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Obyvatelé Podměstí mají na nějaký
čas přesunuty autobusové zastávky
blíže k věžovému domu. Na místě
bývalých zastávek MHD ve Svatováclavské ulici se budují dvě nové.
Upraveny budou chodníky, pro stání
autobusů se budují zálivy a k potěšení
cestujících dojde v obou směrech také
na přístřešky. Během prázdnin by měly
být práce dokončeny a začátkem nového školního roku již budou cestujícím
a hlavně školákům k dispozici i s novými přechody, které jsou také v plánu.
Zastupitelstvo uvolnilo z investičního
rozpočtu na tuto akci zhruba 2,5
milionu korun. (foto./text: - žit)

Město a dům dětí
mládeže spolupracují
na prázdninovém
programu pro děti

Žatec – Stejně jako vloni i letos vyčlenilo město ze svého rozpočtu 60 tisíc
korun, které poslouží k přípravě programu pro děti. Organizačně ho zajistí Dům
dětí a mládeže.
Městské peníze poslouží k úhradě
nákladů spojených s dopravou dětí na
koupaliště v okolí tak, aby se vykompenzovala absence venkovního koupaliště v Žatci.
(st)

Svatby
v domě aneb
„Křížovka“
praskala ve
švech

V sobotu 28.6.2008 se konalo v Křížově
vile devět svatebních obřadů, což je zatím pro „Křížovku“ co do počtu svateb za
jeden den, absolutní rekord. Původně se
mělo uskutečnit deset svateb, nakonec si
své „ano“ řeklo však „pouze“ devět párů.
První svatba byla již v 9.00 hod a ta poslední ve 13.30 hod. Jedna nevěsta byla
hezčí než druhá a fotografové se měli
co ohánět. Kromě úsměvů se házelo
také rýží, penězi a okvětními plátky
růží. Celkem se všech svateb zúčastnilo
340 lidí. Svatebčany zřejmě přilákal sudý
datum a dvě osmičky
Jitka Maršová Janušková

Pocity duše

Ve středu 9. 7. 2008 v 17 hodin
bude v Křížově vile zahájena
výstava „Pocity duše“. Abstraktní
obrazy Ireny Hošnové a krajiny,
portréty a květinové obrazy Ireny
Maževské budou k vidění do 24. 8.
2008.

Nový územní plán se chystá vplout do života

Žatec – Zastupitelé na druhém červnovém zasedání schválili podobu nového
územního plánu. Přípravné práce na tomto zásadním dokumentu začaly
v březnu roku 2004. Zpracovatelem je společnost Kadlec K..K. Nusle., spol.
s r.o. Praha.
Územní plán stanovuje zásady pro kteří se do tvorby plánu zapojili.
výstavbu a pro udržitelný rozvoj úzeOd zahájení prací na novém
mí, spočívající ve vyváženém vztahu územním plánu proběhla tři veřejná
podmínek pro příznivé životní prostře- projednávání, během nichž mohli
dí, pro hospodářský rozvoj a pro sou- občané uplatňovat své připomínky
držnost společenství obyvatel území a požadavky. Další podněty uplata který uspokojuje potřeby současné ňovali písemnou formou. K podobě
generace, aniž by ohrožoval podmínky územního plánu se vyjadřovalo také
života generací budoucích.
více než 100 různých institucí, jako
V praxi kupříkladu říká, že v da- jsou například Povodí Ohře, minisné lokalitě může existovat pouze terstvo životního prostředí, rezort
veřejná zeleň, a tudíž není možné ministerstva obrany apod. Do procetam stavět individuální či kolektivní su tvorby vstoupil také nový stavební
bydlení. Jinde je zase možné vytvářet zákon, který nařídil řadu úprav.
různé objekty občanské vybavenosti či
Nyní je územní plán „vyvěšen“.
podnikatelské provozy. Vždy je to vý- Nabývá účinnosti 15. den po vyvěšení
sledkem důkladné analýzy odborníků, veřejné vyhlášky.
(st)

Kontrolní akce města
a Policie ČR odhalila
mladistvé oslavující konec
školy alkoholem
Žatec – Příslušníci městské policie
a Policie České republiky v pátek večer
kontrolovali v Žatci několik míst, kde
se scházejí mladí lidé. Cílem bylo zjistit, zda vysvědčení a začátek prázdnin
neoslavují alkoholem, což u těch pod
18 let odporuje zákonu. Podezření se
potvrdilo.
„Kontrolní akce začala po 21. hodině v parku pod nemocnicí. Policisté
tam kontrolovali totožnost přítomných
mladých lidí a orientační dechovou
zkouškou zjišťovali, jestli pili alkohol,“

uvedl místostarosta Aleš Kassal, jenž se
policejní akce zúčastnil.
Právě z parku pod nemocnicí vzešla
bohatá „úroda“. Řadě kontrolovaných
nebylo osmnáct let, přesto si přihnuli
různých energetických nápojů s obsahem alkoholu, ale i vína nebo vodky.
Další mladistvé osoby, u nichž měřící přístroj poukázal na požití alkoholu,
byly odhalené před „Liďákem“.
Policisté předají údaje o kontrolovaných osobách odboru sociálních věcí
Městského úřadu v Žatci.
(st)

