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TRASA C - Rozpis sběrových sobot
Stanoviště
číslo

druh
odpadu

1
2
2
3
4
5
5
6

objemný, nebezpečný a elektroodpad
nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad

–
–
–
–
–
–
–
–

Velichov náves
ul. Bří. Čapků
Záhoří náves
Bezděkov náves
Trnovany náves
ul. Brožíkova
Radíčeves náves
Miličeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

Zahájení
turistické sezóny

ŽATEC - od pondělí 2. června 2008
startuje v Turistickém infocentru (T.I.C.)
MěÚ v Žatci hlavní turistická sezóna.
Podstatnou změnou oproti běžnému
provozu T.I.C. je prodloužená otevírací
doba, provoz o sobotách a možnost
pravidelných návštěv radniční věže
(viz. rozpis v příloze). V letech 20012007 zajistilo T.I.C. informace a služby
pro cca 55 000 návštěvníků, servis
mnoha dalším zájemcům byl poskytnut
také telefonicky, e-mailem, nebo poštou.
Z celkového počtu zájemců o turistické
informace v Žatci tvoří asi 70% Češi,
z cizinců převládají hlavně Němci, dále
Rusové, Holanďané, Slováci, Belgičané,
Poláci, ale také turisté z USA, Austrálie,
Japonska a Dánska.
V aktuální nabídce T.I.C. na turistickou
sezónu 2008 je např. návštěva Chmelařského muzea (otevřeno po-so: 10-17.00),
dále chrámu Nanebevzetí Panny Marie,
Žateckého pivovaru, Křížovy vily, Regionálního muzea a v neposlední řadě
pohled na město z radniční věže. Další
nabídkou jsou nové propagační materiály
města, tištěný průvodce, informační brožury, turistické karty, pohlednice a další
upomínkové předměty.
Od roku 2003 je T.I.C. Žatec členem
Asociace turistických informačních center, která je cechovní organizací podporující rozvoj služeb cestovního ruchu v ČR.
Turistické informační centrum v Žatci
získalo i na rok 2008 certifikát kvality
kategorie B, což je druhá nejvyšší udělovaná kategorie. V praxi to znamená, že
se jedná o oblastní informační centrum
poskytující bezplatně informace o Žatci,
regionu a ČR ve 2 světových jazycích.
Přijďte i Vy do žateckého infocentra
a využijte našich služeb. Těšíme se na
Vás!
(jn)

svoz č.1
svoz č.2
19.4.2008
7.6.2008
od - do
od - do
proběhlo
8,00 -12,00
8,30 – 8,45 8,30 – 8,45
proběhlo
8,00 - 12,00
proběhlo
8,00 - 12,00
proběhlo
8,00 - 12,00
proběhlo
proběhlo

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

svoz č.3
20.9.2008
od - do
8,00 - 12,00
8,30 – 8,45
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

svoz č.4
1.11.2008
od - do
8,00 - 12,00
8,30 – 8,45
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

Pořízení nové travní sekačky
Travní sekačky se sběrem byly pořízeny
do TS v roce 2002. V sezoně roku 2007
vykazovaly zvýšenou potřebu oprav
a náhradních dílů. Totéž platí i pro
malotraktor, který TS používají v zimním období na údržbu chodníků (rok
pořízení 1988). Proto bylo rozhodnuto
pro rok 2008 posílit strojový park TS
nákupem nového víceúčelového stroje
s celoročním využitím.
Byla vybrána travní sekačka ISEKI
SXG 19 H s touto výbavou:
– mezinápravové žací ústrojí šířky cca
122 cm
– nesený sběrný koš o objemu nad
550l
– vysokozdvižné vyprazdňování do výšky
1,80m.

– přímý sběr posekané hmoty ( od nožů
do koše, bez dopravní trubky).
– čelní, rovný, nesený pluh s břitem,
možnost stranového natáčení
– zadní rozmetadlo posypového materiálu – posyp pouze v šíři pluhu
– hydraulické rozvody pro příslušenství
– kabina pro zimní provoz
– motor diesel o výkonu cca 20PS, pohon hydrostatický
– osvětlení pro provoz na pozemních
komunikacích
– možnost aplikace a případné dokoupení přídavných zařízení (např. čelní
kartáč, sběrač listí apod.)
Tím došlo k prodloužení termínu dodání předmětu plnění. Nová travní sekačka
byla předána 29. 5. 2008.

