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Lidé pobírající
dávky budou
pracovat pro město

Dovoluji si Vás pozvat na 1. zasedání Zastupitelstva Města Žatce,
které se uskuteční dne 16.1.2009
od 17,00 hodin v zasedacím sále
v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Areál koupaliště
7. Různé
8. Diskuze a podněty
9. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Informace pro
sportovní
kluby
Odbor školství, mládeže a tělovýcho-

vy Krajského úřadu Ústeckého kraje,
vyhlásil neinvestiční dotační program
„ Sport a volný a čas 2009“. Zařazení
dotačního programu – děti, mládež,
tělovýchova, sport, volnočasové aktivity. Vyhlášení programu, zásady
pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
a žádost o poskytnutí dotace je možné
získat na stránkách krajského úřadu
www.kr-ustecky.cz nebo na požádání
na adrese krcmarik@iol.cz.
Karel Krčmárik
zastupitel ÚK

Informační
systém zpřehlední
nakládání
s autovraky
občanům i obcím

Provázanost údajů o převzetí autovraku
s následnými informacemi o vznikajících
odpadech z demontáže každého konkrétního vozu zajistí informační systém,
který funguje od počátku tohoto roku.
Výhody systému jsou nesporné jak pro
občany a obce, tak i pro evidenci automobilů a pro samotná sběrná zařízení.
Informační systém může v konečném důsledku přispět k omezení ztrát
vozidel, krádeží a volně odstavených
nepojízdných automobilů. Umožňuje
totiž například zpětnou kontrolu porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel
z registru silničních vozidel a převzatých
autovraků, může porovnat předávané
autovraky s registry hledaných vozidel,
udržovat neustále aktualizovanou databázi provozovatelů zařízení ke sběru
autovraků apod.
Důležitým výstupem pro občany je
vytištěné potvrzení o předání autovraku
do zařízení k ekologické likvidaci vozidla,
které je jednou z podmínek k trvalému
odhlášení z registru silničních vozidel.
Provozovatelé zařízení ke sběru vybraných autovraků se do systému musí
zapojit podle zákona o odpadech a jeho
prováděcí vyhlášky . Nezbytné je také
provést některé konkrétní kroky .
Jarmila Krebsová,
tiskové oddělení MŽP

Mise v Afgánistánu Ve čtvrtek 8. ledna 2009 proběhl mimořádný slavnostní nástup 2. kon-

tingentu PRT Uruzgan, který bude působit od 10. ledna do konce března v Afghánistánu. Jádro tohoto kontingentu je tvořeno příslušníky 41. mechanizovaného praporu Žatec a 42. mechanizovaného
praporu Tábor, kontingent v celkovém počtu 63 osob bude působit pod velením kpt. Jiřího Líbala.
První část odcestovala již tuto sobotu. Hlavním úkolem této mise v Uruzganu je obrana a ochrana
nizozemské základny hlavně proti přátelským odstřelovačům a nebezpečným sebevražedným útočníkům. Slavnostní nástup proběhl za přítomnosti velitele pozemních sil Brigádního generála Miroslava
Žižky a starosty města Žatce Ericha Knoblaucha.

Žatec – Něco za něco. Tak je nastaven nový systém,
který souvisí s výplatou státních dávek pro osoby ve
hmotné nouzi. Ten pobírají zejména dlouhodobě
nezaměstnaní lidé. Pokud odpracují pro obec či
město, kde žijí, určitý počet hodin měsíčně, získají
nárok na dávku v plné výši. Při vyšším počtu odpracovaných hodin mají dokonce nárok na určitý
finanční bonus. Pokud si ale řeknou, že pracovat
nechtějí, dostanou už jen existenční minimum, tj.
2020 korun měsíčně.
Odměnou je tedy jen již existující dávka, jinak za
odvedenou práci není další odměna. Vše hradí stát.
„Veřejnou službou se rozumí pomoc v obci, zejména
při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti
kulturního rozvoje a sociální péče,“ uvedl Mgr. Petr
Antoni, vedoucí odboru sociálních věcí Městského
úřadu v Žatci.
Město Žatec se k tomuto systému přihlásilo z několika
důvodů. Jak už bylo řečeno v úvodu, jedná se o možnost
zaměstnat osoby, které pracovní návyky nikdy nezískaly, nebo jsou tak dlouho bez místa, že je vytrácejí či už
ztratily. „Hlavním impulsem je samozřejmě získat
zdarma pracovní sílu. Nově zavedený systém považuji
za přínosný – očekáváme od něj více pracovních sil pro
úklid a tedy větší pořádek. Je správné, když někdo žije
z daní ostatních, aby jim to nějak vrátil. A tohle je dobrý
způsob,“ uvedl místostarosta Aleš Kassal.
Uzavíráním smluv na výkon veřejné služby a její organizací pověřila rada města technické služby. V současné
době je v evidenci odboru sociálních věcí 140 dospělých
klientů, kteří by mohli veřejnou službu vykonávat. Po nezbytných administrativních přípravách, které vyplývají
z příslušného zákona, se mohou zájemci hlásit v technických službách; tedy od druhé poloviny ledna.
„Jsme zvědaví, jaký o ni bude zájem. Tady se jasně
ukáže, kdo chce společnosti něco vrátit za to, co od ní
dostává, kdo si „najednou“ sežene práci a kdo je tak
ztracený případ, že nedokáže vykonat ani pár hodin
veřejně prospěšných prací,“ uzavřel A.Kassal

