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V úterý 26.8.
zastihla všechny aktivní lidi
v Žatci a regionu
smutná zpráva, opustil nás
Roman Daniš.
Každý, kdo ho znal, si ho určitě vybaví rozesmátého, plného energie
a nápadů. Roman nebyl jen aktivní
turista a sportovec, který např. pěšky obešel Československo, organizoval a absolvoval bezpočet sportovních a turistických akcí, běžel
několik maratonů, ale byl také
zarytý propagátor Žatce a chmelařského regionu. Pro město, které
se stalo jeho domovem udělat víc,
než mnozí rodilí Žatečané. Aktivně
a zdarma pracoval ve svém volném
čase jako předseda Klubu českých
turistů, člen komise kultury a cestovního ruchu, nebo stálý dopisovatel místních periodik. Roman
byl vskutku neobyčejný člověk
se širokým záběrem a bude nám
všem, co jsme ho znali, moc chybět, stejně jako zakončení mnoha
jeho písemných námětů a komentářů „Koniec. Úsmev“.

Úprava úředních
hodin dne
05.09.2008

Z technických důvodů budou dne
05.09.2008 ukončeny úřední hodiny na
pracovištích Městského úřadu v Žatci
v budově radnice, nám. Svobody 1
v 11,00 hod. Děkujeme za pochopení.

Do prvních tříd nastoupilo 220 dětí

Žatec – Slavnostní nálada panovala v pondělí na pěti základních školách
v Žatci. Do lavic prvních tříd usedlo poprvé 220 dětí, kterým tak začala
povinná školní docházka.
Na Základní škole Petra Bezruče těšit, že kromě běžných prázdnino(„jednička“) jsou dvě třídy prvňáčků vých termínů jsou i státní svátky ve
se 40 žáky, na ZŠ Komenského alej všední dny, takže dní volna budou
(„dvojka“) jsou to tři třídy s celkem mít dostatek.
76 dětmi, na ZŠ 28. Října („trojka“)
V průběhu letního volna se ve školách
je to jedna s 23 žáky, na ZŠ a MŠ Jižní uskutečnila celá řada rekonstrukcí,
(„pětka“) rovněž tři třídy s 64 malými především sociálních zařízení, ale
školáky a v ZŠ praktické, speciální i rozvodů sítí.
a logopedické je to 17 školáků.
Dětem přejme, aby si našly hodně
Po dvou měsících prázdnin se tak nových kamarádů, co nejvíce jedniček
rozbíhá nový školní rok. Děti může a hodné paní učitelky.
(kas)

Hřiště jsou rozestavěná, a už v obležení

Žatec – Dost velký hlad po moderních
hřištích panoval mezi dětmi v Žatci. Důkazem toho je fakt, jak byla ještě rozestavěná hřiště v obležení malých dětí. První
hřiště vzniklo na ploše u městského
Starosta Erich Knoblauch přeje hodně štěstí do nového školního roku paní hřbitova, další v parku u gymnázia
učitelce na ZŠ Komenského alej.
a u mazutové kotelny v podměstí.
V tomto týdnu se začnou stavět
další dvě – na sídlišti v Šafaříkově
ulici a v Lučanské. Hřiště u mazutky
a u gymnázia budou oplocená vyšší
FOTO ARCHIV RADNICE

Neobyčejný Roman

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města,

které se koná dne 4.9. od 17,00
hodin:
- majetek města
- neplnění podmínek kupní smlouvy
NZ 267/2002 – č.p. 101 a č.p. 1929
Žatec
- prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu č.p. 916 v Žatci
- rozpočtová změna – oprava komunikací v ul. Lva Tolstého
- návrh na volbu přísedící Okresního
soudu v Lounech

hrazením z bezpečnostních důvodů.
V některých místech vznikly jámy, do
kterých bude vpraven kačírek jako
dopadový materiál.
V letošním rozpočtu bylo na hřiště
vyčleněno pět milionů korun, k tomu
přibylo ještě 500 tisíc korun, jež město
získalo od společnosti Lidl. Všechna
hřiště jsou stavěna podle státních norem, splňují tedy všechny požadavky na
materiály i bezpečnost dětí.
(kas)

- návrh na volbu přísedícího Okresního
soudu v Lounech
- ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777, okr. Louny
– navýšení provozního příspěvku
- odpis pohledávky
- rozpočtová změna
- složení minirozpočtových výborů
– rozpočet 2009
- informace – nabídka KB a.s.
- jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
- informace Dočesná 2008.