Poděkování a křest Komunitního plánu
Minulý týden ve čtvrtek se sešly v zasedací síni městského úřadu všechny
pracovní skupiny, které se podílely na
zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Komunitní plán je prvním
dokumentem, který je zpracován pro
potřeby obyvatel Města Žatce na roky
2008 – 2013. Setkání se zúčastnil místostarosta města Aleš Kassal, vedoucí
sociálního odboru Mgr. Petr Antoni
a tajemnice úřadu Bc. Monika Spáčilová.
Místostarosta A. Kassal poděkoval všem,
kteří se společnými silami podíleli právě
na výsledku tohoto společného procesu.
Ocenil ochotu a obětavost, nejen zaměst-

nanců úřadu, zástupců poskytovatelů,
ale také zájem veřejnosti se podílet na
tomto plánu sítě sociálních služeb.
„Poděkování patří všem, kteří pracovali
v jednotlivých skupinách a podařilo se
jim zmapovat služby, které ve městě
chybí nebo po kterých je poptávka,“
zdůraznil místostarosta. Aby se komunitnímu plánu opravdu dařilo a cíle, které jsou vytyčeny, se povedlo zrealizovat,
dočkal se tento střednědobý plán křtu.
Aleš Kassal a Mgr. Petr Antoni symbolicky plán pokřtili živou vodou.
Tímto pracovní skupiny nekončí a další
setkání je naplánované na září.
(žit)

Ministerstvo oznámilo dotace, Ředitel nemocnice podal
Žatec dostal 13 milionů korun trestní oznámení
na práce v Základní škole Jižní
Žatec – Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo seznam odsouhlasených
dotací z operačního programu životní prostředí. Z něj žádalo město Žatec
o příspěvek z části programu nazvané „Udržitelné využívání zdroje energií“.
Schválená dotace činí zhruba 13 milionů korun, celková částka pak 16,6 milionu korun.
V rámci investiční akce chce město peníze na spolufinancování.
docílit zateplení a výměny oken u dvou
Je to první vlaštovka v získaných dotapavilonů největší základní školy v Žatci. cích v novém dotačním období, ohraničeCílem je modernizovat a upravit pavilo- ném roky 2007 až 2013. V tomto období
ny tak, aby nedocházelo ke zbytečným chce město usilovat o prostředky na další
únikům energií, respektive aby se hlavně investiční akce – například na revitalizaci
teplo využívalo efektivněji.
pražského předměstí, stavbu sportovněO přijetí dotace musí rozhodnout za- -relaxačního areálu v místě zchátralého
stupitelé, stejně tak odsouhlasit vlastní koupaliště, znovuoživení papíren atd.

Město osloví dodavatele pro
investiční akce v nemocnici, Lormu
a pro opravu bazénu na ZŠ jižní

Žatec – Město Postoloprty přistoupilo ke svévolnému otevření ordinace ve
zdravotním středisku v Postoloprtech. Na prostor má nájemní smlouvu Nemocnice Žatec, o.p.s. Postoloprty tak reagovaly na stav, kdy kvůli nedostatku
lékařů nemocnice ordinaci neprovozovala. Vedení nemocnice a města Žatce je
přesvědčeno, že město Postoloprty postupovalo protiprávně.
„K vylomení zámků došlo minulý a je tedy pochopitelné, že se jí nemocnice
týden v úterý. Následně jsem podal na nechce vzdát.
Policii České republiky trestní oznámeVedení města i nemocnice se obává,
ní. Podle mého soudu došlo k neopráv- aby celá záležitost nevyústila v to, že
něnému vniknutí do prostor ordinace,“ nemocnice v konečném důsledku přijde
uvedl MUDr. Zdeněk Bergl, ředitel o již zmíněný vydatný zdroj příjmů; zcela,
žatecké nemocnice. Ve svém vyjádření nebo o část. Peníze totiž budou v každém
upozornil, že smlouva mezi nemocnicí případě chybět. Používaly se pro chod zaa městem Postoloprty neříká nic o tom, řízení, které obsluhuje spádovou oblast
že v případě přerušení provozu se smlou- se zhruba 60 000 obyvatel.
va automaticky vypovídá.
„Obyvatelé celého regionu by měli
Předseda správní rady nemocnice vědět, že město Žatec do nemocnice inMartin Hanták přitom osobně starostu vestuje desítky miliony korun ročně - jen
Postoloprt Miroslava Hyláka požádal, letos tam jde 70 milionů korun - a tyto
aby mělo město strpení do konce června. peníze slouží i pacientům, kteří jsou ob„Lékaře na gynekologicko-porodnické čany obcí a měst v okolí. Za posledních
oddělení intenzivně sháníme. Pokud je jedenáct let, kdy nemocnici převzalo
budeme mít, ordinace by se samozřejmě město Žatec a následně zřídilo obecně
také zprovoznila. Zatím přece Postolopr- prospěšnou společnost, v ní skončilo
ty nevědí, jak všechno dopadne, a přesto v penězích a majetku zhruba čtvrt militakto postupují,“ dodal M. Hanták.
ardy korun,“ sdělil místostarosta Žatce
Správní rada byla ochotná ordinaci Aleš Kassal. „Jsem zvědavý, až budeme
zprovoznit za podmínky, že službukona- obce a města, jejichž obyvatelé se u nás
jící lékař bude spolupracovat na provozu v nemocnici léčí, žádat o příspěvek,
gynekologie v nemocnici, případně v ža- jak se k tomu postaví. Konkrétně, jak
tecké ordinaci. Ta postoloprtská je pro se k tomu postaví právě Postoloprty,“
nemocnici významným zdrojem příjmů dodal.
(st)