Změny v projektu Areálu koupaliště
Zastupitelé se v pátek 16.1. sejdou ke svému prvnímu letošnímu jednání. Na
programu budou výhradně usnesení, která se týkají projektů financovaných
pomocí dotací.
Představitelé města musí rozhodnout je závažná skutečnost, kterou se vedení
o nové strategii v postupu . Záměr vybu- města dozvědělo na sklonku minulého
dování nového areálu na místě starého roku a velký projekt koupaliště, který
koupaliště prochází v současné době byl původně připravován na financozměnami. Jsou vyvolané odlišnými pod- vání pomocí větší dotační částky musel
mínkami, které poskytují nově vyhlášené ve světle nových skutečností logicky
výzvy dotačních titulů, především jejich doznat nějaké změny. Zastupitelé tedy
finanční alokace (tedy kolik je v nich nyní musí rozhodnout, jakou variantu
souhrnně peněz). Zatímco v minulých postupu zvolí, aby se využila dosavadní
výzvách právě uplynulého roku, v kterých zpracovaná dokumentace a zároveň aby
bylo město tak úspěšné s projektem na město mohlo vybudovat ta zařízení jaká
Chrám chmele a piva, bylo alokováno potřebuje a dokázalo je i zaplatit. Toto
kolem 3 miliard respektive 1,23 miliard opatření tedy není žádným ústupem
korun, ve výzvě letošní je k rozdělení pou- z tzv. megalomanských pozic, nýbrž
ze 242 respektive 470 milionů korun. To realistickým zhodnocením faktu, za

který ale nemůže chybný záměr města, ale změna podmínek, které nikdo
nemohl před rokem předvídat. Jsou to
prostě politická rozhodnutí, která potom určují a následně mění další vývoj
a původní záměry.
Závěrem této krátké zprávy si dovolím
vyjádřit své mínění, které je ale totožné
myslím se všemi městskými zastupiteli.
Město si prostě nemůže dovolit nevyužívat dotačních titulů. Jsou to jednoznačně
nejlevnější peníze, na které může dosáhnout a některé projekty ve městě by se
z výhradně vlastních zdrojů zkrátka nedaly vůbec realizovat. Žatec se v tomto
směru řadí k těm úspěšnějším městům,
ale musí neustále své záměry modifikovat tak, aby mohlo na každý vyhlášený

titul žádat i za cenu, že to pro něj bude
znamenat určitá omezení, změny nebo
povinnosti.
Pokud totiž město na nějakou dotaci
dosáhne, vyplývají z tohoto přijmutí
dotace také jasné povinnosti města při
jejím profinancování. V této souvislosti
je potřeba uvést na pravou míru některé rozšiřující se domněnky, že by město
mohlo například získané prostředky na
Chrám chmele a piva použít pro opravy
a výstavbu komunikací a chodníků, které dle mínění některých občanů město
potřebuje více. Nemohlo. Každá dotace
je přísně účelově vázána a její vyúčtování
se několikanásobně kontroluje i několik
let po dokončení díla.
(st)