nání. Lenka, má mimo jiné ráda volejbal, hudbu a cizí jazyky. Je přijata do
Mostu na Zdravotnické lyceum. Než
ale na toto studium nastoupí ,bude si
užívat prázdniny na Moravě u příbuzných. A pokud ukončí úspěšně studium
v Mostě láká ji dál patologie. A vzpomínky na žateckou školu? „Jen ty nejlepší,“ dodala Lenka. „Zvykli jsme si na

sebe, prožili dobré i zlé, teď se všichni
rozejdete, čekají Vás noví lidé, nové
zkušenosti “ dodala Mgr. Nováková,
a popřála žákům mnoho úspěchů na
cestě k dalšímu vzdělání. Z 18 žáků
ve třídě byli všichni přijati ke studiu.
Jeden žák si vybral zcela zajímavý obor,
managment kotelnictví.
(Foto.:/Text.: - žit)

Hurá na prázdniny
Vysvědčení bylo rozdáno – prázdniny
začaly. Některé děti přijímaly vysvědčení s úsměvem a radostí, některé s trochou smutku ve tváři, s odhodláním,
že příště to bude už jistě lepší. V 9.
A. Základní školy 28. října v Žatci
usedli žáci do svých lavic naposledy,
některým se ani nechtělo věřit ,že je
to pro ně opravdu poslední školní den

na „základce“. Paní učitelka Markéta
Nováková naposledy předstoupila
před své deváťáky „nebudeme to
dlouho protahovat a přistoupíme rovnou k předání vysvědčení,“ netajila se
zjihlým hlasem. Mezi prvními přebrala
s úsměvem vysvědčení Lenka Kuldová
(na snímku vlevo). A že byla radost na
místě, dokazoval výsledek – vyzname-

strana 2

3. července 2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
Projednáno RM dne 28.01.2008
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150,
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2
za minimální nájemné ve výši 10.000,Kč/měsíc bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/
99 schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 6.6.2008 do 7.7.2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
5.5.2008)
Volné bytové jednotky:
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č.2826/16 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

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
Žádost o koupi je nutno podat na pře- k nahlédnutí na odboru životního prodepsaném tiskopisu žádosti o koupi stření MÚ Žatec tel.415736450, email:
nemovitosti (volného bytu) v termínu janda@mesto-zatec.cz
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z ma- Zveřejněno od 11.03.2008 do
jetku Města Žatec včetně tiskopisu 09.06.2008
žádosti o koupi nemovitosti (volného za Město Žatec
Jana Eisertová
bytu) jsou k dispozici na www.mestovedoucí majetkového odboru
-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec.
Zveřejněno: od 16.6.2008 do
15.7.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
14.1.2008.
Bytová jednotka:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.

Zveřejněno:
15.7.2008

od

Žatecký
týdeník

16.6.2008

nem 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 27.06 do 28.07.2008

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.

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
n Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem Zveřejněno: od 16.06.2008 do
rozvoje města
15.07.2008
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/m2.
Zveřejněno: od 19. 06. do 18. 07. 2008

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
a 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
do strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plá-

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 27.6.2008 do
28.7.2008

Žatecký týdeník

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
2. díl „JAK vše funguje v zahraničí?

Zkušenosti z Evropské unie“
Ve většině zemí Evropské unie fungují
tzv. systémy využití odpadů z obalů, kterým se také říká systémy Zeleného bodu.
Princip těchto systémů je jednoduchý:
firmy (výrobci, plniči, distributoři, dovozci) jsou zodpovědné za zpětný odběr
a využití odpadů z obalů. Aby se mohly
těchto povinností zhostit, založí neziskovou obalovou společnost, která poté
koordinuje aktivity spojené s recyklací
a využitím odpadů z obalů v dané zemi.
Přitom spolupracuje s partnery z těchto
oblastí: průmysl, obce, odpadářské firmy
a v neposlední řadě také veřejnost. U nás
působí autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a.s.
(více informací najdete na www.ekokom.cz)
A jak se vlastně odpady v jednotlivých
zemích třídí?
Princip je všude stejný, sbírají se většinou tři materiály: sklo, plasty (nebo
všechny obaly) a papír.
• SKLO – systém sběru donáškový
– tzn., že musíte odpady donést do
kontejneru umístěného na ulici poblíž
vašeho domu. V některých zemích se
sbírají dvě nebo tři barvy skla (hnědé,
zelené a bezbarvé).
• PLASTY – většinou také donáškou
do kontejnerů. V Německu, Rakousku, Belgii a Lucembursku používají
pytle a nádoby pro každou domácnost