Žatec – Rada města v pondělí schválila texty výzev, na základě kterých
město osloví firmy pro předpokládané investiční akce.
Konkrétně se jedná o zahájení sociální péče Kamarád Lorm. Jde o celzadávacího řízení pro rekonstrukci kovou opravu fasády, obnovení štuků
chirurgického oddělení – část C v ne- restaurátorem, repasi oken, vstupních
mocnici. Předmětem zakázky jsou dveří a rekonstrukci oplocení.
stavební práce pro stavbu ambulantní
V poslední řadě došlo ke schválení
části chirurgického oddělení a praco- mandátní smlouvy s firmou, jež zaviště rentgenologie včetně zdravot- jistí přípravu a průběh zadání veřejné
nické technologie v hlavním pavilonu zakázky „oprava bazénu a přilehlých
Správa a údržba silnic provádí opravy
nemocnice Žatec.
prostor ZŠ Jižní 2777 – II. Etapa“.
Další schválený bod se týká akce
V investičním fondu města jsou na asfaltového povrchu v ulici Komenské„opravy a rekonstrukce fasády a repa- tyto zamýšlené akce vyčleněné pení- ho alej v úseku od hřbitova k okružní
(st) křižovatce u bývalých papíren. Oprava
Více na straně 2. se oken domu čp. 927“, kde sídlí ústav ze.

Upozornění pro řidiče

Další pracovní sobota

povrchu na této křižovatce bude probíhat
nejpozději do konce měsíce června. Po
dobu prací je nutno počítat s dopravním
omezením.
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Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se zákonem o obcích.
případně další informace a soupisy pozemků poskytne majetkový odbor MÚ
Žatec tel. 415736220, email: eisertova@mesto-zatec.cz
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního prostření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec

Pásek, Jan
Tančili jsme holanďana aneb zlátnoucí
šedesátá léta
Projednáno RM dne 17.03.2008
Svět se začal měnit. Na politickou scén nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. nu vstoupili J.F.Kennedy a N.Chruščov,
264 Branka v Žatci o celkové ploše začaly se nosit texasky a silonové košile.
101,52 m 2 za minimální nájemné Z našich hrdinů se rodí rebelové.
ve výši 1.000,- Kč/m 2 /rok bez služeb. Předpokládaný termín uzavření Praško, Ján
nájemní smlouvy od 1.7.2008 (po Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti
skončení výpovědní lhůty stávajícího V publikaci se dozvíte, jak zahodit kažnájemce)
dodenní napětí a začít žít.
Rada Města Žatec si usnesením
č.173/99 vyhrazuje právo k jednání Nikl, Petr
přizvat pouze ty zájemce, jejichž Záhádky
podnikatelský záměr odpovídá zá- Kniha, která dokáže rozbrnkat hravost
jmům města.
a obrazotvornost malých či dospělých
Rada Města Žatec usnesením č.616/ dětí. Oceněna hlavní cenou Magnesia
99 schválila podmínku nájemních Litera za rok 2008.
smluv a to: měsíční nájemné bude
uhrazeno před podpisem nájemní Dietrich, Katharina
smlouvy a následně dopředu nejpoz- Kouzlo korálků
ději do pátého dne předcházejícího Kabelky, peněženky, náramky, ozdobné
měsíce.
krabičky, pásky - to vše lze připravit
Zveřejněno: od 27.5.2008 do
z bohaté škály tvarů a barev třpytivých
25.6.2008
korálků…

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

TOURIST INFORMATION CENTRE

TURISTEN INFOZENTRUM
MěÚ Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
tel./fax: +420 415 736 156, +420 777 634 051
infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

PROVOZNÍ DOBA-OPENING HOURS-GESCHÄFTSZEIT:
2.6. – 30.9. 2008
Pondělí, Monday, Montag
8.00 – 11.45
12.45 – 17.00
Úterý, Tuesday, Dienstag
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Středa, Wednesday, Mittwoch
8.00 – 11.45
12.45 – 17.00
Čtvrtek,Thursday, Donnerstag
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Pátek, Friday, Freitag
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Sobota, Saturday, Samstag
09.00 – 13.00
Neděle, Sunday, Sonntag ZAVŘENO, GESCHLOSSEN, CLOSED
V případě nemoci nebo dovolené může dojít k úpravě provozní doby.

RADNIČNÍ VĚŽ
THE TOWER OF TOWN HALL
RATHAUSTURM
2.6. - 30.9. 2008

pondělí, středa / Monday, Wednesday / Montag, Mittwoch
8.00 / 9.00 / 10.00 / 11.00 / 13.00
/ 14.00 / 15.00 / 16.00
úterý, čtvrtek, pátek / Tuesday,
Thursday, Friday / Dienstag,
Donnerstag, Freitag
8.00 / 9.00 / 10.00 / 12.00 / 13.00
/ 14.00 / 15.00 / 16.00
sobota / Saturday / Samstag
9.00 / 10.00 / 11.00 / 12.30

Zveřejněno od 11.03.2008 do
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Věž je přístupná po dohodě v Turistickém informačním centru. /You
could arrange a visit of The Tower
in The Tourist Infocentre. / Sie können den Turm-Besuch im Touristen
Infozentrum bereden.