Upozornění
o omezení provozu

Z důvodu technologické odstávky
systému správních evidencí nebude
dne 5. září 2008 v provozu služba vydávání cestovních pasů a občanských
průkazů. To znamená, že se nebudou
moci přijímat žádosti o občanský průkazy a cestovní doklady ani vydávat již
vyhotovené doklady.
Žádáme tímto občany, aby přizpůsobili
svou návštěvu úseku občanských průkazů a cestovních dokladů této skutečnosti
a svou žádost o nový osobní doklad nebo
vyzvednutí občanského průkazu či cestovního pasu vyřídili v předchozí nebo
následující úřední den.
Ministerstvo vnitra se omlouvá za případné potíže, které toto omezení může
části veřejnosti způsobit.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Infocentrum a věž
o Dočesné

V sobotu 6.9. 2008 bude dočasně
uzavřeno Turistické infocentrum MěÚ
a radniční věž. V prostorách infocentra
bude sídlit organizační štáb 51. Dočesné, radniční věž bude využívána jako
technické zázemí pro pořadatele akce.
Informace o Dočesné, Žatci a zajímavé
suvenýry mohou občané a návštěvníci
získat v sobotu 6.9. od 10.00 do 22.00
hod. ve stánku infocentra před hlavním
pódiem. V pátek 5.9. bude infocentrum
na radnici fungovat jako ostatní pracoviště pouze do 11.00 hod. Děkujeme za
pochopení.
Další informace o Dočesné 2008 najdete na: www.divadlozatec.cz, www.mesto-zatec.cz, www.docesna.cz.

Na snímku Antonína Svobody je pan Zdeněk Kopta s klíčky od nové Fabie,
které předá letošní vítězce soutěže Miss zlatého moku ČR v pátek 5. září
na Galavečeru v Městském divadle. Na četné dotazy čtenářů sdělujeme,
že zatím není známa barva vozu pro vítězku.

Dobrý den, páni kapelníci,
na základě našich dohod upřesňujeme
vystoupení vašich kapel na 5. ročníku
Žateckého hopFESTU 2008 v sobotu
6. 9. 2008 v Žatci. Pořadí jsme museli
stanovit podle možností jednotlivých
kapel a dopravy.
Jako první vystupuje kapela LOUNSKÁ 13 - od 15 do 15.50 hodin. Zvukař,
Petr Hrdina bude mít připraveno ozvučení už dopoledne, takže bude dobré,
kdybyste přijeli cca na 14. hodinu, udělala se zvuková zkouška a připravili jste
se. Produkční je Stanislava Žitníková
- mobil: 777555497, která má na starosti pódium a scénář. Ředitel festivalu
Petr Šimáček má mobil: 602358535.
Uděláme vše pro to, aby se dalo zaparkovat vašimi dopravními prostředky přímo
v areálu Letního kina. Celý festival bude
moderovat Milan Černohouz, který vás
vždy uvede krátkým rozhovorem s kapel-