V rámci vánoční výstavy „Vyšla hvězda
betlémská“, kterou pořádalo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci od
30. listopadu 2008 do 10. ledna 2009,
proběhla soutěž “O nejhezčí betlém“.
Výstava patřila mezi nejvíce navštívené
výstavy v roce 2008 a všichni návštěvníci
měli možnost vybírat z osmi soutěžních
betlémů vyrobených z různých materiálů. 12. ledna 2009 byly všechny hlasy
sečteny - odevzdáno bylo 1095 platných
hlasů a 28 neplatných hlasů. Jako dobrá strategie se ukázalo otevření muzea
zdarma na Štědrý den, kdy přišlo 111
návštěvníků.

rový betlém, který vytvořil *kolektiv třídy
4.C ze Základní školy Komenského alej
v Žatci.* Žáci získávají společenskou
hru „Loupežníci“+ knihu. Posledními
autory */5. bodovaného betlému/*,
s počtem 64 hlasů, jsou *žáci výtvarného oboru ZUŠ Žatec pod vedením paní
E. Polcarové* (P. Sklenička, N. Hofericová, V. Hanzalová, G. Hrehorovská,
V. Kozelková a Gustav Seifert). Náleží
jim stavebnice s funkčním hodinovým
strojem + kniha.
Nebodovaná místa: 6 místo náleží
žákům výtvarného oboru ZUŠ Žatec
též pod vedením paní E. Polcarové

(D. Hodan, Š. Kaslová, J. Petříček, M.
Přibáň, V. Svatušková, A. Šnajdrová)
s počtem 59 hlasů. 7. místo obsadil kolektiv žáků ZŠ a MŠ Liběšice s počtem
56 hlasů a posledním místem je fotografie betlému žáků 9. A Základní školy
TGM v Podbořanech se 6 hlasy. Ceny do
soutěže věnovala paní Marie Glaserová,
prodejna hraček Pompo v Žatci. Ceny
je možné vyzvednout v hlavní budově
muzea denně od pondělí do pátku od
7.00 -- 16.00 hodin. Všem soutěžícím
děkujeme za zpestření výstavy.
Za kolektiv pracovníků muzea
Jitka Krouzová

Vyhlášení výsledků soutěže „O nejhezčí betlém“
Nejvíce bodovaný betlém získal 392
hlasů a první cenu (společenskou hru
„Pojď se smát“+knihu) získávají *klienti Psychiatrické léčebny v Petrohradě*. */Druhou cenu/* (společenskou
hru „Skrabble“ + knihu) získává *pan
Jaroslav Dőrfler z Loun* s počtem 244
hlasů za dřevěný betlém uložený do
kokosového ořechu. Na */třetím místě
/*s počtem 204 hlasů se umístil betlém,
který vytvořily *studentky M. Brádáčová,
H. Jirsová a M. Kočová ze SOU a SOŠ,
SČMSD Žatec*. Získávají tak společenskou hru „Carcassone“ + knihu. */Čtvrté
místo/* obsadil s počtem 70 hlasů papí-
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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.
Zveřejněno: od 06. 01. 2009 do 13. 02.
2009

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
n 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 08. 01.2009 do 06. 02.
2009

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatec dne
8.12.2008
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky
obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí domu další osobě a to:
n č. 2826/19 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 301.088,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č. 2826/10 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 291.612,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 10.12.2008 do

Žatecký
týdeník

9.3.2009

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 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 7.1.2009 do 5.2.2009

Opakovaný záměr
Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu
RD

n lokalita 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 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 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
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 08.1.2009 do
06.02.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Žatecký týdeník

Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským
úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2009 – 2010
který se uskuteční ve dnech

ÚTERÝ 3. února 2009 od 13:00 do 17:00 hod.
STŘEDA 4. února 2009 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2003 včetně,
v těchto školních obvodech:

OBVOD I. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Petra Bezruče 2000, Žatec
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova,
Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí,
Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova,
Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí,
Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý
vrch, Stroupečská, U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo
náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Komenského alej 749, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 21523, 2316, 2270-80, 2281-2, 2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9,
Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p. 982,
2023, 2248-52, 2643-8, 1985, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla,
Jiřího Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty,
Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova,
Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého,
Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč, Politických vězňů, Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka,
Volyňských Čechů - mimo č.p. uvedená v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves
OBVOD III. ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, nám. 28. října 1019, Žatec
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické,
Bílý vrch, Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa,
Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská,
Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Nerudovo náměstí,
Oblouková, Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova, Příkrá,
třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí, Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Místo zápisu: ZŠ, Jižní 2777, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo č.p.
uvedená v obvodě II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova
– mimo č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Růžová, Stavbařů,
Volyňských Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola logopedická
Základní škola praktická,
speciální a logopedická,
Lidická 1254, Žatec
Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní
docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku
do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI
K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

