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Na snímku p. Černý hlasuje pro své kandidáty do krajského zastupitelstva
a do Senátu ve volební místnosti v Žatci.

Volby 2008 v Žatci
V Žatci v 18 okrscích volilo téměř
16000 voličů a volební účast byla
35,54%.
Ve volbách do zastupitelstva kraje
zvítězila ČSSD 33,51%, po té KSČM
23,69% a jako třetí ODS 18.24%, nejméně hlasů obdržela Konzervativní
koalice 0,05% hlasů.

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Nemocnice Žatec, o.p.s. si Vás
dovoluje pozvat na
„Den otevřených dveří nově
zrekonstruovaného oddělení
chirurgie“
pátek 31.10.2008
10 – 17 hod.

Volební účast do senátu byla 34%
a zvítězili za ČSSD PhDr. Marcel
Chládek 29,46%, za KSČM Václav
Beneš 25,88% a za ODS Ing. Jan
Kerner 22.23%.
Ve 2. kole senátních voleb, které se
uskuteční 24.10 2008.a 25.10.2008 se Všechno je relativní, říkal s oblibou Vladimír Halamásek a nechal se vyfotografovat před obrazem Alberta
Einsteina, jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob - autorem obecné teorie relativity.
utkají Marcel Chládek a Jan Kerner.

Volby 2008

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR proběhne v tomto termínu:
24.10.2008
14.00 – 22.00 hod.
25.10.2008
08.00 – 14.00 hod.
Volby proběhnou ve stejných volebních místnostech. Hlasovací
lístky obou kandidátů obdrží voliči
přímo ve volebních místnostech.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Vzácný člověk Vladimír Halamásek
Pan Vladimír Halamásek se narodil v Havlíčkově Brodě (28.
9. 1929), ale od promoce na UK žil v Žatci a na město na řece
Ohři nenechal dopustit. Filozof, pedagog, dělník, publicista,
historik, řezbář, grafik, uznávaný malíř… To všechno byl
Vláďa… Sedával jsem s ním často a dlouho nad skleničkou
dobrého červeného vína. Podobně jako já, i mnoho dalších lidí
se setkávalo s jeho laskavým a chápavým přístupem, a věřím,
že stejně jako já budou vzpomínat na večery rozprav a diskusí
o životě, divadle, politice, kumštu i ženách. Miloval život, miloval přírodu, od studijních let se věnoval kreslení a malování.
Jeho obdiv a osobní vztah k rodné Vysočině byl trvalý, vracel

se sem, aby znovu a znovu zkoušel zachytit na malířské plátno
její neopakovatelný půvab. Stejně tak maloval krajinu kolem
jihočeského Tábora i skicoval historické památky v Žatci. Rád
se budu podílet na pořádání listopadové výstavy jeho obrazů
v Křížově vile. Vláďa se na tuto výstavu opravdově těšil... Jako
velký žatecký patriot patřil také do poslední chvíle mezi aktivní
členy Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Vzácný člověk, milovaný manžel, otec, děda. Jsem rád, že jsem se mohl považovat
za jeho kamaráda a přítele. Vladimír Halamásek zemřel náhle
dne 12. října 2008 ve věku 79 let. Čest jeho památce.
Petr Šimáček

Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší
Novela zákona č.168/1999 Sb. zavádí
povinné příspěvky do garančního fondu a zvyšuje vymahatelnost zákona.
Praha 14. října 2008 – Od 1. ledna
2009 budou vlastníci a provozovatelé
vozidel, kteří nemají sjednáno povinné
ručení, hradit za každý den, kdy nemají
vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů
(ČKP). Sazba příspěvku se bude podle
druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč
denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění
a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně
jako tomu je nyní, osoba za tuto škodu
odpovědná. Podle údajů, které má ČKP
k dispozici, je u nás registrováno přibližně 850 tisíc vozidel bez povinného
ručení. Další významnou změnou je, že
novela zákona uděluje plné kompetence
k uplatňování nároku na úhradu příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ta má
informace o vlastnících nepojištěných
vozidel a zároveň má k dispozici dostatek
nástrojů k tomu, aby přiměla neplatiče
povinného ručení k zaplacení příspěvku.
Příspěvek nepojištěných do garančního
fondu má být účinným nástrojem ke
snížení počtu nepojištěných vozidel na
českých silnicích a k následnému snížení počtu nepojištěných škod. „Zavedení
příspěvku nepojištěných do garančního
fondu je největší změnou v oblasti pojištění vozidel od roku 2000, kdy bylo
povinně smluvní pojištění odpovědnosti
zavedeno,“ říká Jakub Hradec, výkonný
ředitel České kanceláře pojistitelů.
„Dosud nesly rozhodující část nákladů
garančního fondu pojišťovny, které byly
nuceny tyto náklady promítat do ceny
pojištění a tak na škody způsobené ne-

pojištěnými motoristy nepřímo přispíval
každý poctivý plátce povinného ručení.
Od ledna se tento neuspokojivý stav změní a do garančního fondu budou povinně
přispívat i majitelé vozidel bez povinného
ručení,“ dodává Hradec. Podle statistik
ČKP řidiči nepojištěných vozidel ročně
způsobí více než 5 tis. nehod s celkovou
výší škod zhruba 500 mil. Kč. Pokud
způsobí škodu nepojištěný řidič, hradí
poškozeným jejich oprávněné nároky
ČKP z garančního fondu. ČKP následně
vymáhá uhrazenou škodu na viníkovi i na
dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu. Ročně garanční fond na
náhradách škod vyplatí přibližně 300
mil. Kč. Kumulované závazky garančního fondu již dosáhly výše 2,7 mld. Kč
a neustále rostou. Úspěšnost vymáhání
po nepojištěných škůdcích přitom dosahuje asi 30 %. To znamená, že zbývajících 70 % nákladů garančního fondu
dosud financují slušní motoristé v ceně
povinného ručení. Vlastníci a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým
dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká
povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou od ledna 2009 Českou
kanceláří pojistitelů písemně vyzváni
k úhradě příspěvku.
Jezdit bez povinného ručení je hazard!
Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu
na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval
v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný
na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání
příspěvku. Ten může skončit až žalobou
u soudu a následnou exekucí. Od zaháje-