– tomu se říká odvozný systém. V některých zemích se sbírá tzv. „lehká
obalová frakce“ – např. v Německu
můžete do žlutého kontejneru vhodit
kromě plastů i plechovky a nápojové
kartony (krabice od džusů a mléčných
výrobků).
• PAPÍR A LEPENKA - ve většině zemí
donáškový systém, někdy nádoba pro
každou domácnost. Často se papírové
obaly sbírají společně s dalšími odpady z papíru (časopisy a noviny).
Informace o systémech třídění a recyklace odpadů v jednotlivých zemích
naleznete na www.pro-e.org. Na této
stránce jsou také „prokliky“ na webové
stránky všech organizací v Evropě.
A teď trochu zajímavých čísel:
• už 18 zemí v Evropě provozuje systémy využití odpadů z obalů a používá
značku ZELENÝ BOD
• více než 400 miliard obalů je označeno
ZELENÝM BODEM (a vy už z minulého dílu víte, proč)
• více než 200 miliónů obyvatel má
možnost třídit odpady v systémech
využití odpadů z obalů
• v roce 2002 bylo využito (recyklováno)
více než 12 miliónů tun obalů
A jak je na tom ČR ve srovnání se
zeměmi v Evropě?
Jak vidíte v grafu, jsme na 9. místě
ze všech 18 zemí, kde fungují systémy
Zeleného bodu.

EVAKUACE NA ZŠ MĚCHOLUPY
V úterý 17. 6. proběhl na naší škole
cvičný protipožární poplach. Tato akce
byla pro všechny žáky zcela nečekaná. Po
vyhlášení poplachu se všichni snažili co
nejrychleji opustit školní budovu. Cvičení bylo nejen příjemným zpestřením
výuky, ale i poučením pro žáky a učitele
- jak se chovat za dané situace. Splněno
bylo v limitu- tzv. na výbornou. Ale co by
to bylo za cvičení bez hasičů a záchranářů. Dobrovolní hasiči pod vedením
pana Hofmana a dobrovolní záchranáři
pod vedením pana Jurnečky ze Žatce
se dětem z naší školy věnovali celé do-

A zase ti
záchranáři

V pondělí 23. června proběhl na
ZŠ nám. 28. října projektový den
„Dokážu druhým pomoci“, jehož
hlavním cílem bylo, aby si žáci osvojili a procvičili dovednosti nezbytné
při řešení mimořádné situace. Po
odborné stránce zajistili průběh projektového dne členové Sdružení dobrovolných záchranářů, kteří s námi
spolupracují na realizaci podobných
akcí pravidelně.
Doufáme, že v následujícím školním
roce bude naše spolupráce na stejné,
případně lepší úrovni, protože chránit
svůj i cizí život je důležité pro každého
z nás.
Silvie Svobodová, ZŠ Žatec,
nám. 28. října 1019

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.

poledne. Děti si vyzkoušely zásahové
oblečení, rozhazování a balení hadic,
výstřely vody z ručního přenosného děla,
použití vakuových dlah, límců, cvičnou
lékárničku, Andulu (Oskara) na resuscitaci, prohlédly si vybavení vozů. Vše
samozřejmě s odborným výkladem. Však
největší úspěch měla maskovaná poranění, která byla k nerozeznání od pravých.
Myslím, že dnešní den se dětem velice
líbil a nenásilnou formou byly obeznámeny se zásadami správného chování
v krizových situacích.
Bc.Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

PŘEČTĚTE SI...
Městská knihovna Žatec
Mezrich, Ben
Frajeři
Skutečný příběh mladých géniů,
kteří rozhodovali o stamilionových obchodech, ze zákulisí luxusních hotelů,
kaváren a nevěstinců.
Schoch, Robert M.
Cesty stavitelů pyramid
Skutečný původ pyramid od Egypta po
starověkou Ameriku.
Peštová, Dana
Příběhy lesních zvířátek
Vyprávění o zaječí rodince, veverkách,
ježcích, vráně Koumalce, nejmoudřejším
havranovi a medvědích kamarádech
Ríšovi a Kamilce. Velká písmena pro
začínající čtenáře.
Herrmann, Heike
Houby
Co to jsou vlastně houby, čím se živí,
kde se vyskytují, jak usnadňují výživu
rostlinám a umožňují uzavření koloběhu živin, ale dokáží i škodit.

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

3. července 2008

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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 Prodám byt 3 + 1 v OV, parkety,
3. patro, balkón, 65,9m2, Podměstí
v Žatci. Cena 930.000 Kč. Info: RK,
Obránců míru 673, tel.: 415 710 442,
fax: 415 710 988

LETNÍ KINO ŽATEC
Červenec - hrajeme od 21,30
3.7.