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Další pracovní
sobota

Projednáno Radou Města Žatec dne 17.3.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
Žatec - V sobotu 7. června se uskučl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných teční další pracovní sobota Městskéčástí domu další osobě a to:
ho úřadu v Žatci. Občanům budou
úředníci k dispozici tradičně od 8 do
č.p. b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
12 hodin. Zpřístupněné jsou odbory
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
životního prostředí, dopravy, stavební
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
úřad a odbor vnitřních věcí, majetkový
odbor a živnostenský úřad.
(st)
Zveřejněno: od 18.3.2008 do 16.6.2008

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Návštěva ve škole po 55 letech

Příjemná akce se uskutečnila 28.
5. 2008 na Střední škole zemědělské
a ekologické v Žatci. Po 55 letech se
sešli absolventi této zemědělské školy,
kteří jí opustili v roce 1953. Jedenáct
bývalých absolventů přivítala ředitelka
školy Ing. Eva Klímová, která je uvítala
před školou. Společnou fotografií, která
byla pořízena na stejném místě ve vstupu
do školy jako před 55 lety byla zahájena
prohlídka areálu školy, botanické zahrady, meteorologické stanice, zahradního
altánu a nově zrekonstruované tělocvičny školy.
Největší vzpomínky vzbudily u absolventů školy prostory historické budovy
školy. Tam kde jsou dnes šatny a bufet
se ve vzpomínkách bývalých studentů
vynořovaly kabinety, kuchyně, jídelna,
internát, byt ředitele a školníka.
Prohlídka směřovala také do prostor
nové multimediální učebny kde probíhaly v tento den prezentace obhajob
maturitních prací studentů školy.
Všichni současní „sedmdesátníci“
ocenili možnosti studentů, pokrok při
studiu, který se dnešním studentům

nabízí v multimediálních učebnách,
v nádherně zrekonstruované tělocvičně i v celém zelení a kvetoucími keři
zkrášleném areálu.
Po prohlídce školy ředitelka školy seznámila přítomné se současnými obory
ve škole s počtem žáků a dalšími plány
a koncepcí školy.
Po malém občerstvení probíhalo vzpomínání na studentská léta, na profesory
i na ty, kteří již nebyli přítomni. Při této
příležitosti byla absolventům předána
kopie katalogového listu s výpisem známek z roku 1953. Zástupci absolventů
zhodnotili s potěšením značný posun
školy a její rozvoj a významné postavení
mezi školami. Popřáli „své zemědělské
škole“ do dalších let samé úspěchy. Potěšila je možnost po tolika letech opět
pobýt s kamarády ve škole.
Na závěr setkání obdrželi všichni
účastníci na památku fotografie ze setkání. Čas strávený s bývalými studenty
přinesl oběma stranám krásný zážitek
a hluboké dojmy.
(Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec)

Organizace Handicap Žatec o. s.
pomáhá již sedmým rokem

Mimo aktivity pro členy organizace,
poskytujeme registrované sociální
služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
a to: odborné poradenství a sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením. Organizace
rozšiřuje služby v oblasti poradenství
a odborné poradenství pro osoby se
zrakovým postižením a to ve spolupráci
se Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých (SONS) Louny a Tyfloservisem Ústí nad Labem. Každý
poslední čtvrtek v měsíci od 13.00 do
15.00 hodin jsou zástupci těchto organizací připraveni poradit ve specifických
otázkách týkajících se oblasti zrakového
postižení a členové SONS Louny zde
mohou získat potřebné informace a vyřídit si své povinnosti. Spolupráce s těmito
organizacemi nás přivedla na myšlenku
uspořádat poznávací den „Život ve tmě“,
kde se může široká veřejnost seznámit
s pomůckami pro tuto specifickou skupinu osob zdravotně postižených a pomocí
modelových situací si některé pomůcky
vyzkoušet na vlastní kůži.Život ve tmě
se uskuteční v prostorách informačního
centra dne 26. června 2008 od 9.00
hodin do 16.00 hodin a tímto zveme
širokou veřejnost. Rádi bychom prostory centra využili pro navázání další
spolupráce s podobnými organizacemi
a věříme, že se nám tím podaří rozšířit
nabídku služeb.
Dne 5. 6. 2008 pořádáme zájezd na
hrad Červený újezd a prohlídku ZOO
nebo Botanického skleníku v Praze Tróji. Aktivizační služby se v letošním roce
organizace rozhodla rozšířit o projekt
„Cvičení s pamětí“, který je zábavnou
formou zaměřen na procvičení a rozšíření paměti. Přihlášky na zájezd a do
kurzů „Cvičení s pamětí“ lze podat
v Informačním centru pro osoby se
zdravotním postižením a seniory, vchod
z ulice Jiráskova v Žatci a to od pondělí
do čtvrtka od 9.00 do 15.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00 hodin nebo na tel.

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.