ní vymáhání se dlužná částka navíc začne
navyšovat o náklady s vymáháním spojené. Přehled denních sazeb příspěvku do
garančního fondu podle druhů vozidel:
motocykl s objemem válců motoru do
350 ccm motocykl s objemem válců
motoru nad 350 ccm osobní automobil
s objemem válců motoru do 1850 ccm
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm autobus nákladní
vozidlo s největší přípustnou hmotností
do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo
s největší přípustnou hmotností nad
3 500 kg do 10 000 kg tahač nebo jiné
nákladní vozidlo s největší přípustnou
hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné
vozidlo s největší přípustnou hmotností
nad 10 000 kg speciální vozidlo přípojné
vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností
do 3 500 kg zemědělský nebo lesnický
traktor a jejich přípojné vozidlo ostatní
vozidla 20 Kč 30 Kč 50 Kč 70 Kč 160 Kč
130 Kč 300 Kč 80 Kč 30 Kč 40 Kč 60 Kč
Pozor: příspěvek do garančního fondu
není pojištěním! Zaplacení příspěvku do
garančního fondu nenahrazuje pojištění
vozidla. Pojištění se sjednává předem
(u některé z pojišťoven působících na
českém trhu) a kryje budoucí rizika
spojená s provozem motorového vozidla.
Příspěvek se hradí zpětně za období, kdy
vozidlo nebylo pojištěno, a je spoluúčastí na krytí škod hrazených z garančního
fondu. Ten, kdo nemá sjednáno povinné
ručení, ani nadále nemá nárok na to,
aby za něj škodu způsobenou nehodou
hradila pojišťovna. Stejně tak zaplacení
příspěvku nepojištěného neuchrání od
sankcí za provozování vozidla bez povinného ručení, které mu mohou udělit
příslušníci Policie ČR nebo správní

orgány. Dejte si věci do pořádku dokud
je čas! Kromě těch, kteří s nepojištěným
vozidlem vyjíždějí na silnice a kteří si
jsou velmi pravděpodobně porušování
zákona dobře vědomi, týkají se zaváděné
novinky i těch, kteří nepojištěné vozidlo
reálně neprovozují a často si možná ani
neuvědomují, že přesto porušují zákon.
Může se jednat například o starý nepojízdný automobil, který však jeho vlastník
neodhlásil z registru vozidel. Dalším případem může být nedostatečné administrativní ošetření náležitostí souvisejících
s prodejem vozidla jiné osobě. Česká
kancelář pojistitelů proto na období od
poloviny října do konce roku připravila
informační kampaň, během které chce
veřejnost na změny upozornit a pomoci
tak těm, kterých se týkají, aby si své záležitosti uvedli do souladu se zákonem.
Pokud je někdo uveden v registru vozidel
jako vlastník vozidla a pro toto vozidlo
nemá sjednáno povinné ručení, měl by
buď povinné ručení urychleně sjednat,
nebo uvést skutečnosti v registru vozidel
na pravou míru (například nepojízdné
vozidlo vyřadit z registru). „Naším
cílem je, aby všichni motoristé v této
zemi jezdili pojištěni, nikoliv represe.
Proto vynakládáme značné úsilí
Jezdit bez povinného ručení je hazard!
na to, aby veřejnost byla včas informována. Apelujeme na ty, kdo dnes
neplní zákon, aby si nesrovnalosti do
konce roku vyřešili,“ dodává Jakub
Hradec, výkonný ředitel ČKP. Od 14.
října 2008 budou mimo jiné k dispozici
stránky www.bezpojisteni.cz nebo informační telefonní linka 221 772 773, kde
veřejnost může získat podrobné infor-