Clona

70,-

Bon. Horor / Thriller / Mysteriózní / USA / 2008 / 85 min
Režie: Masayuki Ochiai. Hrají: Joshua Jackson, Rachael Taylor
Uznávaný fotograf Benjamin se po krátké pauze vrací do Japonska, kde předtím
dlouho pracoval, a s sebou si bere i svou čerstvou novomanželku Jane. Dřív než
se ale vrhnou do víru každodenního života v Tokiu, chtějí si užít romantické líbánky přímo pod posvátnou horou Fuji. Pronajmou si romantickou chatu a jezdí
na výlety po okolí. Když se z jednoho takového výletu vracejí, je už noc. Řídí
Jane, protože Benjamin je unavený, ale i ona už by nejraději byla v posteli, a tak
stačila chvilka nepozornosti... Do cesty jim vbíhá neznámá mladá žena, Jane
se snaží rychle reagovat, ale ženu přece jen srazí a i s autem skončí v příkopě.
Oba vyvázli bez škrábnutí, ale po neznámé ženě, jako by se slehla zem. Oba se
snaží na nepříjemnou nehodu zapomenout, ale mrazení v zádech cítí pořád.
A když Benjamin uvidí fotky z líbánek, zatrne mu ještě víc - na všech jsou tajemné stíny a šmouhy. A začínají se objevovat i na pracovních fotkách. Šmouhy
nabývají stále jasnější tvary, až je téměř zřejmé, že mají co do činění se ženou,
kterou srazili na silnici. Jane se vrhá do pátrání a zjišťuje, že jim dívka chce
něco sdělit... jenže Jane ještě netuší, že jestli chce odhalit tajemný vzkaz, musí
nejdřív odhalit Benjaminovu minulost, která není zas až tak jasná, jak se před
oltářem mohlo zdát...

4.7.

Jumper

75,-

Bon. Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller /USA / 2008 / 88 min
Režie: Doug Liman. Hrají: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson
Toho dne, kdy v sobě David Rice objevil schopnost teleportace, se stal zároveň
jedním z nejhledanějších lidí na světě. Takzvaní „skokani“ byli totiž označeni
jako extrémně nebezpeční (ze schopnosti zmizet z místa činu není vláda příliš
nadšená) a speciální organizace zvaná Paladin má dohlédnout na jejich úplnou
eliminaci. Davey se svou nově nalezenou schopnost snaží zdokonalit a využít
k nalezení matky, která, když mu bylo pět let, zmizela neznámo kam. Na útěku
před svými pronásledovateli Davy prchá napříč celým světem, střetává se se
sobě podobnými a učí se žít ve světě, který dosud neznal. Ve světě, kde zuří
válka mezi „skokany“ a těmi, kteří je přísahali zabít...

5.7.

Tahle země není pro starý

70,-

Bon. Krimi / Thriller / Drama / USA/ 2007/ 122 min
Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh
Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Tess Harper, Barry Corbin
Původně si chtěl Lleywelyn Moss (Josh Brolin) v noci jenom zalovit. Jenže
v místech, kde se prázdná pustina dělí díky hraničním kamenům na Texas
a Mexiko, měl „štěstí“ na jiný úlovek. Mezi zkrvavenými těly v rozstřílených
autech leželo několik balíků čistého heroinu a dva miliony dolarů v hotovosti.
Neodolal pokušení a započal tím zběsilou štvanici na sebe i svoji mladou ženu.
V jejich stopách se vydává stárnoucí šerif Ed Tom Bell, který ví, že pokud dvojici
nenajde dřív než profesionální zabiják Anton Chigurh, bude s nimi zle.

6.7.

Venkovský učitel

75,-

Bon. Drama / Česko / Francie / Německo / 2008/ 117 min
Režie: Bohdan Sláma. Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý,
Marek Daniel, Tereza Voříšková, Miloš Černoušek, Marie Ludvíková, Miroslav
Krobot, Zuzana Kronerová, Vojtěch Kotek
Příběh o učiteli, který, opouští gymnázium a rodiče v hlavním městě a přichází
učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy
a našel znovu sám sebe.

10.7.

Monstrum

70,-

Bon. Sci-Fi / Akční / Thriller / USA, 2008, 84 min
Režie: Matt Reeves. Hrají: Michael Stahl-David, Jessica Lucas, Blake Lively,
Mike Vogel, Lizzy Caplan, Odette Yustman, Pavel Lychnikoff, Margot Farley
Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí. Producent J. J. Abrams,
autor originálních a velmi sledovaných televizních seriálů Alias a Ztraceni tentokrát připravil výjimečný zážitek pro diváky kin. S jeho thrillerem Monstrum
vás čeká stoprocentní adrenalinový zážitek s jakým jste se v kinosále určitě
ještě nesetkali. Začátek je navzdory tomuto tvrzení velmi pohodový. V útulném
newyorském klubu probíhá párty na rozloučenou. Jejím aktérem je Rob, který
se rozhodl dát sbohem městu přezdívanému Big Apple a odjet pracovat do
Japonska. Zábava je v plném proudu, ale...
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Firma MIDOS, přijme stavební dělníky; řidiče sk. B, C; zedníky.
Tel.: 602 445 123
n TRADICE ZKUŠENOSTI
SPOLEHLIVOST - Všechny druhy
POJIŠTĚNÍ. HYPOTÉKY, ÚVĚRY,
PŮJČKY. tel.: 776 103 399. Zajistěte
svoji budoucnost

CENÍK INZERCE
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

MEMPHIS – módní salon
Šití pánských, dámských a dětských
oděvů. Opravy všeho druhu, včetně
kůže, šití závěsů a záclon, velký výběr
látek. Najdete nás na nám. Svobody
149 (u chmelničky).