č. 415 714 277.
V loňském roce byl počet kontaktů
uživatelů sociálních služeb a dalších
aktivit organizace v počtu 2 347 osob.
Naši zaměstnanci odpracovali 1 486
hodin v Informačním centru a dobrovolní pracovníci odpracovali 583,5
hodin v terénu. Jako jednu ze zdařilých
akcí v roce 2007 považujeme předání
dvou mechanických vozíků ( pro snadnější mobilitu s těžkým pohybovým
postižením) vedoucí pracovníci domů
s pečovatelskou službou v Žatci, paní
Jobové. Dále se rozšířila poptávka po
terénní práci a pomoci při péči o blízkou osobu. Informační centrum (IC)
se stalo pevnou součástí poskytovaných
sociálních služeb a je hojně využíváno
širokou veřejností.
Počet uživatelů sociálních služeb
a aktivit dokazuje, že naše práce je vyhledávána a to hlavně z důvodu profesionálního přístupu zaměstnanců, dalších
pracovníků, či dobrovolníků organizace
k uživatelům sociálních služeb a členům
organizace. Sdružujeme k dnešnímu dni
151 členů s různým zdravotním postižením, pro které jako každý rok připravujeme několik aktivit. Jedná se zejména
o Internet pro veřejnost, hypoterapii,
tisk časopisu Berlička, pravidelná společenská setkání, kulturní a společenské
akce (poznávací zájezdy, vyhlášení dobrovolníka roku).
Nejsme organizací, která čeká s nastavenou rukou. Snažíme se sociální služby
a aktivity přizpůsobit poptávce tak, aby
byly zajímavé a vyhledávané.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem
sponzorům a dárcům za jejich finanční
nebo materiální podporu a dobrovolným
pracovníkům organizace za jejich obětavou práci ve prospěch druhých.
V Žatci dne 12. 5. 2008
Za výbor organizace
Smoček Rudolf
jednatel organizace

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel.: 604 371 163
n Pronajmu novou garáž 1.300 Kč/
měs., větší garáž 1.450 Kč/měs. v Žatci, ul. Hájkova a ul. B. Němcové. Tel.:
606 309 784

5.6. Čtvrtek

n Prodám byt 3 + 1, 7. patro v Žatci
do
OV. Plast. okna, parapety, část.
ČERVEN 2008
upravený. V blízkosti ZDŠ, MŠ, MHD,
CASANOVA – Karl Gassauer
19:30
Úspěšná komedie o poslední lásce slavného svůdce žen čerpá z jeho slavných Poliklinika a obch. centrum. Cena:
pamětí. Odehrává se na zámku hraběte Valdštejna v Duchcově. Humor, který 1 130.000,- Kč. Při rychlém jednání
hra má, z ní činí nezapomenutelný divácký zážitek.
sleva. RK nevolat. Tel.: 777 091 885
Více na:http://www.komornidivadlo.cz/hry/casanova/casanova.htm
Hrají: František Němec a Johanna Tesařová. Režie Tomáš Vondrovic
Předplatné sk A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 160,II.místa 150,- III.místa 140,-

10.6. Úterý

11.6. Středa

13.6. Pátek
13.6. Pátek

MAŽORETKOVÉ SOUBORY ZUŠ ŽATEC

17:00

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ MAŽORETKOVÉ
SOUBORY ZUŠ ŽATEC
Třídy I. Fábryové a L. Turkové
Akce ZUŠ
Vstupné: 30,-

TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI – P. Polák

10:00, 14:00

Pašík, Vašík a Boubelka jsou hrdiny známé pohádky o třech prasátkách,
na která si brousí zuby zlý vlk. Aby se nestala jeho kořistí, musí si postavit
bezpečný domeček. A tahle – původně anglická lidová – pohádka je o tom, že
postavit takový domeček vyžaduje nejenom dobrý nápad, ale taky poctivou
práci. Přijďte se podívat, který z čuníků bude nejúspěšnější.
Uvádí Divadlo Rozmanitosti Most.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné : 30,- Kč.

SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE ŽATEC

n Prodám byt 3 + 1 v OV , parkety,
3. patro, balkón, 65,9m 2, Podměstí
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK,
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442,
fax: 415 710 988

Žatec / Praha – „Je to opravdu posedlost, která nutí lidi dělat bláznivé věci“
– říká o sobě malíř a sochař Jan Wagner z Holedečku u Žatce.
A stejně je nazvána autorova výsta- přijeli na vernisáž v pondělí 2. června
va – Posedlost, na které představuje i jeho kolegové. Po zahájení a přivítání
v pražské „galerii pre“ 36 obrazů a 16 přednesl úvodní slovo další Žatečan
soch. Jsou to krajinky, zátiší, abstrakce, – malíř a výtvarník Vladimír Halamáakty, plastiky i sochy. Mezi obrazy jsou sek. Vyzdvihl dílo Jana Wagnera, jehož
mj. i žatecké motivy, kostel v Soběsu- obrazy jsou zastoupeny například v soukách nebo cesta do Stránek.
kromých sbírkách v Čechách, Německu,
„Kurátorem výstavy je žatecký rodák Rakousku, Kanadě a Rusku.
Petr Šimáček, který mi výstavu v Praze
Výstava v „galerii pre“, která se nalénabídl a já ihned s radostí přijal“ – uve- zá v budově Pražské energetiky v ulici
dl Jan Wagner, který pracuje v Žatci Na Hroudě, potrvá do 27. června 2008.
jako profesionální hasič a chce v Praze „Budete-li mít cestu do Prahy přijďte se
svými díly prezentovat nejen Holedeček na výstavu podívat, budu rád“ – vzkaa Žatec, ale také Hasičský záchranný zuje Jan Wagner čtenářům Žateckého
sbor, územní odbor Žatec. Právě odtud týdeníku.
(ž)