mace o problematice povinného ručení
a především o nadcházejících změnách.
„Oslovili jsme také starosty obcí, které
vedou registry vozidel a vedoucí těchto
registrů. Podrobně jsme je o připravovaných změnách informovali a upozornili
je na pravděpodobnost zvýšeného zájmu
o služby registrů vozidel před koncem
roku. Věříme, že se pokusí vyjít občanům vstříc – například zvýšením personální kapacity či prodloužením pracovní
doby registrů vozidel,“ doplňuje Jakub
Hradec. Aby se zvýšil dosah informační
kampaně, přizvala ČKP ke spolupráci
i některé další partnery. Na informační
kampani se budou podílet: Ústřední
automotoklub České republiky, Svaz
dovozců automobilů, SOS - Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Sdružení
automobilového průmyslu, Autoklub
Bohemia Assistance, Asociace českých
pojišťovacích makléřů a společnost AAA
AUTO. xxx Česká kancelář pojistitelů
Česká kancelář pojistitelů je profesní
organizací pojišťoven, které poskytují tzv.
povinné ručení. Spravuje garanční fond,
z něhož hradí poškozeným škody, jež jim
byly způsobeny nepojištěnými vozidly.
Kancelář následně tyto škody vymáhá
po řidičích a vlastnících nepojištěných
vozidel. Řeší rovněž případy, kdy došlo
k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při
nehodě způsobené nezjištěným vozidlem
a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který
tuto problematiku upravuje. Kontakt pro
další informace: Jana Čechová, Hauska
& Partner (mediální zástupce ČKP), tel.
603 574 631, mail: jana.cechova@hauska.com Partneři informační kampaně:
Jezdit bez povinného ručení je hazard!
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 29.9.2008
Pronajmout 17 ks plakátovacích ploch
v Žatci v lokalitách : 1.ul. Stroupečská
u Železného mostu, 2. ul. Plzeňská u křižovatky s ulicí Lounskou a Osvoboditelů,
3. ul. Purkyňova u Šroubárny, 4. ul. Rooseveltova u hlavního vlakového nádraží, 5.
ul. Rooseveltova u mostu, 6. ul. Svatováclavská u nám. 28. října, 7. ul. Nákladní pod
Libočanskou brankou, 8. ul. Nákladní u ul.
Příkré, 9. ul. Nákladní u zastávky městské
hromadné dopravy, 10. ul. Tyršova, 11. ul.
Pražská u hřbitova, 12. ul. B.V. Kunětické
naproti Chmelařství, 13. ul. Studentská,
14. ul. Sv. Čecha, 15. ul. Husova u Normy,
16. nám. Poperinge, 17. nám. Poperinge,
v souladu s usnesením Rady Města Žatec
č. 883/08 ze dne 29.9.2008 za těchto
podmínek:
n nájemce bude zajišťovat výlepovou službu pro třetí právnické či fyzické osoby
n za jím stanovenou úplatu; zároveň je
povinen odstraňovat nelegální výlep
n nájemce bude udržovat na vlastní náklady výlepové plochy v řádném technickém
n a estetickém stavu, bude průběžně odstraňovat či přelepovat potrhané nebo
poničené
plakáty, nejméně jednou ročně provede nátěr kovových konstrukcí, opravy výplně
n bude provádět průběžně podle potřeby
n nájemce nesmí použít plakátovací plochu pro velkoplošnou reklamu
n nájemce bude mít možnost umístit na
pronajatých plakátovacích plochách
své logo
n a způsob kontaktu na nájemce
n doba plnění zakázky bude od uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou
s tříměsíční
n výpovědní lhůtou bez udání důvodu
n nájemce navrhne výši nájmu, který
bude odvádět pronajimateli za každou
plakátovací plochu měsíčně, splatnost
bude dvakrát ročně
Nabídka bude obsahovat
n návrh obnovy stávajících plakátovacích
ploch v provedení deska, válec nebo
jiném (vzhled, konstrukční, materiálové a barevné řešení) v měřítku, které
umožňuje jednoznačné posouzení způsobu provedení vč. fotodokumentace
nebo vizualizace.
n návrh případného umístění nových plakátovacích ploch v území města (zákres
v katastrální mapě, uvedení čísel pozemků, identifikace vlastnických vztahů, zákres nebo vizualizace umístění v území);
v takovém případě nájemce může navrhnout jiný způsob placení nájmu či
jinou úhradu (investování části zisku
do oprav a vylepšování technického či
estetického stavu plakátovacích ploch
nebo jejich rozšiřování):
n návrh způsobu eliminace výskytu „černého“ výlepu na území města Žatec.
n návrh technického, časového a organizačního způsobu správy a provozování
výletových ploch (způsob příjmu plakátů pro výlep, úklid v těsném okolí
plakátovacích ploch, kontrola, opravy,
údržba).
n návrh podmínek výlepu plakátů včetně
cenových pro příspěvkové organizace
města Žatec a pro potřeby úředních
oznámení města Žatec
n návrh nájemní smlouvy včetně ceny,
kterou nabízí za pronájem
záruky a reference
Uchazeč předloží nabídku v uzavřené
obálce s označením: ,,Plakátovací plochy
v Žatci – neotvírat“ a opatřené na uzavření razítky uchazeče.
Nabídku je možné podat pouze v podatelně v pracovní dny na Město Žatec,
Městský úřad, podatelna, nám. Svobody
1, 438 24 Žatec
Nabídka musí dále obsahovat:
n ověřenou kopii ŽL – max. stáří kopie 3
měsíce
n čestné prohlášení uchazeče, že není
dlužníkem Města Žatec se závazkem
po době splatnosti
n výše měsíčního nájmu za jednu plakátovací plochu
n návrh nájemní smlouvy
Další požadavky na zpracování nabídky
- Nabídku podá uchazeč v jednom originále. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka
včetně případných dokumentů a příloh,
prospekty apod. bude zpracována v českém jazyce.
- Uchazeč vyčíslí cenu investic do obnovy stávajících a případného umístění
nových plakátovacích ploch a uvede
způsob zajištění výlepu plakátů, údržby

Žatecký
týdeník

plakátů, údržby plakátovacích ploch
komunikaci a následně po nově vytvoa případné další související služby.
řeném nájezdu š. 4 m ze zámkové skla- Uchazeč předloží závazný časový hardebné dlažby. Změna umístění vjezdu
monogram realizace nabídky s případje možná po schválení ORM a zhotoviným určením jednotlivých etap.
tele stavby tech. infrastruktury (Silnice
- Uchazeč předloží v nabídce návrh
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
smlouvy v paragrafovém znění (v člepozemku.
nění na články, odstavce a písmena). - podél pozemku je vytvořen chodník, od
Návrh smlouvy musí být podepsán
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
statutárním orgánem uchazeče.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
- Uchazeč jasným a prokazatelným způpozemku) přerušovaný zatravněním
sobem doloží navržený způsob plnění
a ozeleněním keři a stromy.
nabídky včetně referencí z dosavadního Připojení na inženýrské sítě:
působení v této oblasti podnikání a sta- - na pozemek je přivedena přípojka vody
noví zřejmé garance, záruky a záruční
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
lhůty pro realizaci nabídky.
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
Zveřejněno: od 2.10.2008 do
provést úpravu vybetonováním přecho31.10.2008
dové 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
Projednáno RM dne 8.9.2008
čerpáním).
Pozemek k výstavbě občanského vyba- Přivedena je samostatná dešťová kanavení
lizační přípojka DN 100 – dešťové vody
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
bude možné napojit pouze přes bezpeč1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle
nostní přepadovou jímku – nelze napojit
územního plánu města
přímo (bude součástí projektové dokuk žádosti je nutné předložit:
mentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
- zastavovací studii
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- harmonogram výstavby
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
pozemcích cca 2 m od hranice pozem- u právnických osob nutno doložit ověřeku.
nou fotokopii platného výpisu z obchodní- CZT bude dodáváno Žateckou tepláho rejstříku.
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zařazeny plochy občanského vybavení
zděném pilířku na hranici pozemku.
charakteru veřejného vybavení (veřejná
Odtud bude na pozemek vyvedena zaspráva, ochrana obyvatelstva, školství,
slepená přípojka teplovodu DN 40. Přisociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
pojení a předávací stanice bude součástí
významné objekty církevní, administrativní
projektu jednotlivých RD (ke SP nutné
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
vyjádření ŽT a.s.).
pošta), ubytování a obchodu (hypermarke- území není vybaveno plynovodem.
ty a supermarkety, obchodní síť).
- dále budou v pilířcích na pozemcích
Zveřejněno: od 15.09.2008 do
umístěny elektrické rozvodné skříně
12.11.2008
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 rohon lokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
vých parcel bude stavební čára 5,5 m
schválen Radou Města Žatec dne
dodržena z obou stran od ulice. Vzdá14.07.2008
lenost od hranice sousedního pozemku
Území pro výstavbu rodinných domů je
bude min. 3 m.
určeno schválenou zastavovací studií, kde
bylo navrženo základní členění parcel do - Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stabloků navazujících na současné ulice Vrchvební čára.
lického, Politických vězňů, Elišky Krásno- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
horské, Dukelská a U Flóry v Žatci :
a 4614/85 budou RD minimálně dvou1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2
podlažní (druhé podlaží nebude řešeno
2.p.p.č. 4614/54 o výměře
1268 m2
jako podkroví).
3.p.p.č. 4614/61 o výměře
1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře
1148 m2 - Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
5.p.p.č. 4614/65 o výměře
1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře
1060 m2 - Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
7.p.p.č. 4614/70 o výměře
1043 m2
SP či ohlášení stavby.
8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře
1150 m2 - Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
10.p.p.č. 4614/73 o výměře
830 m2
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
11.p.p.č. 4614/82 o výměře
865 m2
nejsou stanoveny.
12.p.p.č. 4614/85 o výměře
1185 m2
13.p.p.č. 4614/86 o výměře
880 m2 - Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
Způsob a postup prodeje pozemku
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
- v termínu zveřejnění podání žádosti
sluneční energie a to na vlastní náklao koupi pozemku na řádně vyplněném
dy.
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
každý jednotlivý pozemek)
se bude vyjadřovat architekt města indi- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
viduálně.
2
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m
- kupující uhradí poplatky spojené s pro- vysvětlivky:
* PD – projektová dokumentace, SP – stavedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do vební povolení,
2 měsíců ode dne schválení zastupitel- Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstvem města
stavby podá odbor rozvoje města tel.
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
415736264, harajdova@mesto-zabude zaplacena před podpisem kupní
tec.cz
smlouvy
ve věci podmínek kupní smlouvy, způ2
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m
sobu a postupu prodeje podá majetkový
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupodbor tel. 415736225, eisertova@mesní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
to-zatec.cz
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
zveřejněno od 6.10.2008 do 4.11.2008
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (do- tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
končení stavby se rozumí vydání pravo- v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