PODĚKOVÁNÍ
Dne 12. června 2008 se žáci a žákyně
devátého ročníku naší školy účastnili
exkurze na zemědělské farmě pana
Naxery v Libočanech.
Dočkali jsme se velmi příjemného
přijetí. Majitel firmy pan Naxera vysvětlil žákům vše, co na rozlehlých
polnostech pěstují, jakým způsobem
se jednotlivé plodiny obdělávají a jaká
je finanční nákladnost celého procesu.
Chlapci i děvčata si mohli vyzkoušet,
jaký je rozhled z moderních traktorů,

n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Informace v provozovně.
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1 +
kk v Žatci (40m2). Jen pracujícím, nutná
kauce. Informace na tel.: 777 295 000
n Prodám družstevní byt 3 + 1 s balkónem (přízemí), garáž, sklep, zahrádka. Postaveno v roce 2005. Račetice
– dobré spojení – BUS, školka, obchod
v místě. Tel. : 723 811 058. Při rychlém
jednání dohoda možná.
n Prodám zahradní domek 4x5 m
v zahrádkářské kolonii u hřbitova
v Žatci. Evidováno na KÚ Žatec. Hezké
prostředí, klid, pitná voda a el. proud
zaveden, venkovní krb. Tel.: 415 710 208
od 19.00 hod. Cena k doptání.
n V pátek 4. 7. od 19. hod. v restauraci u Horejse (dříve u Zajíců - Mrtvolka) Vám zahraje k tanci a poslechu
VENTILKY A PUMPIČKY. Rezervace
na tel. 775 267 880 - vstup zdarma.
n Pronajmu byt 2 + 1 v Žatci
– Podměstí. Cena 7.000.-/měs. Tel.:
728 226 591
n Prodám dvojhrob (kámen) v hlavní
části městského hřbitova v Žatci. Cena
dohodou, tel.: 723 091 979 po 18 hod.
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 1
+ 1 v Žatci v klidné části města. Nutná
kauce. Volejte.: 774 240 723
n Pronajmu byt 1 + 1 v Žatci. Prodám
byt 3 + 1 v Žatci. Tel.: 777 654 739

které tato farma využívá. Následně
nás paní Strasserová provedla zrekonstruovaným prasečákem, kde děti
Volejte:
viděly právě přivezená malá selátka, ale
603 157 746 nebo 415 710 298
i statné „pašíky“ určené na porážku.
Děti tak nabyly nové informace, které
možná využijí při hledání budoucího
ROZLOUČENÍ
povolání.
Za umožnění návštěvy farmy a za 19. 6. Štefan Šupol
94 let
vyčerpávající výklad ještě jednou děku- 23. 6. Miroslav Marschik
47 let
jeme.
učitelky a žáci
Milada Benešová
73 let
77 let
DD, ZŠ a SŠ Žatec 24. 6. Naděžda Ditrtová

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo,
Hlavní 6, tel. 415786140, 775 127 147, milsda@seznam.cz

Škola s výukou anglického jazyka od mateřské školy
a již od prvního ročníku základní školy
Naše základní škola nabízí vzdělávání všem dětem, které mají povinnost plnit školní docházku v prvním až pátém
postupném ročníku.
Mohou u nás začít žáci od prvního ročníku nebo k nám přestoupit ti žáci, kterým se dosud ve škole příliš nedařilo,
byli zatíženi velkým množstvím učiva, ve třídě bylo mnoho žáků, ….i ti žáci, jejichž rodiče chtějí svým dětem zajistit
kvalitní vzdělávání v malém kolektivu dětí ve škole s plně kvalifikovanými pedagogy, ve škole, která je perfektně
vybavena vzdělávacími pomůckami, multimediální učebnou s počítači, dataprojektorem, velkým projekčním plátnem,
množstvím výukových DVD, CD, … a vyučuje podle vynikajícího vzdělávacího programu.

Co naše škola nabízí:

Školní vzdělávací program Tvořivá škola – činnostní učení. Tento vzdělávací program zajišťuje úspěchy všech
žáků bez rozdílu, jejich nadšení pro vzdělávání, přátelskou atmosféru a nestresující vyučování. Všechny tyto aspekty
pomáhají dětem zvládat vzdělávání bez větších problémů. Další součásti školy: mateřská škola, školní družina a školní
jídelna. Naši školu můžete navštívit kdykoliv. Těšíme se na Vás.
Pedagogové ZŠ a MŠ Nové Sedlo

strana 3

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Poděkování sponzorům

Poskytnutím finančního nebo věcného daru nám v uplynulém školním roce
pomohli školu rozvíjet, zkvalitňovat její služby a realizovat různé akce a projekty: Městský úřad Žatec, Computer Star, s.r.o., Grape SC, a.c., Papírnictví
Hassman, Greisieger development a.s., ČEZData s.r.o., Zahradnictví Cinke,
s.r.o., pan Bc. Mařík, pan Svoboda, paní MUDr. Ešlerová, paní Mgr. Židová,
pan Mudra, paní Jirkovská, paní Němcová, paní Kulhánková, manželé Novákovi, paní Mgr. Gregoríková, paní Svobodová, paní Krauzová.
Za Vaši podporu děkujeme
Základní škola Žatec, nám. 28.října 1019, okres Louny (3. ZŠ)