Základní škola, Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve dnech 21.1.2009 a 22.1.2009 od 8.00 do 16.00 hodin
V naší škole můžete shlédnout:
Ø celkovou prezentaci školy v multimediální učebně fyziky a chemie, kde se dozvíte vše o činnosti
naší školy
Ø v době dopoledního vyučování se můžete podívat na výuku v kterékoliv třídě
Ø pěkně vybavené odborné učebny, učebnu informatiky
Ø práci s interaktivní tabulí
Ø veškeré prostory školy- školní jídelnu, družinu, dvě tělocvičny, venkovní hřiště s umělým povrchem a další
Na naší škole mají děti možnost si vybrat některý ze zájmových kroužků, které vedou v odpoledních
hodinách paní učitelky zdarma.
Těší se na Vás všichni pracovníci ZŠ, Žatec, Petra Bezruče 2000

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.

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

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

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

LEDEN 2009
17.1. Sobota

DÍVKA ROKU 2009

17:00

Devátý ročník postupového kola soutěže o nejkrásnější dívku do 16 let.
Mimo předplatné. Akce DDM Žatec
Vstupné: 50,-

25.1. Neděle

MÍČEK FLÍČEK

15:00

Oblíbená pohádka v provedení Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec
Mimo předplatné
JITŘENKA ŽATEC

19.1. Pondělí

ŽATECKÉ PIVO CUP 2009

20.1. Úterý

BYLO NÁS PĚT

9:00

První ročník barmanské soutěže v míchání drinků se Žateckým pivem.
Mimo předplatné

8:30, 10:30

Oživení dnes již klasického příběhu o pěti uličnících na divadelním jevišti.
Uvede divadlo AHA Praha. Hrají: D. Nová, K. Viktorinová, A. a Kulovaná,
P. a Bečková, J. Škvrna, D Šváb, D. Hašek, P. Vršek a další.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 50,- Kč.

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
24.1. SOBOTA

Christoph Willibald Gluck ORFEO ED EURIDICE

18:45

Nastudováno ve italském jazyce, Anglické a české titulky
Úspěšná inscenace režiséra Marka Morrise o lásce muže až za hrob, která i bohy
přesvědčí o své pravdivosti, se vrací. Pěvec Orfeo se vypraví do podsvětí, aby
tam své zemřelé ženě vyprosil další život. Kouzlem svého zpěvu se mu to podaří
za podmínky, že se cestou zpět na svět po ní neohlédne, což však nedodrží.
Ztrácí Euridiku podruhé a zdá se, že navždy… Morris je zde také autorem
choreografie, kostýmy pochází z dílny módního návrháře Isaaca Mizrahiho.
Ideálními představiteli ústředního páru jsou Stephanie Blythe jako Orfeo
a Danielle de Niese jako Orfeova zbožňovaná žena Euridika. Za dirigentský
pult stane mistr Levine. Účinkují: Danielle de Niese (Euridice), Heidi Grant
Murphy/Ying Juany (Amor), Stephanie Blythe (Orfeo) a další.
Přístupné od 15 let. SATELITNÍ PŘENOS
Vstupné: 250,- METROPOLITNÍ OPERA

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

J. Lábus a O. Kaiser zahrají v Žatci
Osobitou úpravu klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica
+ Satinský v podání dvou českých
hereckých hvězd s názvem „Don Quijote“ uvede žatecké divadlo v úterý
27. ledna. Hra je doplněna o písničky

Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka.
Režie se ujal Vladimír Strnisko ze
Slovenska.
V hlavních rolích uvidíte Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera. Začátek pořadu je
naplánován na 19:30 hod.
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Střední odborné učiliště
a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s.r.o.
Hošťálkovo nám.132, 43801 Žatec, tel.415 710 380, fax: 415 710 186,
e-mail: škola@sousos-zatec, web.www.sousos-zatec.cz