níkem a může pouze podle vaší vzájemné
dohody a režie vstupovat do produkce
s potřebnými informacemi. Slavnostního
zahájení se zúčastní hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc. Jako druhá kapela vystoupí BŘEZOVANKA od 16 do 16:50 hodin.
Jako třetí NÝŘAŇANKA od 17 - 17:50
hodin a závěr domácí ŽATEČANKA od
18:10 - 19 hodin.Bylo by dobré, abyste
s sebou přivezli fakturu nebo řádný daňový doklad vystavený na
Sdružení rodáků a přátel města Žatce, Zavátá 84, 154 00 Praha 5 , IČO:
70852413, DIČ CZ70852413 a domluvené částky vám budou vyplaceny
v hotovosti.V textu je nutné uvést, že
se jedná o hudební vystoupení na 5.
ročníku festivalu dechovek ŽATECKÝ
hopFEST.V případě jakéhokoliv dotazu
neváhejte volat.
Petr Šimáček, Stanislava Žitníková
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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

vědní lhůta uplyne 30.09.2008.
Zaplacení finanční spoluúčasti: před
předáním bytu – říjen 2008
Zveřejněno: od 21. 8. do 19. 9. 2008
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.

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
Zveřejněno: od 07. 07.2008 do 05. 09.
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje 2008
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

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti
č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1
o výměře 612m2 a č.p. 584 ul. Úzká se
st.p.č.477/3 o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty v
městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy využívanými
jako kulturní zařízení „Posádkový dům
armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč

Zveřejněno:
15.09.2008
Zveřejněno od 18.06.08 - 31.10.08
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
n Byt č. 8 o vel. 1+2 v dostavěném
panelovém domě JIH III Žatec v čp.
2835 Dr. V. Kůrky v Žatci s finanční
spoluúčastí žadatele ve výši 46.766,Kč a s předkupním právem budoucího
nájemce.
V současné době je byt obsazen - výpo-

Žatecký
týdeník

od

16.07.2008

do

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

nlokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je
určeno schválenou zastavovací studií,
kde bylo navrženo základní členění
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2

3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1043 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1150 m2
10.p.p.č. 4614/73 o výměře 830 m2
11.p.p.č. 4614/82 o výměře 865 m2
12.p.p.č. 4614/85 o výměře 1185 m2
13.p.p.č. 4614/86 o výměře 880 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé
vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby) do
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
- Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
Kamenný vršek na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
mělké uložení stávající kanalizace
jsou i hloubky přípojek u některých
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování při
podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích

Žatecký týdeník
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za připojení
ke každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
U rohových parcel bude stavební čára
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Vzdálenost od hranice sousedního
pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky:
* PD – projektová dokumentace, SP
– stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města
tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 16.7.2008 do 15.9.2008
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

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 m2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/

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: Vladimíra Stejskalová. 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.

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 1.9.2008 do 30.9.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volná bytová jednotka:
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.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 26.8.2008 do 24.9.2008

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.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům na
Lounsku nebo Žatecku. Děkuji za
nabídky. Tel.: 604 371 163
n Prodám byt 3+1 v OV, ul. Husova
– Žatec. Cena 1.080 tis. Kč., RK nevolat.
Tel.: 774 219 288
n Prodám míchačku na 3 až 4 kolečka. Tel. 723 137 633, volat po 17.00
hod.
n Hledáme spolehlivou seriózní paní
na hlídání 10ti měsíčního chlapečka na
3-4 hodiny 2x týdně (dlouhodobě) Tel.
606 671 266.
n HYPOTÉKY, PŮJČKY – nový
produkt, též nebankovní sektor. Tel.
776 103 399.
n Zajistěte se TEĎ, POTOM může
být pozdě. VŠECHNY DRUHY POJIŠTĚNÍ. Tel. 776 103 399.
n Prodám byt 4+1 v Žatci v os. vlastnictví. Plastová okna, zateplení, nové
stoupačky. 3 p., škola, školka, poliklinika
a MHD v blízkosti. Tel. 721 670 191

VZPOMÍNKA
n Dne 7.9. 2008 uplyne 15 let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan Vít Martínek. Stále vzpomíná
manželka Zdena, synové
Vít a Zdeněk, vnoučata
Aleš, Monika, Eliška,
Bíba, Zdeněk a rodina Šťastných.