Pedagogové Dětského domova
v Žatci v Poslanecké sněmovně

Několik pedagogů Dětského domova v Žatci se ve středu 18. června zúčastnilo
celodenního semináře „Český parlament a parlamentarismus.“
Účelem návštěvy bylo poskytnout
• Volební a stranicko-politický systém
rámcový přehled o podstatě činnosti Po- v České republice
slanecké sněmovny a Parlamentu České
• Česká republika a Evropská unie
republiky, jejich orgánech a poslancích.
Po všech přednáškách následovala
Pedagogové dále získali informace diskuse na daná témata. Diskutovalo
o podstatě a průběhu parlamentních se o bikaberalismu, parlamentarismu,
procedur, k volebnímu systému a dalším Lisabonské smlouvě, o senátorech,
souvisejícím otázkám.
morálce ap.
Návštěva Poslanecké sněmovny začala
Seminář se konal v Poslanecké sněv prostorách Informačního centra, kde movně záměrně v době schůze. Proto
byl promítnut film „Návštěva Posla- bylo naplánováno a umožněno po
necké sněmovny.“ Po shlédnutí tohoto ukončení semináře navštívit galerii jedfilmu následovaly jednotlivé přednášky: nacího sálu a sledovat průběh jednání
• Parlament v českém ústavním sys- sněmovny.
tému
Všem zúčastněným pedagogům byl po
• Legislativní proces v České repub- skončení vydán certifikát o absolvování
lice
semináře. (svi)

Angličtina hrou
Ve čtvrtek 19.6.odpoledne se na naší
anglického jazyka.
V tomto zájmovém kroužku jsme hráli
celý rok dětské hry, které se běžně hrají
i u nás, ale v anglickém jazyce. Zábavnou
formou se nám lépe učila čísla, barvy,
činnosti, řemesla, školní pomůcky,
části domu ap.
Na posledním posezení kroužku
v tomto školním roce před odchodem na

škole konalo rozloučení s kroužkem
letní prázdniny jsme se opět pobavili při
opakování některých her. Při společném
posezení u nanukových dortíku jsme si
ještě řekli plány na příští rok. Bylo to
velmi příjemné odpoledne.
Žákyně Jana Mrváňová
Dětský domov, Základní škola
Svatopluka Čecha, Žatec

Výlet do Prahy

Na úterý 10. června 2008 jsme se velmi těšili. Čekal nás mimořádně zajímavý
den v Praze. Byli jsme pozváni Nadací Livie a Václava Klausových na prohlídku
Klementina a Pražského hradu.
Hned po příjezdu jsme navštívili Kle- 1344, slavnostní otevření ne zcela domentinum, které se nachází poblíž Kar- stavěného Chrámu svatého Víta bylo
lova mostu. Při prohlídce Klementina teprve o 585 let později. Historie, která
jsme viděli Astronomickou věž, vysokou tudy po staletí kráčela, na nás dýchala
68 m, z níž je nádherný výhled na histo- ze všech stran.
rické centrum Prahy, Zrcadlovou kapli
Potom následovala prohlídka samots bohatě řešeným interiérem a osazením ného Pražského hradu. Jednotlivá názrcadel, které nemá v Čechách obdoby a dvoří i interiéry nás uchvacovaly. Kam
Barokní knihovní sál s překrásnou fres- spočinulo naše oko, tam vždy objevilo
kovou výzdobou a několika historicky nějakou pozoruhodnost, krásu či zacennými velikými glóby. Samozřejmě jímavost. Jako perlička na dortu byla
nás ohromily knihy obřích rozměrů naše poslední prohlídka - tou nebylo
mnoho set let staré.
nic krásnějšího než Zlatá ulička. V té
Z Klementina jsme se vydali na Praž- kdysi bydlela hradní čeleď, snad zlatníský hrad, kde nás čekalo ještě mnoho ci a hradní střelci. Domky byly obývány
akcí a zajímavostí. Jako první jsme až do druhé světové války, ale už za 1.
viděli výměnu Hradní stráže, která za republiky se dbalo na to, aby při úprazvuku vojenské hudby důstojně napo- vách nebyl měněn pitoreskní ráz uličky.
chodovala na nádvoří, podala hlášení Na Pražském hradě jsme viděli i místa,
svému veliteli a nastoupila do služby kam se běžně turista nedostane.
za své kolegy. Po čestné výměně stráží
Pak už nás čekala jenom cesta domů.
jsme se setkali s pracovníky Nadačního V autobuse jsme si vyprávěli své dojmy
fondu manželů Livie a Václava Klauso- z krásného a poučného výletu, o který se
vých, kteří jako každým rokem umožňují postarala Nadace Livie a Václava Klausodětem z dětských domovů návštěvu Ná- vých. Tímto bychom rádi vyjádřili veliké
rodní knihovny České republiky. Sou- poděkování všem pracovníkům nadace,
časně pro děti zajistili také prohlídku kteří nám celý výlet umožnili a ještě se
Pražského hradu. A bylo na co se dívat! stali našimi milými a trpělivými průvodci
Chrám svatého Víta byla první úžasná po historickém sídle minulých panovnípamátka, kterou jsme s našimi průvodci ků i současných státníků. Děkujeme.
shlédli. Zajímavé je, že základní kámen
děti a vychovatelky
katedrály byl položen již v 21. listopadu
Dětského domova v Žatci