Pořádá pod záštitou České barmanské asociace, o.s.
1. ročník barmanské soutěže

Žatecké pivo CUP 2009
Soutěž se uskuteční v pondělí 19. ledna 2009

v prostorách Městského divadla v žatci ve Dvořákově ulici

od 8.45 do 17.00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni! Vstupné zdarma

n Pronajmu byt 1+3 (90m2) 1. patro
v RD po rekonstrukci v Žatci – Nákladní ulice. Nájem 4.900,- Kč + 4.300,- Kč
inkaso. Kauce 18 tisíc. Volný ihned.
Kontakt: 737 762 764.
n Prodám řadový rodinný dům 6+1
v Jungmannově ulici v Žatci. Garáž, terasa, balkon, zahrada 450 m2, všechny
sítě. Nová střecha. Kolaudace 1993.
Cena 2 800 000,- Kč. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 728 151 997.
n Pronajmu byt 3+1 v RD v Žatci dlouhodobě. Nájem dohodou. Kontakt:
728 602 652
n Pronajmu novou garáž u západního nádraží. Nájemné 1000,- Kč/
měsíc. Čtvrtletní dárkové bonusy. Tel:
606 928 778.
n PRODEJ RODINNÉHO DOMKU.
Z důvodu vysokého věku a zhoršujícího
se zdravotního stavu prodám cihlový
rodinný dům v historickém centru města Žatce 4 + 1, veškeré příslušenství,
terasa 24 m2 s vyhlídkou do krajiny, garáž, nebytové prostory, zahrádka. Cena
2 750 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Kontaktní mobil: 774911156
n Pronajmu v Žatci byt 2+1 po
částečné rekonstrukci a část. vybavený
/lednice, pračka, nábytek, linka/, vše nové.Nájem 9000,-Kč včetně inkasa. Vratná kauce 15 000,- Kč. Tel. 606 459 836.
více na www.sreality.cz.
n Prodám pěkný zařízený byt 3+1
v OV v Žatci. Nová kuchyň. linka, dlažba. Cena 960 000,- Kč. RK nevolat. Tel.
774 219 288, 775 234 861.
n Pronajmu 1+1 ve vile se zahradou
v Žatci. Tel. 606 284 839. Zn. Po rekonstrukci.
n Pronajmu 1+1 v Podměstí, vč. vybavení. Tel. 606 284 839.
n ANGLIČTINA - Helena Suková. Nábor studentů od ledna 2009.
Cena 60-220/lekci, cent. Žatce. Tel.
777764948 nebo 604907690
n Koupím plechový sklápěcí návěs
nebo přívěs za traktor, s SPZ. I v horším
stavu. Tel. 731 003 444.
n Pronajmu částečně zařízenou
garsonku, cena 5 500,-Kč, včetně
služeb. Vratná kauce 10 000,- Kč. Tel.
725 570 638.

VZPOMÍNKA
n Dne 27. ledna 2009 uplynuly již
tři roky, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička
a prababička pani
Maria Gunišová.
S bolestí v srdci
vzpomíná manžel,
děti s rodinami a ostaní příbuzní. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte si s námi.

ROZLOUČENÍ
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
11.1.

Daniela Filová
František Fazekaš
Květomila Lodínová
Milada Lehmannová
Hana Burešová
Josef Kysela
Irena Burešová

55 let
56 let
80 let
84 let
70 let
79 let
84 let

Do restaurace U medvěda
přijmeme brigádnici na pá – so.
Dále přijmeme kuchaře/ku/ do stálého prac. poměru. Požadujeme praxi v oboru. Nabízíme dobré platové
podmínky. Info na tel. 777 776 666.

Vážení rodiče, milé děti,

příspěvková organizace, Pražská 808, 438 01 Žatec,
Telefon, fax: 415710795, 731583308, e-mail: ddzatec@seznam.cz

Praktická škola v Žatci pořádá

Den otevřených dveří
dne 20.01.2009 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
v ul. Svatopluka Čecha 2773 (areál Střední zemědělské školy v Žatci)
Těšíme se na Vás.
V případě zájmu nás můžete navštívit i v jiném termínu.