Kurzy orientálního
tance

Přijďte se pobavit a vyzkoušet něco
nového. Tanec je vhodný pro všechny ženy
bez ohledu na věk a tělesnou hmotnost.
KDE? Tělocvična Gymnázia Žatec,
Studentská 1075
KDY? Ve středu od 10. září 2008
začátečníci: středa 18:00 – 19 :00
pokročilí: středa 19:00 – 20 :00

První hodina 10. září ZDARMA!
Sportovní oblečení s sebou!
Cena kurzu: 850 Kč
(17. září - 26. listopadu)
Bližší informace: Reiny.A@seznam.cz
tel: 736 775 219

ROZLOUČENÍ
13.8.
26.8.
29.8.
31.8.
31.8.
31.8.

Miloslava Teplantská
Roman Daniš
Ludmila Veselá
Marie Oppelová
Helena Koubcová
Naděžda Králová

81 let
57 let
95 let
81 let
84 let
73 let

Ošetřili i člena
skupiny Money
Business

Dobrovolní záchranáři ze Žatce již
tradičně zajišťovali zdravotnickou
službu na hudebním festivalu Rock for
Church(ill) ve Vroutku. Během festivalu
jsme ošetřili celkem 16 osob. Vesměs šlo
o drobná poranění nebo bodnutí hmyzem. Mezi ošetřenými byl i člen skupiny
Monkey Business (bolesti zad po úrazu
staršího data) nebo zvukař festivalu
(řezná ranka prstu). Kuriozitou na závěr byl mladík, kterého našli v bezvědomí uvízlého mezi mobilními toaletami.
Společně s hasiči jsme museli jednu
z toalet přemístit a mladíka vyprostit.
Naštěstí byl pouze pod vlivem alkoholu
a nezraněn. Jak se mezi záchodky dostal,
to si nepamatoval.
Slavomil Jurnečka, ředitel sdružení
Záchranáři Žatec - SDZ
http://zachranari-zatec.org
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Cvičný požár zachvátil kasárna v Podbořanech
V Podbořanech se v neděli 10. srpna sešly dobrovolné záchranné složky k rozsáhlému společnému výcviku, který společně připravili podbořanští dobrovolní
hasiči a žatečtí dobrovolní záchranáři.
„Ve třináct hodin byl výjezdové jed- zraněných se rozcházely, v budově mělo
notce sboru dobrovolných hasičů města být dvacet až třicet osob. Hasiči proPodbořany nahlášen požár obytné budo- hledali obytnou budovu i přilehlé okolí
vy v areálu bývalých kasáren, který způ- a předali do rukou zdravotníků téměř
sobily děti. Na místě musely při likvidaci dvacet zraněných,“ uvedl Slavomil Jurohně zasahovat jednotky dobrovolných nečka, ředitel SDZ.
hasičů z Podbořan, Nepomyšle a VroutSpolečný výcvik byl zaměřen na souku. K zajištění ošetření zraněných byli činnost záchranných složek při zásahu
povoláni členové Sdružení dobrovolných a vyhledávání osob v budovách. Během
záchranářů Žatec (SDZ), kterým vy- zásahu si roli zraněných vyzkoušela nedatně vypomohli zdravotníci z Českého jen místní mládež, ale i samotní hasiči.
červeného kříže z Písku. Údaje o počtu „Všem figurantům patří veliké díky, neby-

lo snadné vžít se do role v tak nemilosrdném horku,“ uznal S. Jurnečka. Žatečtí
záchranáři při tomto cvičení využili i své
nové vybavení – kromě svinovacích nosítek použili velký stan, který v horkém odpoledni vážně zraněným na shromaždišti
poskytoval potřebný stín, a prstový pulsní
oxymetr, jímž zdravotníci kontrolovali nasycení krve kyslíkem u pacientů, kteří se
při požáru nadýchali kouře. Seznamovací společný výcvik byl pro zasahující
složky velmi cennou zkušeností. „Proto
jsme se také všichni rádi domluvili na
další spolupráci,“ uzavřel ředitel SDZ.
Zdenka Uďanová, člen SDZ Žatec