Nábor pomocníků na pořádání
akce Žatecká Dočesná 2008
Městské divadlo Žatec přijme brigádníky na pořádání letošního již 51.
ročníku „Žatecké Dočesné“. Jedná se
především o pomocné práce při organizaci akce, stavění pódií, přenášení těžké

techniky, ochrana majetku a osob a další
pořadatelské práce. Vhodné zejména pro
studenty. Minimální věk uchazeče musí
být 17 let. Pro informace prosím volejte
telefonní číslo 415 710 519.

9:00

PŘEDPRODEJ:
Od 1.6.2008 zahajujeme prodej abonentních vstupenek na divadelní sezónu 2008/2009

Skupina A – Činohra

9 představení + 1 bonus ............................................1 800 Kč

Skupina D hudebně zábavné pořady

6 představení.................................................................800 Kč

Skupina E,M pořady pro děti

10 představení ..............................................................300 Kč
Prodej probíhá denně v Městském Divadle u paní Hany Zeleňákové.
Rezervace je možná také telefonicky na 415 710 519 nebo hannaz@centrum.cz

LETNÍ KINO ŽATEC
Červen - hrajeme od 21,30

14.6. Sobota

n Pronajmu RD 3 + 1 s terasou,
podsklepený, v přízemí velká garáž
nebo prostory k podnikání. V centru
Žatce. Dlouhodobě. Tel.: 731 461 012

n Pronajmu nezařízený byt 1 + 1, Žatec – JIH, 2. patro, výtah. Volný od 1.
MLHAVÉ VYHLÍDKY
19:30
6. 2008. Vratná kauce 3 nájmy předem.
Norman Robbins. Černá komedie s detektivní zápletkou, odehrávající se na Tel.: 606 552 068
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

jednom staroanglickém sídle.
Premiéra představení divadelního spolku OPERA ŽATEC.
V režii: Jaroslava Wágnera. Hrají: V. Valeš, D. Štrossová, J.Šmidlová, R. Říhová,
R. Valešová, M. Štross, V. Rampas, H. Zeleňaková, S.Svobodová,
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné 80,-

13.6. Pátek

n Pronajmu garáž v ulici M. M.
Černobýla po celkové rekonstrukci.
Tel.: 775 242 873

Malíř a sochař Jan Wagner
vystavuje v Praze

Václav

75,-

SPI
Komedie / Drama / Česko / 2007 / 97 min
Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budař,
Zuzana Kronerová, Petra Špalková, Martin Pechlát, Soňa Norisová
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou
střechou. Přestože je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický
nezvladatelný kluk, my v něm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší (a hlavou plnou milých lumpáren). Ostatní
(téměř celá vesnice) v něm vidí jen problém. Dokonce i bratr František, který
celý život soupeří s Václavem o lásku matky a otce. Tyto dva světy na sebe
neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu do druhého.

Asterix olympijské hry

n Prodám hrob v Postoloprtech (jednomístný), náhrobek s deskou, cena
dohodou. Dále prodám vanu 160 cm,
smalt (350.-), bytové dveře, krémové
s klikou a zámkem i prosklené, různé
rozměry – 60-90 cm šíře, (200.- 1 ks).
Kontakt: 774 818 878, 728 554 994
n Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškového materiálu Hisex hnědý a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, bílý a modrý. Stáří slepiček: 14 – 17 týdnů, začátek snášky:
červenec. Cena 118,- - 138,- Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v Žatci – úterý
dne 10. června 2008 u Západního nádraží v 14.30 hod. Případné
bližší informace tel.: 728 605 840,
415 740 719

sport
Masarykova 946, 415 712 534, Jan Petříček

SPI
Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Francie / 2008 / 117 min
Režie: Frédéric Forestier Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon,
Benoît Poelvoorde, Santiago Segura, Vanessa Hessler, Michael Schumacher,
Jean Todt, Gisele Bundchen
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa.
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Základní umělecká škola Žatec
vyhlašuje pro školní rok 2008/2009

dodatečný ZÁPIS do těchto oborů:

Zveme všechny děti

Oblastní výbor KSČM v Žatci pořádá jako každý rok v parku pod nemocnicí
7.6.08 od 9,00 hod Den dětí. Pro děti budou opět připraveny různé atrakce
a soutěže, občerstvení bude pro každého. Vstup volný

Běla Leonovičová
Petr Hájek
Františka Ďurišová

Firma „IZOS s.r.o.“

mistra výroby do třísměnného provozu
Požadujeme středoškolské vzdělání technického směru,
schopnost pracovat s lidmi, organizační schopnosti.
Kontakt: 415 728 666, e-mail: izos@izoszatec.cz nebo osobně na adrese firmy.
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Zajímá Vás zdravý životní styl?