Praktická škola v Žatci

nabízí dvouleté a jednoleté
studium pro dívky a chlapce
Jednoletá a dvouletá praktická škola je vhodná pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Přijímáme žáky z nižšího ročníku základní školy.
Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení
povinné školní docházky. Dívky jsou připravovány pro rodinný život i pro výkon
jednoduchých činností v budoucím zaměstnání.
Ve škole se učí převážně předměty odborně praktické, například rodinná
a zdravotní výchova, ruční práce, příprava pokrmů. Je dbáno, aby výuka
probíhala v klidu, volným tempem, aby studenti nebyli přetěžováni.
Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivní
tabulí a odbornými učebnami.
Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk.
Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Po odchodu ze školy jsou
absolventi velmi dobře připraveni na vedení vlastní domácnosti. Mohou se
ucházet o zaměstnání jako pomocné pracovnice ve zdravotnických zařízeních,
ústavech sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech
soukromého i státního sektoru.
Po úspěšném absolvování dvouleté praktické školy mohou dívky nebo chlapci
pokračovat ve studiu na odborném učilišti ve vyšším ročníku. Škola zajišťuje
i stravování.

Praktická škola je státní školou bez placení školného.
Podrobnější informace o studiu je možné získat přímo ve škole nebo telefonicky
na tel. č. 415 710 795, 731 583 308.
Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Finanční úřad v Žatci oznamuje,

že novelou zákona č.338/92 Sb., o dani z nemovitostí, dochází k navýšení
koeficientů pro katastrální území, obecně závaznou vyhláškou vydanou
obcemi se mění předpis daňové povinnosti u některých poplatníků v těchto
katastrálních územích a vyhláškou č. 412/ 2008 o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků dochází k rozsáhlým změnám daně z nemovitostí na
rok 2009, které se dotýkají téměř každého poplatníka daně z nemovitostí.
Z tohoto důvodu není možné sdělit celkovou výši daně z nemovitostí již
v lednu 2009, tj. v termínu pro podání daňových přiznání k dani z nemovitostí,
tedy ani před koncem roku 2008.
Každý poplatník bude o celkové výši daně z nemovitostí informován
hromadným předpisným seznamem, který bude k nahlédnutí na obecních
úřadech a na Finančním úřadě v Žatci, a daňovou složenkou, která bude
poplatníkům zaslána s dostatečnou časovou rezervou před uplynutím
splatnosti daně z nemovitostí.
Osobám, u nichž došlo v roce 2008 ke změnám ve vlastnictví nemovitostí
(prodej, nákup, dědictví, dary, přístavby, kolaudace a podobně), připomínáme
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí do 2. února 2009
(vzhledem k tomu, že poslední den pro podání daňového přiznání 31.1.
2009 připadá na sobotu).

Akce

Hodilo by se vám

slevové akce
na vybrané druhy
masa a uzenin.

Poskytněte plochu na svém
autě, domě, či pozemku.

H+B Jatky Žatec U Oharky
915, prodejna masa a uzenin
pořádají každý čtvrtek a pátek

Navštivte nás !!!

naše škola vás zve dne 21. ledna 2009 od 8 do 16 hodin na
i děti se SVP) – integrace a vypracování individuálních plánů
n jazykovou třídu - kvalifikovaná třídní učitelka s certifikovanou
odborností v anglickém jazyce
n od února 2009 Kurz pro předškoláky - zdarma
n program pro děti s problémy dýchacích cest – hra na flétnu,
dechová cvičení
n příjemné a klidné - „rodinné“ - prostředí školy
n širokou nabídku zájmové činnosti
zaměstnanci Základní školy Žatec, nám. 28. října

Volejte ihned 412 153 001
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Den otevřených dveří

Budete mít možnost si prohlédnout a zhlédnout:
n 2 multimediální učebny s interaktivní tabulí a vizualizérem
n výuku ve vybraných třídách (dopoledne)
n 2 počítačové učebny s výukovými programy a internetem
n jazykovou učebnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, učebnu
technických prací, školní kuchyňku, skleník a školní pozemek
n školní družinu
Budoucím prvňáčkům nabízíme:
n individuální přístup založený na potřebách dítěte (děti nadané

