný od 1.6 2007. Tel. 721 181 431
Toto
ocenění
vzniklo na základě Darwiod 18 – 20 hod.
novy evoluční teorie přirozeného výběru.
n Přijmeme zaměstnance na poVítězové jsou vybíráni z řad lidí usmrcezici Klasifikátorka - Kontrolorka
ných při idiotských nehodách, které si
Nabízíme: práci v mladém kolekzavinili díky vlastní hlouposti. Zásluha
tivu • čisté a bezpečné pracovní
těchto jedinců pro živočišný druh Homo
prostředí • možnost výdělku dle
Sapiens, tak spočívá v tom, že své geny
pracovního nasazení • dostupnost
– parkoviště, autobusová zastávka
• pevná pracovní doba 7 – 15 hod.
V našem týdeníku č. 6 jsme Vás inforInformace tel. 415 721 080
movali o 24. Večeru pro všechny, který se
n Pronajmu garáž v Žatci 27m 2 uskuteční v sobotu 14. dubna. Při té přís vlastní elektřinou a skladové prostory ležitosti měli čtenáři možnost odpovědět
s rampou 130m2, ul. Bří Čapků. Kontakt: na soutěžní otázku –„kolikrát ročně je tato
776 670 809
akce pořádána“? Do redakce došly vesměs
n Pronajmu byt 1 + 1, dlouhodobě, správné odpovědi a z nich pracovnice maod 4/07. Žatec – Jih. Informace na tel.č. triky vylosovaly jednu šťastnou výherkyni,
která získá dvě volné vstupenky na tento
731556510.
n Pronajmu zařízený byt 3 + 1 pořad – je to p. Jiřina Hermannová ze
v Podměstí, 76m2, s balkonem. Tel. č. Žatce. (žit)
723208205

a stal se i úspěšným spisovatelem.
Po knížkách „Jak jsem zpíval klokanům“ o svém australském turné a „Příbězích z vody a bláta“, kde popisoval povodně, které se v roce 1997 nevyhnuly ani
jeho domu v Přerově, mu vyšla v závěru
roku 2000 obsáhlá vzpomínková knížka
„Vyznání“. V žateckém divadle zahraje
nejprve v dopoledních hodinách pro
děti a večer od 19:30 hod. pro dospělé
návštěvníky. (fk)

ZUŠ vystoupí ve Velké Černoci

Šlik, který se mimo jiné stará i o obnovu
kostela ve Velké Černoci. Proto se ZUŠ
k této bohulibé činnosti připojuje tím,
že výtěžek z tohoto koncertu bude
malým příspěvkem na opravu tohoto
kostela.
MgA.Alžběta Urbancová

Film Darwinovy ceny v žateckém kině

4.4. STŘEDA

Ocenění nejlepších sportovců města Žatec
Mimo předplatné
Akce sportovní komise RM

strana 3

19:30

Drama / Romantický / Hudební, USA, 2006, 100 min
Tyler Gage je rebel na špatné straně Baltimoru, který má však sen, že
se jednoho dne odtud dostane. Nora je prvotřídní prima balerína, která
navštěvuje v Baltimoru ultra-elitní Marylandskou školu umění, a jediná
věc, která stojí v cestě její jasně zářivé budoucnosti, je najít skvělého
tanečního partnera pro své vystoupení. Když se Tyler kvůli potížím se
zákonem dostane do Marylandské školy umění na veřejně prospěšné
práce, je pro všechny jen drzým outsiderem. Jeho taneční nadání se
však nezapře a Nora zjistí, že v tomto drsném klukovi je něco víc. Podaří
se oběma realizovat své sny? A co láska? Nezkomplikuje jim životy? Ve
filmu zazní mnoho hip-hopové hudby.
Režie: Anne Fletcher. Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewan, Anne
Fletcher, Damaine Radcliff
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 49+1,- SPI
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Nepřehlédněte!! - Sportovec roku

Organizační důvody sportovní komise „zasáhly“ do přípravy akce nejlepšího
sportovce roku 2006. Datum, které je uvedeno v programu městského divadla
- 5. dubna se neuskuteční. Vyhlášení Sportovce roku je přesunuto na 10. května
2007 od 17.30 v městském divadle.