mocného 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

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

Žatecký týdeník
je nutné předložit:
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2
- zastavovací studii
patra) a byla zachována možnost zvýšení
- harmonogram výstavby
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- současně s výstavbou garáží bude řešena
- u právnických osob nutno doložit ověřevýsadba stromů do ulice Stavbařů Žanou fotokopii platného výpisu z obchodnítec
ho rejstříku.
- součástí kupní smlouvy bude odsouZveřejněno: od 25.09.2008 do
hlasená zastavovací studie architektem
24.10.2008
města se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínProjednáno RM dne 17.03.2008
kou odstoupení od smlouvy a smluvní
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
2
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m
- dokončení výstavby kolaudací a zaza minimální nájemné ve výši 1.000,- Kč/
hájení provozu max. do dvou let
m2/rok bez služeb.
od vydání stavebního povolení pod
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze
- u právnických osob nutno doložit
ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr
ověřenou fotokopii platného výpisu
odpovídá zájmům města.
z obchodního rejstříku.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99 Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 2008
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 1.10.2008 do 30.10.2008 Projednáno RM dne 10.12.2007

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 307 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 373,-Kč
měsíčně.
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 6.10.2008 do 4.11.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
n za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.
Zveřejněno: od 06. 10. do 04. 11. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– 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 m2 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
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení
a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací
studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická část, hmotové
uspořádání (podlažnost, počet bytových
a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní
smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje
v kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby

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 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

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.
Zveřejněno: od 16. 10. 2008 do 14. 11.
2008

Informace
z odpadového
hospodářství
města Žatec

V současné době dochází k vylepování
samolepek na kontejnery na tříděný odpad
(papír, plasty, sklo) mající za úkol občany
informovat o zákazu odkládání odpadu
mimo nádoby a o ukládání odpadů, které
do popelnic nepatří (viz. obrázek).
Poslední dobou se množí případy, kdy
v nádobách na tříděný odpad končí komunální odpad, který je pak nutné likvidovat
na skládce, což stojí město nemalé finanční
prostředky.
Za tento přestupek hrozí bloková pokuta na místě od Městské policie až do
výše 1 000 Kč, pokud je přestupek dále
postoupen přestupkové komisi může být
viník potrestán až do výše 50 000 Kč
dle § 47, odst. 1, písm. h) dle zákona o
přestupcích.
Pokud se někdo potřebuje zbavit autovraku, je zde pouze jediná možnost jak
toto učinit.
Ekologickou likvidací se zabývá firma
Boris Košťák – Aquaservis (Osvoboditelů
1156, Provozní doba: PO-PÁ: 7:00 – 16:00,
v SO a NE na zavolání, tel.: 602 143 856).
Za zbavení se autovraku v rozporu se zákonem o odpadech hrozí viníkovi pokuta
až 20 000 Kč.
Základní informace o odpadech a způsobech nakládání s odpady můžete naleznout
na stránkách městského úřadu:
www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/
odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/
odpady/2008-01-15.html
Dále byly zprovozněny webové stránky
HelpDesk Odpadového hospodářství na
adrese: http://odpady.mesto-zatec.cz/,
které by měly zjednodušit a zefektivnit
vyřizování podnětů a stížností individuálních uživatelů na konkrétní problémy
v odpadovém hospodářství.
Upozorňujeme občany na možnost
odevzdat odpady (velkoobjemové, nebezpečné, elektrozařízení atd.) na sběrném
dvoře ZDARMA, a to sedm dní v týdnu
(adresa: Čeradická 1014, Provozní doba:
PO-PÁ: 7:00 - 18:00; SO-NE: 9:00 - 18:
00). Právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání mohou na sběrném dvoře odevzdávat veškerá elektrozařízení zdarma.

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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23. října 2008

ŘÍJEN 2008
23.10. Čtvrtek AUGUST, AUGUST, AUGUST

19:30

29.10. Středa PAVEL JAKUB RYBA TOUR AND THE FISH MEN

19:30

30.10. Čtvrtek BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ

19:30

Hořká komedie ze šedesátých let minulého století o manipulování a ohlupování lidí. Uvede divadelní soubor DK Krupka Olympie ve složení Rudolf Rýsl,
Jaroslav Kejzlar, Václav Vašák, Alena Jechová, František Rýsl a další.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,V rámci turné po vlasti české i slovenské přijedou zahrát společně s P. J. Rybou také zajímavý hosté. Poprvé v Žatci tak představí například Dean Brown (
USA), Petr Valášek, Mikoláš Nop, Dr. Boss. Poslechnout si tento večer můžete
hudební mix Funky, Rocku, Fusion a popu.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150,Jedna z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika
a herce druhé poloviny 19.století F.F.Šamberka. Příběh se odehrává v prostředí divadelní společnosti, která je však po finanční i mezilidské stránce
na pokraji krachu. Hrají: Jaroslava Obermajerová, Oldřich Navrátil, Martina
Hudečková, Kamila Špráchalová, Julie Jurištová, Kateřina Fixová a další Režie:
Milan Schejbal
Předplatné sk A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 180,II.místa 170,- III.místa 160,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
25.10. SOBOTA LÁSKA ZA ČASU CHOLERY