Prevence není nikdy dost

V sobotu 21. června si pro žáky 9. B ZŠ nám. 28. října v Žatci v autocampu
U Hráze na Nechranické přehradě připravili zástupci policejní stanice Radonice, pan R. Kopčík a p. Johanová, velmi atraktivní přednášku.
Přestože se jednalo o žáky deváté pan Kopčík poradil několik možných
třídy na školním výletě, podařilo se je chvatů,kterými se mohou bránit při
panu Kopčíkovi skutečně zaujmout. napadení. Největší atrakcí byla ovšem
Včetně základních informací o policej- projížďka na policejním člunu.
ní práci a drobného testu zaměřeného
Na závěr pan Kopčík i paní Johanová
na znalost dopravních značek, měli ochotně odpovídali na všetečné otázky
žáci možnost seznámit se s vybavením a odměnili děti sladkostmi.
každého policisty, např. s obsahem
Velmi si vážím všech podobných akcí
opasku, mohli si vyzkoušet tester na zaměřených na prevenci kriminality,
alkohol a na drogy, nechali si sejmout domnívám se, že tímto způsobem se
otisky. Dále byli žáci seznámeni s růz- policejní složky přiblíží mladé generaci,
nými zbraněmi, které může policista naváží s nimi úzký kontakt, a budou tak
použít při své práci, především při pozitivně vnímány.
zatýkání, což si mohly děti i prakticky
Silvie Svobodová
vyzkoušet. Ocenila jsem také, že jim
ZŠ Žatec nám. 28. října 1019
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Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Na závěr sezóny
2. místo

Blšanská mladší přípravka se na závěr
své sezóny zúčastnila 2. ročníku Memoriálu Ivana Korbelíka v Lubenci.
Turnaje pro hráče narozené po 1.1. 1997
se zúčastnilo celkem 7 družstev, které
byly rozděleny do dvou skupin.
Naši hráči ve své skupině postupně porazili FK Toužim, když obrátili nepříznivý
stav 0:1 brankami Jakuba Zmrhala, Pavla
Jenčka a Petra Městky na konečných 3:1.
Ve druhém utkání s domácím FK Lubenec
si kluci s chutí zastříleli a po gólech 2x Pavla Jenčka, 2x Petra Městky a po 1 Michala
Šimečka a Dušana Kupčeka zvítězili 6:0.
V posledním utkání ve skupině kluci opět
zvítězili, tentokrát nad FK Lenešice, za
který nastoupila kombinovaná sestava
chlapců a starších dívek, s výsledkem
3:0 (branky: 2x Pavel Jenček, 1x Jakub
Zmrhal).
Do semifinálového utkání nám z druhé
skupiny připadlo mužstvo FK Vroutek.
Toto utkání bylo z naší strany jednoznačně nejlepší a kluci si po pohodovém
kombinačním fotbalu připsali na své konto celkem 7 branek, o které se podělili 2x
Michal Šimeček a po jedné Jakub Zmrhal,
Pavel Jenček, Petr Městka, Dušan Kupček
a Josef Hodina.
Ve finále nás čekalo mužstvo z úvodního
utkání turnaje a to FK Toužim. Toto utkání
našim klukům nevyšlo a prohráli ho 0:2,
čímž se umístili na konečném 2 místě.
Závěrečné umístění je vzhledem k tomu,
že za naše mužstvo nastoupili kluci narození po 1.1. 1998 úspěchem. Nejlepším
střelcem našeho mužstva se stal Pavel
Jenček s celkem 6 zásahy a nejlepším
brankářem celého turnaje byl po zásluze
vyhlášen náš Jan Šimeček, který obdržel
pouze 3 branky (z toho 1 z penalty).
Jaroslav Jenček, vedoucí mužstva