Soutěž o lístky

Regionální muzeum
K. A. Polánka
Vás srdečně zve
na autorskou výstavu fotografií

Anglie a Skotsko
fotoaparátem
Martiny Pastorové

Vernisáž výstavy 1. dubna 2007
od 14.00 hodin
Výstava potrvá do 30. května 2007

REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA

CENÍK INZERCE
PLOŠNÁ INZERCE:

17,- Kč /cm2

Slevy za opakování:
při 2. a 3.
4. až 6.
7. a více

nadobro vyřadili ze hry. Policejní detektiv
Michael a Siri která dělá pro pojišťovnu, se
vydávají pátrat po lidech, jejichž největším
nepřítelem jsou oni sami. Ale postavit se
blbosti možná není nejchytřejší nápad.
V hlavní roli se představí Winona Ryder,
která se proslavila zejména účinkováním ve filmu Střihoruký Edward. Více
informací o programu digitálního kina
naleznete na www.divadlozatec.cz.

12 %
15 %
20 %

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

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,

VKLÁDANÁ INZERCE:

1,- Kč/ks
při pravidelném opakování (minimálně 4 x za 12 měsíců) 0,70 Kč/ks

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...

Hlavní budova - Husova 678, Žatec:
tel., fax: 415 749 466, e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n Neděle 1. dubna 2007 – 14.00 hod.: vernisáž výstavy „ANGLIE A SKOTSKO
FOTOAPARÁTEM MARTINY PASTOROVÉ“, která představí nádhernou přírodu
a přívětivé obyvatele těchto zemí. Výstava potrvá do 30. května 2007.
n „Panovníci českých zemí“ - výstava reliéfních dřevořezeb Jarmily Haldové
představí panovníky českých zemí od bájných knížat po habsburskou dynastii. K výstavě připraven pracovní list pro školy, který žáky a studenty po výstavě provede.
– Výborný doplněk pro výuku starších českých dějin (Bořivoj – Rudolf II.)!!!
Výstava potrvá do 22. dubna 2007.
Přednáška:
n Neděle 22. dubna 2007 – 16.00 hod.: cestovatelská beseda „PUTOVÁNÍ PO
SKOTSKU“. Ing. Martina Pastorová nám bude vyprávět o zemi, kde několik měsíců
pobývala, a promítne záběry, které se nevešly do její výstavy.
Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
n Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek
- Vývoj středního Poohří v pravěku - Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky
(ikonografie města)
Pozor!!! Se zahájením turistické sezóny se mění návštěvní doba hlavní budovy!
NÁVŠTĚVNÍ DOBA: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 15.30 hod., středa,
neděle: 9.00 – 17.30, (polední přestávka 11.00 – 11.30 hod.), sobota: zavřeno. Pro
hromadné, předem ohlášené návštěvy lze dohodnout i jiný termín prohlídky.
Každou první středu v měsíci vstup do obou budov muzea zdarma (neplatí pro
hromadné návštěvy škol)!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, e-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
nCornwell, Bernard
n Neděle 8. dubna 2007 – 14.00 hod.: vernisáž výstavy „HISTORIE NÁRODNÍ
Poslední království
Příběh z raně středověké Anglie barvitě HÁZENÉ V ŽATCI“, která dokumentuje vývoj tohoto sportu v Žatci v letech 1947
líčí historii Alfréda Velikého a jeho nástup- – 2007. Výstava je připravena ve spolupráci s TJ Šroubárna Žatec. Výstava potrvá
do 13. května 2007.
ců na trůně.
n Obrazy – dlouhodobá výstava obrazů z uměleckohistorické sbírky žateckého
nJahoda, Petr
muzea.
S horským kolem na dno Afriky
Poutavé vyprávění o velmi náročné Přednáška:
n Úterý 3. dubna 2007 – 19.00 hod.: přednáška „UZDRAVENÍ V PŘÍTOMNOScestě Keňou.
TI
VLASTNÍMI SILAMI DUCHA“. MUDr. Josef Hrušovský pohovoří o aktuální
nHulpach, Vladimír
léčbě
všech typů alergií i jiných onemocnění.
Pohádkové vandrování Moravou

Podivuhodné příběhy bájných i skutečNÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY: Úterý – pátek od 8.00 do 17.00 hod., sobota
ných bytostí ze všech koutů Moravy.
a neděle od 13.00 do 18.00 hod. (pondělí – zavírací den).
Každou první středu v měsíci vstup do obou budov muzea zdarma (neplatí pro
nEdney, Andrew
hromadné návštěvy škol)!
Velká kniha péče o kočku
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
Nenahraditelný praktický průvodce ininternetových stránkách na adrese:
formující o všech pravidlech péče o kočku
www.muzeumzatec.cz
nebo www.acein.cz/muzeumzatec
s barevnými fotografiemi.
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Učitelský koncert