19:30

26.10. NEDĚLE OSTROV POKLADŮ

15:00

Bonton Film. Drama / Romantický / Komedie / USA, 2007, 139 min
Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého
století. Florentino Ariza se jako mladík zamiluje do nádherné Ferminy Ta ovšem
jeho lásku odmítne a její otec ji vzápětí donutí vzít si váženého lékaře Urbina).
S tím se ovšem Florentino nesmíří a stále se o Ferminu pokouší. Zatímco Ariza
je romantický snílek, který z nešťastné lásky padá do náručí celkem 622 jiných
žen.
Režie: Mike Newell. Hrají: John Leguizamo, Liev Schreiber, Laura Harring,
Javier Bardem, Benjamin Bratt,
Přístupné od 12. let. E CINEMA
Vstupné: 60,Magic Box, Dobrodružný / Komedie /Francie / Velká Británie / Maďarsko,
2007, 100 min
Poklad ukrytý na opuštěném ostrově v Karibiku. Krvežíznivý pirát s dřevěnou
nohou bez lodě. Smyslná baronka bez skrupulí, ale s lodí. Odvážný ale zasněný mladý muž s mapou, vtisknutou do jeho děravé paměti. A jedno skvělé
ráno v roce 1700 a něco, kdy tato chamtivá banda vypluje hledat své štěstí na
zrádných březích Ostrova pokladů.
Režie: Alain Berberian. Hrají: Alice Taglioni, Gérard Jugnot, Jean-Paul Rouve,
Vincent Rottiers
Přístupné, DVD
Vstupné: 50,-

19:30

Magic Box. Mysteriózní / Drama / Thriller / Francie, 88 min
Benjamin, Hannah a šestnáctiletá dcera Samantha tvoří šťastnou rodinu.
Hannah ale cítí, že její dcera prochází krizí a rozhodne se s ní na pár dní odjet. Během cesty dojde k nehodě a Benjamin musí náhle čelit velké tragédii:
jeho žena i dcera upadly do těžkého kómatu. Hannah nabývá vědomí jen na
okamžik, kdy naposledy stiskne ruku své dcery, která právě otevírá oči. Poté
Hannah umírá. Benjamin, zdrcený ztrátou své ženy a šťastný, že jeho dcera
je naživu, postupně nabývá dojmu, že duch Hannah vstoupil do Samantina
těla. Režie: Vincent Perez. Hrají: David Duchovny, Lili Taylor, Corey Sevier,
Olivia Thirlby, Bruce Ramsay, Brendan Sexton III
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám byt 1+ 3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Prodám byt 1+3 v OV, 2. patro, 68
m2, WC a koupelna po rekonstrukci,
parkety, balkon, plastová okna, kabelová televize, internet. Žatec Podměstí.
Tel. 737 267 050.
n Pronajmu byt 2+kk v centru města, 6000Kč + energie, 2x kauce. Tel.
603 873 590.
n Prodám
plynovou
karmu
MORA 371, používaná 3 roky. Cena
3500,-Kč. Dle dohody záruka. Tel. sms
774 552 533.
n Provádím rekonstrukce koupelen, zednické práce, bourací práce,
sádrokartony, malování, úklidy. Tel.
722 151 286.
n Koupím dům, chalupu i před opravou, platím hotově. Tel.722 064 950.
n Montáž žaluzií a sítí proti hmyzu.
Příznivé ceny a krátké dodací lhůty. Tel.
607 690 022.
n Hledám ke koupi nebo pronájmu
garáž v Žatci, nejlépe na Jihu. Tel.:
777 962 753
n Pronajmu byt 1+1, Husova ul.
– pod nemocnicí. Jen pracujícím lidem,
pro max. 2 osoby. Vratná kauce 10.000,Kč. Celkový nájem včetně energií a služeb 7.200,- Kč měsíčně. První smlouva
na 6 měsíců s možností prodloužení,
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 777 634 051.

Salón LENKA

Masarykova 919, Žatec

A KC E

vyhlašuje dne 15.10.2008 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního
a vyvlastňovacího úřadu

Anticelulitidová ozónová masáž

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.

žena
280.muži
380.záda-šíje 200.-

490.-

17.10. Marie Poláková
Kamil Fišer
18.10. Jan Miklík

69 let
71 let
63 let

Poděkování
partnerům
FOTO ANTONÍN SVOBODA

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Kompletní masáže

AKCE!!!

V sobotu 18.října se od 20.00h v kulturním domě Moskva konala podzimní akce „Večer pro všechny generace“ s oblíbenou kapelou Aquarius a jejími
hosty.
A jako pokaždé skupina rozjela od školky, Krejčí apod.Večerem provázel
samého začátku naplno svůj repertoár pohotový Jiří Formánek, který nakonec
písniček a roztančila všechny přítomné. rozdal všem členům této oblíbené kaAle nejen tancem a zpěvem se bavilo pu- pely diplomy za výdrž ve skupině. Ještě
blikum, vystoupení střídalo vystoupení. nutno připomenout, že při písničkách
Po malých břišních tanečnicích pod kapely dodával svým pohybovým navedením Mudr.Ireny Voříškové a Mar- dáním šmrnc tanečník Rostislav Síbr.
cely Žatecké nastoupila skupina New
Tento večer, tak jako všechny předešlé
Age Of Smokie, která měla dokonale pořádala agentura Patrik pod vedením
provedené skladby legendární skupiny Petra Brehma a bylo by opravdu škoda,
SMOKIE. Pak zazněly nezapomenutelné kdyby tento večer byl už opravdu posledhity Standy Hložka např. Holky z naší ní?
(stej)

Dostaveníčko v divadle

Výuka tance pro vozíčkáře

ROZLOUČENÍ

Poslední podzimní „večer
pro všechny” ?

Na snímku žáci 28.října s písničkou ve znakové řeči.