Plavec Urban
získal titul Mistr ČR

O víkendu 21.-22.6.2008 se v Ústí nad
Labem konalo Mistrovství České republiky staršího žactva. Z našeho oddílu se
na něj kvalifikovali hned 3 plavci - David
Urban, Kateřina Iblová a Hana Eichelmanová. Závod se plaval ve 3 půldnech,
z toho dva v sobotu a jeden v neděli.
Hanka Eichelmanová (1994) plavala
100 a 200 metrů znak. Podala velice
solidní výkon a skončila na hranici první
dvacítky. Ovšem již samotná účast v tomto závodě byla pro ni velkým úspěchem.
Kateřina Iblová (1994) odjížděla na
mistrovství s většími ambicemi, neboť se
dostala 8. časem do nejrychlejší rozplavby
na 50m volným způsobem. V samotném
závodě pak sváděla po první pětadvacítce
ještě souboj o medaile, aby z toho nakonec
bylo skvělé 6.místo v čase 0:29.73. Svůj
výborný výkon Katka zopakovala i na
100m volným způsobem a přidala další
pěkné umístění v první desítce, 8.místo
v čase 01:06.05.
Posledním naším zástupcem v Ústí byl
David Urban (1995). Ten odjížděl na MČR
s medailovými ambicemi a hned v prvním
svém závodě předvedl jakou má formu. Na
200m volným způsobem hned po prvním
bazénu odplavalo trio plavců - Martin Rus
z Jindřichova Hradce, Luboš Vlčan z Třebíče a náš plavec. David si však po celou
dobu udržoval nepatrný náskok a i když
na něj oba soupeři zle dotírali, dokázal ho
udržet až do cíle a zvítězil ve vynikajícím
čase 2:12.70 a stal se Mistrem České republiky!!! Hned v dalším závodě na 400m
volným způsobem přidal David další medaili a skončil na 3.místě. Stejně dopadl
i na 50m volným způsobem, kde bral opět
bronz za čas 0:28.26. V neděli v závodě na
100m volnð dm způsobem si vybral náš
plavec trochu smůly a skončil na 4.místě
se ztrátou 16 setin na medaili.
Celkově lze zhodnotit MČR staršího
žactva pro náš oddíl jako velice úspěšné.
Hanka Eichelmanová plavala na hranici
svých časů a již samotná účast na MČR
je pro ni velkým úspěchem. Katka Iblová
posunula své maximum na MČR o jednu
příčku výš a skončila na skvělém 6.místě.
David Urban opět potvrdil svou příslušnost k absolutní plavecké kraulařské špičce, ve které se již drží celé 4 roky, jednou
zvítězil a 2x skončil na 3.místě. J.Karas

Žatecký týdeník

vyhlašuje dne 16.6.2008 výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úředníka:

Vedoucí 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 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002
Sb. v platném znění):
• 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:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (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. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů; zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 1. 8. 2008

Město Žatec
Výzva k předložení návrhu na
uzavření smlouvy na výkon
odborného lesního hospodáře pro
lesy v majetku města Žatec
Město Žatec, zastoupené starostou města Mgr. Erichem Knoblauchem, vyzývá
uchazeče k předložení návrhů k uzavření smlouvy na výkon odborného lesního
hospodáře pro odbornou úroveň hospodaření v lesích v majetku města Žatec podle
§ 37 odst. 1), 2), 3) a 4) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení předmětu plnění:
Výkon odborného lesního hospodáře pro odbornou úroveň hospodaření v lesích
v majetku města Žatec podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho
provedení. Podrobný rozpis činností může sdělit vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství Městského úřadu Žatec (Petr Janda, 415 436 450
nebo janda@mesto-zatec.cz). Městské lesy Žatec se nacházejí v k.ú. Holedeč,
Měcholupy u Žatec, Líčkov a Lhota u Nečemic a jejich celková rozloha činí 556
ha. Zahájení činnosti OLH od 1. 8. 2008.
Výše odměny:
Dle cenového návrhu uvedeného ve smlouvě. Činnost OLH pro lesy v majetku
města Žatec nehradí stát (§ 37 odst. 6 a 7 lesního zákona).
Podmínky zadavatele:
• Licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2 lesního
zákona).
• Právní bezúhonnost podle lesního zákona.
• Praxe s výkonem OLH výhodou.
Požadavky na kvalifikaci:
Není třeba prokazovat (odborné lesnické vzdělání je přílohou žádosti o udělení
licence odborného lesního hospodáře - § 42 lesního zákona).
Náležitosti předložení nabídky:
1. Identifikace uchazeče (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické
osoby, datum narození nebo IČ, trvalý pobyt nebo sídlo právnické osoby).
2. Ověřený doklad o udělení licence odborného lesního hospodáře.
3. Životopis nebo popis dosavadní odborné činnosti.
4. Cenová nabídka.
5. Návrh smlouvy.
Termín, místo a způsob pro podání nabídky:
Posledním termín pro podání nabídky je stanoven na den 7. červenec 2008 v 15,00
hodin. Do této doby je možné doručit návrhy v listinné podobě v řádně uzavřené
obálce na adresu: Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec s označením
„Neotvírat – Výběrové řízení - OLH“.
Další ujednání:
Město Žatec, v případě zájmu uchazečů, může poskytnout žadatelům před
uplynutím termínu dodatečné informace k činnosti i jejím podmínkám.
Město Žatec si vyhrazuje právo vyloučit nabídky opožděné, neúplné a nabídky
odporující podmínkám uvedeným v této výzvě.
Město Žatec si rovněž vyhrazuje možnost nevybrat žádnou z nabídek nebo
odmítnout všechny předložené nabídky.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v této zakázce.
Výzva bude zveřejněna na úřední desce, v místním tisku a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po celou dobu uvedené lhůty.
V Žatci, dne 26. června 2008

Mgr. Erich Knoblauch
starosta města Žatec

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 11.7. 2008 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – vedoucí 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.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 16.6.2008 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

zkušební komisař Odboru
dopravy a silničního hospodářství
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 10.
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:
• Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• 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. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
• Řidičský průkaz skupiny A – C + E, výhodou D+E
• Průkaz zkušebního komisaře výhodou
• Předpokládaný nástup 15. 8. 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 11.7. 2008 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – zkušební komisař Odboru dopravy
a silničního hospodářství“.
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.