AKTIV SPORT, Vás zve ve čtvrtek 5. 6. od 17 hodin na prezentace a ochutnávku biopotravin. Tato zajímavá přednáška se uskuteční v bývalé budově Telecomu. Pokud máte zájem, neváhejte a přijďte se seznámit s těmito produkty.

ŘEDITELKA
STŘ. ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ A EKOLOGICKÉ V ŽATCI

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení
přihlášky nejpozději do 20. 6. 2008

adresa školy: SŠZE, Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec
tel: 415 740 365, e-mail: sekretariat@zemskolazatec.cz
www.zemskolazatec.cz

68 let
65 let
77 let
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ROZLOUČENÍ
28. 5.
31. 5.

hudební, taneční, literárně dramatický, výtvarný
a Schola ludus.
Zápis bude probíhat do 13. 6. 2008. Informace na tel. čísle 415 740 368, nebo
v budově ZUŠ - I. patro (paní učitelka Irena Marešová nebo kancelář školy).
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n volná místa jsou v oboru Agropodnikání – zaměření:
- Agroturistika – chov koní
- Tvorba a údržba zahrad
n přijímací zkoušky se nekonají
n přihlížíme k výsledkům na základní škole
n další informace na www stránkách školy

Batohy
Stany
Spacáky

75,-
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PRODEJ STAVEBNÍHO ŘEZIVA
VÝROBA PALET l VÝROBA KROVŮ
O2: 606 606 019 l TEL: 415 726 010
EMAIL: vodouch@agrat.cz

PREFA ŽATEC, s.r.o.

Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec
přijme pracovníky na pozici

BETONÁŘ l ARMOVAČ l
ZEDNÍK l SVÁŘEČ l ZÁMEČNÍK
Předpoklady: vyučení v oboru, dobrý zdravotní stav
Kontakt: tel. 415 726 222 l e-mail: svabova@prefazatec.cz
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Nad učinkováním v soutěži krajského
přeboru žateckého SLAVOJE se zatahují
mračna v podobě sestupu do nižší soutěže. Body ztratil jak na domácí půdě, tak
neuspěl v Proboštově, kde utrpěl další nadílku. U té už byl pověřený trenér Martin
Brynda, který tak nahradil odvolanou
dvojici Šroub-Bystrý. Bohužel pokračuje
nelehká situace s hráčským kádrem, neboť
řada hráčů pro pracovní a osobní ? překážky, se nemůže plně věnovat fotbalu a tak
přichází na řadu doplňování obou týmů
mužů dorostenci, kteří dokonce musí
absolovat dvě utkání za den. K tomu je
nutné připočítat marody, vyloučení a hned
je situace složitější.
Kladně lze hodnotit výsledky mládežnických týmů. Mladší žáci obsadili obsadili 2. místo v soutěži, starší žáci jsou na
4. místě v krajské soutěži. Starší dorost,
který má na svém kontě již 60. bodů ! a stí- Hlavní cenu města Žatec, jízdní kolo, vyhrála Lucie Bažoutová. Cenu předával
há stále vedoucí Loko Chomutov. Mladší místostarosta A. Kassal.
dorost je v polovině tabulky společného
přeboru LN+CV.
Z výsledků:
Muži: FK Slavoj Žatec A - Jiskra Modrá
1-5
TJ Proboštov - FK Slavoj Žatec A 6 - 1
FK Slavoj Žatec B - Březenecká CV 3
-2
FK Slavoj Žatec B - SFK Meziboří 0
-3
dorost: Slovan Jirkov - FK Slavoj Žatec
A 0 - 10
FK Slavoj Žatec A - TJ Údlice 3 - 1
FK Strupčice - FK Slavoj Žatec A 4 - 5
Březno u CV - FK Slavoj Žatec B 0 - 4
žáci: FK Slavoj Žatec A - FK Litvínov
0-3
FK Postoloprty - FK Slavoj Žatec A 3
-5
Slovan Jirkov - FK Slavoj Žatec ml.žáci
0-2