Minulý týden ve středu si dali v žateckém divadle dostaveníčko senioři. Pořadatelem byla ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Žatec. Po slavnostním zahájení navodily veselou náladu žáci ze Základní školy 28. října se svým
kulturním programem. Zpívání znakovou řečí, scénky z pohádek a šmoulové
se střídali na jevišti.
Jak zabezpečit finanční hotovost, jak
Součástí dostaveníčka byla výstava
čelit podvodníkům, jak se nestát obětí, výrobků např. Speciální mateřské škojak prožít stáří bez nehod, jak být obe- ly, mateřské školy Alergo, Kamarád
zřetní nejen doma, ale i za dveřmi – to LORM, Speciální a Logopedické školy
byly všechno rady od příslušníka Policie Žatec.Zastoupení zde měla Arnika
ČR a z dokumentu, který přítomní s vel- – komplexní a domácí péče a Miroslav
kým zájmem shlédli.
Černý s kompenzačními pomůcky pro
Klinický inženýr Tomáš Sychra, kte- zrakově postižené. Den SPCCH se uskurý má za sebou více jak 36letou praxi tečnil již čtvrtým rokem a organizátoři
s akupunkturou, objasnil alespoň z části se přípravě věnují s velkým nasazením
pojem šamanismu a jeho bubnová ces- a úsilím. Jen je škoda, že organizátoři
ta, byla pro většinu z přítomných zcela oslovili zhruba dvacet pět subjektů
něco ojedinělého. A ani nepřítomnost a institucí, které měly možnost se také
přednášejícího cestovatele nenarušila zúčastnit a více jak polovina z nich necelodenní program. Prostor na jevišti uznala za vhodné, alespoň odpovědět.
pak patřil tanečnímu páru Pavlu Zu- Ze třiceti pozvaných hostů se zúčastnil
skovi a Jitce Hampejsové z TK Dance zahájení vedoucí odboru sociálních
Art Podbořany, kteří zatančili latinsko věcí Mgr. P. Antoni a během dne mís–americké tance.
tostarosta A. Kassal. Za zmínku stojí,
Tóny rumby a samby vystřídala coun- že shlédnutí dokumentu „Nebezpečný
try kapela Parťáci a skladby táboráků věk“ v rámci prevence kriminality MV
PODĚKOVÁNÍ
a trampů zněly divadlem a skončili až u se zúčastnili také některé pracovnice
sociálního odboru MěÚ. S. Žitníková
n Chtěli bychom touto cestou poděko- …nebeských bran.
vat všem známým, přátelům a Chmelařskému institutu za projevenou soustrast
a květinové dary při smutečním rozlouRoztančená kolečka o.s.
čení s p. Josefem Janečkem. Děti s roTřebízského
1393,
43801 Žatec • Telefon : + 420 723 209 538
dinou.
IČO: 227 29 747 • E-mail: jarkapanska@centrum.cz
Naše sdružení se zabývá výukou tance pro vozíčkáře s alespoň jednou zdravou
rukou. Pro další informace volejte na níže uvedené tel. číslo. Těšíme se na Vás.

Volejte 606 303 243

Na snímku v „akci“ skupina Aquarius s tanečníkem Rosťou Síbrem.

FOTO STEJ.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

27.10. PONDĚLÍ PŘEVTĚLENÁ
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Organizátoři akcí Miss zlatého moku
ČR 2008 a ŽATECKÉHO hopFESTU,
které se konaly v rámci žatecké Dočesné
pod záštitou starosty města Žatce Ericha Knoblaucha a hejtmana Ústeckého
kraje Jiřího Šulce - vyslovují poděkování partnerům a sponzorům, bez jejichž
pomoci a spolupráce by se obě akce
nemohly uskutečnit. Jsou to tyto firmy,
organizace a společnosti:
Ústecký kraj, Město Žatec, IZOS,
AUTO Kopta, Salon VALENTINE,
vizážistka Markéta Kočinová, kadeřnice Petra Pospíchalová, Svaz pěstitelů chmele ČR, Chmelařský institut,
Městské divadlo, FOTO Svoboda,
DAMM reklama Žatec, CK Hassman,
FIRO tour, RE/MAX 4you, MINERALIS, INSTALANT, ELEKTRO Hanuš,
květinářství SLUNEČNICE, CK JAROTOUR, Restaurace Václavka a Jídelna Růžek, Uhelné sklady COUFAL
a FLORIÁNOVÁ, KLEMO Bezděkov,
Zahradnictví CINKE, Zahrada JURSÍK, Salon LENKA a Žatecký pivovar.
Na další spolupráci se těší Sdružení
rodáků a přátel města Žatce.
(ms)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 1. 12. 2008
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu,č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum
a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám
tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 10.11. 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.

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
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23. října 2008

Žatecký týdeník

POZVÁNKA

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...
Uplynulý víkend byl pro žatecký volejbal jen částečně úspěšný a to i proto,
že se do svazových soutěží zapojilo
další družstvo VK Sever, a to starší
žáci, pro které stejně jako pro žákyně
o minulém víkendu to byl jejich první
start v šestkovém volejbalu. Na hráčích
byla od počátku patrná značná nervozita a navíc k tomuto svému prvnímu
turnaji zajížděli do Litvínova, kde se
utkali nejprve s družstvem Oseku, se
kterým prohráli 0:2 (-16,-18), dále
pak neuspěli s domácím družstvem
Litvínova opět 0:2 (-18,-20) a na závěr
s celkovým vítězem turnaje družstvem
Ústí n/L, 0:2 (-22,-20), proti kterému
podali nejlepší výkon i když opět bylo
slabinou špatné podání, a u některých
hráčů i příjem.

n Dne 23.10.2008 od 16.00 hodin
pořádá okresní výbor KDU-ČSL besedu
k 90.výročí vzniku ČSR, kterou bude
provázet PhDr. Michal Pehr - pracovník Masarykova ústavu v Praze. Tato
přednáška se bude konat v salonku
restaurace Václavka. Součástí bude také
vystoupení žáků ZUŠ Žatec. Všichni jste
srdečně zváni.