Ve čtvrtek 29.března se v obřadní síni
radnice v Žatci uskuteční učitelský koncert Základní umělecké školy. Na tomto
koncertě vystoupí jednotliví učitelé jak
sólově, tak v různých seskupeních, která
vznikla právě z důvodu tohoto koncertu,
ale i v tělesech, ve kterých trvale působí.
Uvidíte tedy směs mnoha žánrů. Uslyšíte
například skladby pro čtyřruční klavír, pro
klavír a xylofon, pro klarinet a klavír, zazní sólový i sborový zpěv, žesťové kvinteto,
dokonce vystoupí celá kapela. Na tomto
koncertě budete mít možnost shlédnout
také taneční vystoupení, a to jak lidové,
tak moderní a dojde i na mluvené slovo.
Jako hosté vystoupí Jindřich Stryja, Jiří
Švejda, Veronika Liebigová a Žatecký
příležitostní sbor.
MgA. Alžběta Urbancová

Stolní tenisté
pořádají nábor

Žatec – Oddíl stolního tenisu TJ Sever
Žatec přijímá do svých družstev mládeže
nové zájemce o tento sport. Zájemci narození v roce 1996 a mladší se mohou hlásit
v nové hale Severu každé úterý a čtvrtek
od 16 do 18 hodin.
Tréninky vedou zkušení trenéři a bývalí
hráči 4x týdně v nové hale s taraflexovým
povrchem podlahy a na šesti stolech. Mládež s pravidelnou docházkou na trénink
a poctivým přístupem k přípravě se bude
moci zúčastňovat bodovacích turnajů
a přeborů. Tato celoroční činnost nabízí
aktivní a atraktivní využití volného času.
Bližší informace na telefonním čísle
606 486 512. (js)

Velehory Žatecka
– Přeskácké vrchy

Tomu, kdo se věnuje turistice pravidelně
už z názvu, je zřejmé, kdo je organizátorem a spolupořadatelem. Kdo jiný než turistický vytrvalec R. Daniš ve spolupráci
s Obecním úřadem Nové Sedlo. Připravili
si pro Vás výšlap zhruba na vrchol 321 m
n.m. a to v neděli 15. 4. 2007 .Místo startu
se nachází na silnici za obcí Libědice ve
směru k hlavní silnici Žatec – Kadaň v čase
12.15 – 13.00 hod. A jak se máte možnost
na tuto startovní prezentaci dostavit?
Žatec – hl.n. - 11.03 hod., Žatec – západ
– 11.06 (sraz Žatečanů), příp. Čejkovice
-11.18 hod.
Celková trasa je v délce 13 km a je naplánována za každého počasí. Pokud Vám
nestačí tyto informace, máte možnost na
tel. č. 415 786 126 – Obecní úřad N. Sedlo,
nebo 605 065 265 p. Daniš.
S. Žitníková

ŽATEC NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Přinášíme další zajímavou historickou pohlednici ze seriálu, který přibližuje
podobu města mezi lety 1900 - 1945. Pohlednici ze své sbírky zapůjčil žatecký
patriot Jan Řánek. Knižní podobu pod názvem Žatecko na starých pohlednicích
můžete zakoupit v Turistickém informačním centru za 399,- Kč.

Pohled od divadla v roce 1910 (dnešní Dvořákova ulice)

Město Žatec

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

ředitel(ka) příspěvkové organizace
Technické služby města Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění NV
č. 564/2006 Sb.): platová třída 12
Předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonů, které se vztahují k činnosti
PO technické služby
l Občanská a morální bezúhonnost (doložit čestným prohlášením ve smyslu
zákona č. 451/1991 Sb.)
l Organizační a řídící schopnost, orientace v činnosti a řízení příspěvkové
organizace
l Ovládání PC (Microsoft Word, Excel, Outlook Express)
l Řidičský průkaz skupiny B.
l Předpokládaný nástup 1. 6. 2007
Přihlášku s uvedením následujících údajů:
l jméno a příjmení, titul,
l datum a místo narození,
l státní příslušnost,
l místo trvalého pobytu,
l č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
l 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 Technické služby města Žatec v rozsahu max. 3x
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 13. 4. 2007 do 14.00 hod.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – ředitel PO Technické služby
města Žatec“
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/
2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.

Žatecký týdeník

Město Žatec, zastoupené starostou města vyhlašuje dne 27. 3.
2007 výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu:

„tajemník(ce)
Městského úřadu Žatec“

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 12.
Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu ( § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
l Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území
ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
l Nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku, nebo při výkonu státní
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této
funkce. Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících
jmenování do funkce.
Ostatní předpoklady:
l Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l 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;
l Řidičský průkaz skupiny B
l Nástup nejpozději 1. 7. 2007
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l 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:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobným dokladem osvědčujícím bezúhonnost, vydaným domovským
státem
l ověřeným negativním osvědčením a čestným prohlášením podle § 4, zákona č.
451/1991 Sb. (negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
l životopisem, kde uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám starosty
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 20. 4. 2007 do 14.00 hod. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – vedoucí úřadu “.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. Zasláním přihlášky na
výběrové řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a archivací osobních údajů
v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Oznámení pro občany