Záchranáři na výstavě hlavolamů v Praze
Neobyčejnou výstavu pro děti a dospělé pod názvem „Hry a klamy“ navštívili
19. srpna v Praze žatečtí dobrovolní záchranáři.
Na Novoměstské radnici si všichni ná- početní dovednosti, barvocit a svou šivštěvníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet kovnost. Na sedmdesáti exponátech bylo
řešení nejrůznějších hlavolamů a háda- možné vyzkoušet, jak fungují přírodní
nek, prověřit svůj postřeh, rychlost zákony, osvěžit si zapomenuté znalosti
reakcí, hbitost jazyka při jazykolamech, ze školy a hlavně se pobavit v duchu

hesla výstavy – dotýkat se exponátů
přikázáno! K vidění byly i zajímavé optické klamy, iluze tvaru, pohybu či barev.
Interaktivní zábavně-edukativní výstava
byla uspořádána ve spolupráci se společností iQ Park Liberec.
Zdenka Uďanová, člen SDZ Žatec
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU....

FK Klášterec - FK Slavoj Žatec B 2 - 1 / pol.1 - 1 /
Sestava: Haštaba - Bešík - Laibl Bodnár - Uhlík - Vořechovský - Havelka
- Majoros - Kouba - Vrábík - Wisinger
První mistrovské utkání 1.B třídy mužů
odstartovala rezerva poněkud s velkou
smůlou. Zkušené hráče doplnili mladíci,
které dirigoval ze zadních řad zkušený
Bešík. Po úvodním tlaku domácích již ve
4.minutě přišla vedoucí branka, na kterou odvážnými průniky reagovali hosté
zejména mladým Wisingrem a Koubou.
Při jedné šanci byl druhý jmenovaný faulován a rozhodčí nařídil jasnou penaltu,
kterou proměnil Bešík. Po té se hra urovnala a překvapivě přicházela jedna šance

za druhou, ale bez gólového efektu. Do
poločasu se zranil velice nepříjemně
Majoros, kterého nahradil Fryš. Druhý
poločas byl velice vyrovnaný, až na chybu
v obraně hostů, kterou domácí potrestali
jak se později ukázalo vítězným gólem. Za
zmíňku ještě stojí nepříjemná srážka dvou
žateckých hráčů s hráčem hostů z které
vyšel se zraněním mladý Fryš a poté byl
odvezen do nemocnice k ošetření. I přes
porážku hráči Slavoje odvedli snaživý
výkon.
Vše si budou moci vynahradit v neděli,
kde se utkají v Libočanech se Strupčicema
od 17.00 hod.

Rozvoz obědů po Žatci a okolí
Výběr denně ze 7 jídel, 1 polévky a 3 salátů.
Restaurace „U Horejse“ (Mrtvolka) Žatec
Pražská ulice 2893. Kontakt: 775 167 880

Žatecký týdeník

Salón
Lenka
Masarykova 949, Žatec
Od 1.8. rozšířila své služby
l flitrové tetování
l masáže
l kosmetika
l pedikůra (gel na nohy)
Navštivte náš Salón - těšíme
se na Vás !

Kurzy
orientálního
tance

Základní umělecká škola v Žatci
zahajuje ve školním roce 2008/
2009 výuku orientálních (břišních)
tanců pod vedením Ivany Fábryové,
učitelky tanečního oboru. Přihlásit
se mohou všichni od šesti do 60ti i
více let.
Informace v ZUŠ Žatec, nebo na
tel. č. 415 740 368.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje dne 26. 8. 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 občanů trvalý pobyt na území ČR
• Minimální věk 18 let • Způsobilost k právním úkonům • Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem v ČR/
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (stavební zaměření výhodou) nebo středoškolské vzdělání
stavebního zaměření a praxe ve stavebním oboru • 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. 10. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou:
• ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání • výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
• ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. (negativní osvědčení lze doložit až k osobnímu
jednání) • životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději
do 12.9.2008 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.