Pozvánka do ZUŠ Žatec

Základní umělecká škola Žatec nabízí
v letošním školním roce novinku pro
veřejnost
- Dny otevřených dveří. V průběhu celého roku budete mít možnost v jednotlivých
měsících navštívit zcela nezávazně výuku
v různých oborech a vybrat si z naší nabídky, nebo se jen přijít podívat a zapojit
se , vyzkoušet si, či pouze shlédnout připravený program. Těšit se na Vás budou
žáci Scholy ludus, tanečního, výtvarného
a literárně dramatického oboru, ale také
dívky z pěveckého sboru a další soubory.
Průběžně Vás budeme informovat v tisku, který obor v daném měsíci bude Vám
veřejnosti zpřístupněn.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Irena Marešová

Kolobrnda 2008

V sobotu 18. října proběhl první ročník závodu koloběžek KOLOBRNDA 2008,
který pořádalo středisko Junáka v Žatci.
V závodě pro děti od sedmi do jedenácti závodit v jízdě zručnosti, štafetě a bláznivé
let soutěžili závodníci v šesti disciplínách, jízdě, ve které si museli připravit co nejtři disciplíny byly určeny pro jednotlivce bláznivější synchronizovanou jízdu.
a tři pro dvojice.
Všichni účastníci obdrželi pamětní
V neděli pak utrpěly první dvě porážky
V disciplínách pro jednotlivce měřili své předměty a vítězové disciplín diplomy
síly závodníci ve sprintu na 100 metrů, a hodnotné ceny. První cenu koloběžku ob- v soutěži i kadetky, které v oslabené sestav maratonu a ve slalomu. Dvojice mohli držel Jakub Moravec za nejrychlejší sprint. vě hrály v Teplicích proti silnému družstvu
Šanova a podlehly 2x 3:0, když na soupeře nestačily zejména v útoku. Obě utkání
výborně odehrála Adéla Lučanová, která
Žatecký jazzový podzim odstartuje záležitostí napůl domácí a napůl mezinárodní.
29. října zazní z divadelního pódia tóny z nástrojů skupiny Fish Man. Je to nová dokázala soupeře trápit blokem, servisem
hudební formace českého baskytaristy světového jména Pavla Jakuba Ryby, pře- i útokem.
Přes tuto porážku se děvčata udržela na
zdívaného český Jaco Pastorius. Kromě nové skupiny si přiveze exkluzivního
hosta ze Spojených Států, Dean Browna.
třetím místě v tabulce.
Stane se tak v rámci mezinárodního pacity svého oboru, hráli s mnoha hudebMĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mladší polovina týmu kadetek odjela
hudebního turné po Čechách, Slovensku ními veličinami světových jmen což platí sbírat zkušenosti do Plzně na druhé kolo
ŽATEC
a Polsku.
hlavně o hostu Deanu Brownovi.
Poháru nadějí, což je velmi kvalitně obBaskytarista
Pavel
Jakub
Ryba
se
na
Představitel jazz fusion hudby, kytarista
Přečtěte si...
pódium žateckého divadla vrací po třech z první ligy světových jazzových hudebni- sazený turnaj. Během víkendu dívky
letech. Jeho jméno nedávno problesklo ků, který jako studiový host natočil více odehrály 7 utkání se silnými soupeři
n Soehnlein, Karl M.
i sdělovacími prostředky, které o hudbě na jak sto CD, z nichž čtyři získala ocenění a v sobotu večer dokázaly poprvé v této
Svět normálních kluků
pomezí jazzu a rocku běžně nepíší. Stalo Grammy Awards.
soutěži zvítězit, když si poradily 2:1 s HaDrama o třináctiletém chlapci ze spose tak v souvislosti s tím že si jej firma FenDean Brown je ostřílený hráč, což lze bartovem. Nadšený výkon a vítězství pak
řádané rodiny na americkém předměstí der vybrala jako značkového interpreta, lehce vyvodit už jen ze stručného výčtu
70.let zachycuje tragickou nehodu a roz- podle nějž pojmenovává a staví své bas- jmen hudebníků, se kterými působil: některé dívky i obě trenérky oplakaly.
Vzhledem k tomu, že také zdaleka
pad rodiny…
kytary. Pavel Jakub Ryba je znám spíše David Sanborn, The Breckers Brothers,
n Gordijevskij, Oleg
Příští zastávka poprava

Gordijevského autobiografie nám dává
nahlédnout do života tajného agenta.
n Steklač, Vojtěch
Strašidla a spol.

Bořík, Čenda, Aleš a Mirek poznají
Thea, zakletého mnicha. Dokáží ho
vysvobodit?
n Mikuláš, Roman
Školní slovník cizích slov

Tento slovník nabízí všem „první
pomoc“ a orientaci ve spleti odborných
jazykových projevů provázejících všední
den dnešního člověka.

Pavel Jakub Ryba &Fish Man

v Evropě a v zámoří než u nás, ale i jeho
hudební stopy v v Čechách jsou dobře
zmapovatelné. Jazz Q, Combo FH, hrával
s Marsyas, doprovázel i popové zpěváky,
zároveň stíhá skládat a nahrávat a vydávat
desky a občas zakládat a obměňovat nové
kapely.
V říjnu 2005 odehrál v Žatci skvělé vystoupení s Mind The Step a letos přijede
s kapelou Fish Man (aby se to nepletlo),
poněkud početnějším sdružením a zároveň s hostem, vynikajícím americkým
kytaristou Dean Brownem. Hudební výraz
Fish Man je pestřejší a o něco rockovější.
Dvě kytary basklarinet saxofony a dokonce i akordeon mimo jiných s tím už
provedou své.
Všichni muzikanti z Fish Man jsou ka-

ar

Billy Cobham, George Duke, Marcus Miller, Roberta Flack, Joe Zawinul, Gil Evans,
Les McCann, Bill Evans, Till Bronner, The
Brecker Brothers a spousty dalších.
Ve středu 29.10 od 19:30 h v Městském
divadle v Žatci se bude určitě na co těšit.
Pavel Jakub Ryba tvrdí, že se vrací k starému dobrému jazzrocku. I po třiceti letech
je to více než zajímavá hudba jak se můžete
přesvědčit na své vlastní uši na jeho oficiálních stránkách http://www.pjryba.com
http://www.muzikus.cz/promuzikanty-clanky/Dean-Brown-kytarova-prava-ruka-Marcuse-Millera~24~cervenec~2002/
Část tvorby Dean Browna lze poslechnout na: http://www.myspace.com/
deanbrown
Jiří Navrátil

nebyly v nejsilnější sestavě bude výher
jistě přibývat.
Sestava: Kundratová, Zlatinská, Ryková, Mikulová, Kuželová, Hradcová,
Voláková, Břízová.