Od 2. 4. 2007 bude zřízeno další pracoviště, které bude zajišťovat agendu vidimace
(ověření shody listiny s opisem) a legalizace (ověření podpisu). Pracoviště bude
zřízeno v informacích budovy radnice, nám. Svobody 1, Žatec. Úřední hodiny
pro toto pracoviště jsou stanoveny následovně:
Pondělí a středa:
8.00 – 11. 45 hod a 12.45 – 16.00 hod
Úterý, čtvrtek a pátek: 8.00 – 11. 00 hod a 12.00 – 13.00 hod
Mimo toto nově zřízené pracoviště zajišťují agendu vidimace a legalizace
následující pracoviště:
Pokladna v budově úřadu na tř. Obránců Míru 295, Žatec. Úřední hodiny pro
toto pracoviště jsou stanoveny následovně:
Pondělí a středa:
8.00 – 11. 45 hod a 12.45 – 17.00 hod
Úterý, čtvrtek a pátek: 8.00 – 11. 00 hod a 12.00 – 13.00 hod
V omezeném rozsahu bude zajišťovat agendu vidimace a legalizace pracoviště
matriky v budově radnice. Úřední hodiny pro toto pracoviště jsou stanoveny
následovně:
Pondělí a středa:
8.00 – 11. 45 hod a 12.45 – 17.00 hod
Ing. František Havlíček
Vedoucí odboru vnitřních věcí

RK - JUDr. Karel Krčmárik,
Žatec, Obr.míru 3
nabízí

RD Žatec - Žižkovo nám. za 2,6 mil.,
u Odborů za 2,1 mil. Kč, Studentská za
2,9 mil. Kč. RD v Želči za 500 000,- Kč,
RD v Letově za 1,3 mil. Kč, chatu v Nové
Vsi za 1,7 mil. Kč, ubytovnu v Drahomyšli za 2,8 mil. Kč. Druž. byt. 1 +3 za
820 000,- Kč, 1 + 3 za 780 000,- Kč,
1+3 za 800 000,- Kč, Byt v os. vl. 1+3
za 810 000,- Kč, 1+2 za 640 000,- Kč.
tel. 415 711 429, 603529361-2,
krcmarik@iol.cz

21. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.

Havlíček Filip
Říhová Lenka
Zajícová Barbora
Svobodová Jana
Rajkovová Zoja
Svatoš Daniel
Wald David
Graftner Michal
Koubíková Eliška
Schoř Přemysl

�P vydány v období:

1.7.1964-1986

�P vydány v období:

1987-1991

�P vydány v období:

1992-1993

Pro� si mám vym�nit �P ji nyní?
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Kolik m� to bude stát?

- vým�na �P je osvobozena od správního poplatku

Kde si mohu vym�nit sv�j �P?

- na p�ísluném pracoviti obecního ú�adu obce s rozí�enou p�sobností
nebo magistrátu m�sta na území �R (dle místa trvalého pobytu dritele
�idi�ského pr�kazu)

Co musím mít s sebou?

- platný doklad totonosti (ob�anský pr�kaz, pas)
- jednu fotografii o rozm�rech 3,5 x 4,5 cm
- �idi�ský pr�kaz, kterému kon�í platnost

ROZLOUČENÍ
Langerová Božena
Kapšová Pavlína
Veselý Pavel
Sova Václav
Ing. Háša Radovan
Mach Jaroslav

Kterých �P se vým�na týká?

- p�edejdu dlouhému �ekání na ú�adu (magistrátu)
- budu mít vystaven �idi�ský pr�kaz v zákonem stanovené lh�t�

PŘIŠLI NA SVĚT
20. 3.

�idi�ské pr�kazy vydané od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich dritelé povinni vym�nit do 31. prosince 2007

95 let
82 let
57 let
60 let
64 let
87 let

Kdy budu mít vystaven nový �P?
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- www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
odbor dopravn� správní a BESIP; odd�lení agend �idi��, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy; Náb�eí Ludvíka Svobody 12; 110 15 Praha 1

736
�����������633 502

������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������
���� ��������������������������������������������������������������� ��������������������� ��������������������������������������� ������������� ���������
���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������

- lh�ta pro p�evzetí nového �P je zpravidla do 15-20 dní (dle po�tu ádostí)

Kde najdu více informací?
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KHK Žatec s.r.o., Čeradická 2031, Žatec 438 01, tel.: 736 633 502, e-mail:khk@zatec.cz, www.khk-zatec.cz-online.com
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