Mladí cyklisté soutěžili
Oblastní kolo „Dopravní soutěže
mladých cyklistů Ústeckého kraje“
proběhlo dne 12. května na DDH Autoškoly Janouš v Žatci.
Organizátor ODSH MěÚ Žatec, AŠ
Janouš a MD - BESIP
Vítěz I. kategorie - ZŠaMŠ Jižní,Žatec
(Eliška Korbáčová, Filip Klinec, Adéla
Škrdlová, Jakub Pelikán)
Vítěz II. kategorie - ZŠ P.Bezruče Žatec
(Lucie Bažoutová, Lukáš Vandírek, Tereza
Lopatová, Josef Matunák)
Hlavní cenu města Žatec (jízdní kolo )
vyhrála Lucie Bažoutová - cenu předával
místostarosta A.Kassal
Vítězná družstva postoupila do krajského kola
Krajské kolo „Dopravní soutěže mla-

dých cyklistů Ústeckého kraje“ proběhlo ve dnech 20.-21. květen 2008 na DDH
v Mostě a Autocampu v Oseku.
Soutěž vyhlášena Ministestvem dopravy
- BESIPspolečně s Prezidiem Policie ČR,
Českým červeným křížem a Ústředním
autoklubem ČR.
V kategorii mladších (I. kategorie) se
družstvo ZŠ a MŠ Jižní umístilo na 3.
místě.
V kategorii starších (II.kategorie) se
družstvo ZŠ P.Bezruče , pod vedením
učitelky Zděnky Pejšové, umístilo na 1.
místě s postupem do republikového kola
v Praze.
V kategorii starších jednotlivců - 1.
místo Lucie Bažoutová a 2. místo Lukáš
Vandírek.

pozvánka na víkend:
7.6.08 - sobota
n Sokol Bečov - FK Slavoj Žatec B v Bečově od 14.00 hod.
n FK Slavoj Žatec st.žáci - Podbořany
10.30 hod.v Žatci
n FK Slavoj Žatec dorost B - K.Dvůr
10.00 hod. v Libočanech
8.6.08 - neděle
n FK Slavoj Žatec dorost A - TJ Proboštov
od 14.30 hod.v ŽT
n FK Slavoj Žatec muži A - FK Kadaň
od 17.00 hod. v Žatci

Na Den dětí připravilo DDM pro
děti i jejich rodiče zajímavý výlet do
pražské zoologické zahrady s projížďkou parníkem.
Po příjezdu do Prahy jsme nastoupili na vyhlídkový parník, který nás
zavezl až k zoologické zahradě. Plavba zaujala malé i velké a všichni jsme
se kochali pohledem na krásné okolí.
Poté již následovala prohlídka ZOO,
kde jsme viděli řadu cizokrajných zvířat. Celý výlet probíhal v příjemné
a uvolněné atmosféře a sluníčko se
na nás smálo celý den.
M.Kačenáková, D. Víznerová
pedagogové DDM

vyhlašuje dne 22.5.2008 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na
dobu neurčitou:

referent stavebního
a vyvlastňovacího úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 7. 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 následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 11.6. 2008 do 16.30 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního a vyvlastňovacího
úřadu“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

vyhlašuje dne 3. 6. 2008 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

V pátek na základní škole v Měcholupech bylo opět veselo. Od rána zde probíhal
1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře o putovní pohár ředitele školy Měcholupy
„MĚCHOLUPY OPEN 2008“, který zaštítila starostka obce Doris Černíková.
Turnaje se zúčastnili učitelé a zaměst- Zpívalo se u ohýnku, hrály se hry na hřišti,
nanci školy a také příznivci tenisu z obce. skákalo se na gymnastických míčích po
Současně na školním hřišti probíhala škole atd.
oslava Dne dětí. Žáci z osmé a deváté třídy
Za hluboké noci jsme vyrazili za obec
měli připravené pro své mladší spolužáky plnit BOBŘÍKA ODVAHY. Všichni spla pozvané děti z obce různé atrakce a hry. nili na jedničku. Samozřejmě nechyběl
Přestože bylo tropické vedro, děti soutěžily ani přípitek rychlých špuntů na shledání
s nadšením. Sladkou odměnou si každý v dalším školním roce. Ráno po snídani se
žáček vyzvedl v připraveném stánku. Ale děti se spokojeným úsměvem rozešly do
pozor, to nebyl ještě konec! Pani učitelky svých domovů. Další bydleníčko ve škole
H. Gondeková a M. Mandová zůstaly se nás čeká hned po prázdninách.
svými žáky až do rána. Opět tu byl bivak.
Bc. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

sociální pracovník odboru
sociálních věcí

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a příbuzných oborech nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním (v souladu
s § 110, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, zákona č.
94/1963 Sb. o rodině, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1.7.2008
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 následujícími přílohami:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• životopisem

Obnovená
tradice

VK Sever Žatec Vás zve v sobotu
14. 6. na 26. ročník nočního turnaje ve volejbale mužů Zahájení
se uskuteční ve 12 hodin. Součástí
bude také přidružený turnaj veteránů. Případní zájemci se mohou
přihlásit a informovat na tel č.
777 575 880

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Měcholupská základní škola je
stále v akci!!!
Dům dětí
a mládeže Žatec

Žatecký týdeník

Areál žateckého koupaliště se o víkendu zaplnil vyznavači silných strojů.
Konal se zde 9. ročník motorkářského srazu. Spanilá jízda městem, bohatý
kulturní program, volba MISS mokré tričko, tombola a skvělá nálada panovala na koupališti až do pozdních nočních hodin.

zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám tajemnice
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 17 .6. 2008 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – sociální pracovník “.
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.