Po dvou kvalifikačních kolech odehrály žatecké starší žákyně první ostrý
turnaj v 1. lize KP.
Ve dvou úvodních utkáních předvedly
dívky velmi dobrý vyrovnaný výkon a porazily Šanov „A“ i Děčín „B“ shodně 2:0.
Po dvouhodinové přestávce však nedokázaly navázat na ranní výkony a děčínskému „áčku“ podlehly poměrně hladce
2:0. Přesto jim po prvním bodovaném
turnaji patří druhé místo.
Sestava: Želinská, Lučanová, Piglová, Šebková, Weissová, Pernerová,
Nosková.
n Celostátní 1. liga juniorů

V sobotu 18. 10. 2008 sehráli junioři
VK Sever Žatec třetí kolo ligové soutěže na domácí palubovce proti družstvu
VK Ervěnice, které po dvou kolech vedlo
naši skupinu.

První utkání prohráli žatečtí 0:3 (17,-25,-23) když ve druhém setu měli
na vítězství. Druhé utkání už dopadlo
jinak a žatečtí zvítězili 3:2 (-17,13,16,18,14). Přístup většiny hráčů odpovídal předvedené hře, která se dala nazvat
jako ligová.
Trenéry potěšila hra opor, ale chválili
i mladé hráče kteří odehráli utkání podle
svých možností a odvedli možná i něco
navíc.
Sestava: Krpálek Čekyl, Kupláček,
Stejskal, Myška Jan, Myška Michal,
Bambas, Koutník, Ulrich a Opat.

Sokolovský kapřík

V sobotu 4.10.2008 se naši desetiletí a mladší plavci zúčastnili již tradičních
závodů „Sokolovský kapřík“. O medaile bojovalo skoro 3OO závodníků téměř
z celé České republiky. Naši plavci podali skvělé výkony a v těžké konkurenci se
neztratili.
Nejlépe si vedl Stanislav Voráč, který
získal 2.místo na 100Z a 2x 3. místo na
100VZ a 200VZ. Dalším medailistou byl
Jakub Dvořák - bronzový na 100PZ. Filip
Urban se umístil nejlépe na 14. místě na
100Z, Kateřina Kozáková získala 5. místo na 100P a zlepšila si osobní časy na
kraulových tratích. Barbora Červenková
si doplavala pro 8. místo na 50Z a své
časové rekordy překonala ve všech svých
soutěžních disciplínách. Pavla Barochová vybojovala výborné 6.místo na
informace o žatecké chmelařské oblasti 50P. Tomáš Urban doplaval nejlépe na
početným zvídavým návštěvníkům 9.místě na 100PZ. Naši nejmladší plavci Koutník vybojoval 6.místo na 1OOPZ.
dožínek.
si také vedli výborně. Štěpán Henrych Před nadcházejícími oblastními přebory
Děkujeme pracovníkům Chmelařské- se umístil na 5.příčce na 50P a Marek se máme opravdu na co těšit.
ho muzea v Žatci za zapůjčení historických exponátů potřebných pro přípravu
naší expozice.
V rámci těchto oslav jsme poznali německé tradice, zúčastnili se slavnostního
zahájení s bohatým kulturním programem, seznámili jsme se osobně se saským ministrem zemědělství Frankem
Kupferem a ministerským předsedou
Stanislawem Tillichem.
Odjížděli jsme v pondělí ráno 22. září
plni dojmů, spokojeni, že jsme obstáli
a naše město v zahraničí se ctí reprezentovali, že jsme poznali mnoho milých lidí,
zajímajících se o Žatec, že jsme se mohli
zdokonalit v německém jazyce.
Mgr. E. Dundeková

Mezinárodní setkání mládeže v Oschatzu
Každý rok se žáci naší školy, Střední školy zemědělské a ekologické v Žatci,
zúčastňují mezinárodních pobytů mládeže v zahraničí. I v tomto roce obdrželo
deset žáků studujících němčinu pozvání od naší dlouholeté partnerské školy,
Střední odborné školy zemědělské v německém Döbelnu, aby se aktivně podíleli
na prezentaci středních odborných zemědělských škol za českou stranu na 11.
Saských dožínkových slavnostech v Oschatzu ve dnech 21.- 22. září 2008.
Náš pobyt začal však již ve středu, 17. hovězího dobytka, vepřů, hus, ale i pštrozáří, slavnostní večeří na uvítanou se sů, jeli jsme parním vláčkem, prohlédli
zástupci partnerských škol z Německa, jsme si muzeum lokomotiv.
Polska a Čech.
To nejdůležitější nás však teprve čeUbytováni jsme byli v nových bunga- kalo. V městečku Oschatz a přilehlém
lovech v kempu mládeže v Oschatzu, přírodním parku se konaly 11. Saské
který se nachází uprostřed nádherného dožínky. Naším úkolem bylo připravit
přírodního parku se spoustou udržované výstavní místo, kde bychom v sobotu
zeleně a malou zoologickou zahradou. Po a v neděli představili Žatec a jeho okolí
celý náš pobyt se o nás pečlivě starali zá- jako důležitou chmelařskou oblast a zástupci partnerské školy v Döbelnu v čele roveň reprezentovali naši školu s více než
s ředitelem školy, panem Schmidtem.
stoletou tradicí.
Ve čtvrtek a v pátek pro nás byl přiV našem stánku samozřejmě nechyběl
praven pestrý program - navštívili jsme chmel, pivo, mnoho informačních matezemědělské farmy, zabývající se chovem riálů o Žatci a usměvaví žáci, podávající
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(PO)NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ

Žatec, 13.10.2008: (Po)nocování v knihovně v noci z pátku 10.10. na sobotu
11.10.2008 se zúčastnilo 17 dětí ve věku od 11 do 14 let a 3 knihovnice. Během
večera děti vyráběly podzimní výzdobu, kterou si v knihovně můžete prohlédnout,
malovaly na kameny, četly si a vyprávěly, utkaly se v turnaji Člověče, nezlob se,
čekaly je zkoušky odvahy pod městskými hradbami a v prostorách knihovny a již
tradiční procházka nočním městem. Před samotným spaním si poslechly příběh
na dobrou noc a šuškání ve spacácích neustávalo ještě dlouho po půlnoci.
Na závěr nocování čekaly na děti odměny, kterými přispěly formou sponzorského daru firmy Cukrárna Květa a Zelenina Rekl, kterým patří touto cestou
poděkování. (fr)