Kč
až 5000,-avíc?
n
měsíčně

Nákladní 781, 43801 Žatec

Velká akce

50% sleva na
pernamentky do solária
Platnost do 31. 1. 2009

Tel. 775 306 880
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FOTBAL

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

Po serii halových turnajů a odpočinku
nastoupili fotbalisté žateckého Slavoje do
své zimní přípravy v domácím prostředí.
Čtyřfázové tréninky budou postupně
prolínat přípravná utkání až do začátku
jarních bojů o mistrovské body. Družstvo
mužů a dorostenců se již zapojilo do zimních turnajů na úmělé trávě v Lounech.
Nejprve v sobotním dorosteneckém derby se utkalo družstvo Slavoje s Havranem
Kryry. I když družstvo nastoupilo v kombinované sestavě vítězství patří kryrským
fotbalistům kteří zvítězili těsně v poměru
1 - 2. Branku Žatec vstřelil Chromý.
Sestava: Vítek - Hynek - Zavadil - Klepáček - Majoros - Chromý - Hoferica - Ulbrik
- Tatar - Valenta - Holan
Střídali: Bažout - Kočárek

vyhlašuje dne 2. 1. 2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu určitou:

referent/referentka
stavebního
a vyvlastňovacího úřadu

n FK Slavoj Žatec A - FK Litoměřice
3 - 0 / pol. 3 - 0 /

Sestava: Voigt - Heinc - Dykas - Jindra
- Baran - Macháček - Beránek - Paul M.
- Zlatohlávek - Poborský - Baierl
Střídali: Zaťko - Havelka - Kouba - Jarolím J. - Klíma
Vstup do turnaje se zdařil žateckému
Slavoji. Hráči svého soupeře poněkud
přehrávali v kombinační hře. Zadní
řady dirigoval zkušený Heinc, v záloze
Paul M. a Macháček a svoji střeleckou
pohotovost a zároveň touhu po gólech
předvedl odpočatý / po operaci / Baierle,
který dvě branky vstřelil, na třetí nahrál,
trefil parádní břevno a další branku mu
rozhodčí neuznal. Z noviců se v brance
objevil Zaťko z Kadaně a v obraně mladík
Baran z FK Teplice, a Jarolím z Tuchořic.
Další nový hráči by měli dostat spolu s dalšími např. dorostenci příležitost v dalších
přípravných utkáních.
n Pořadí dalšího kola zimních turnajů:

Přípravka Blšan opět bodovala
Jako nůž máslem, prošli nejmladší fotbalisté Blšan turnajem v Dobřichovicích
a navíc s fantastickým skórem 16:2. Za nimi v celkovém hodnocení zůstali i taková mužstva, jako jsou Sparta Praha, Bohemians Praha, Benešov, Hořovice...
K celkovému prvnímu místu přidali ještě titul nejlepšího střelce celého turnaje.
Stal se jím s osmi vstřelenými brankami Tomáš Tvrz, který těžil z přesných přihrávek nejen Pavla Klíče, ale i celého mužstva. Mezi střelce se zapsal i Pavel Klíč
(7 gólů) a Robert Klepáček (1gól)
Sestava: Lehar, Klepáček, Stránský, Vlček, Minařík, Klíč, Tvrz, Urbánek.

Halová kopaná pokračuje
dalšími turnaji …..

17.1.09 FK Slavoj Žatec - dorost - FK
Chmel Blšany od 13.00 hodin
18.1.09 FK Slavoj Žatec - AFK Chomutov od 8.30 hodin
Pavel Maňák Ve sportovní hale Sever v Žatci o víkendu odstartovaly další turnaje, které pořádá
PM SPORT Žatec , a to nejprve se v sobotu uskutečnil turnaj mladších žáků a po
něm odpoledne turnaj dorostu
POZVÁNKA
Shodně v každé kategorii nedorazil 2.Baník Modlany
17 – 12 10. –„V sobotu 17. 1. 2009 se koná v Synot jeden účastník, přesto jsme byly svědky 3.SK Kopisty
13 – 18 7. –„baru v Žatci od 14.00 h. šipkový turnaj bojovných výkonů v obou kategoriích, 4.FK Slavoj Žatec B
15 – 26 3. –„v 501-out, prezentace od 13 h. Přijďte si které se hráli dvojkolovým systémem.
Nejlepší brankář: Klíč Michal (Žatec
zahrát, vyhrát a získat hodnotné ceny. Náš zástupce družstva FK Slavoj Žatec B). Nejlepší hráč: Holan Tomáš (Žatec
na přední příčky nedosáhl.
A). Nejlepší střelec: Vavřinec Tomáš
Opět zazářil tým Victorie Plzeň (Modlany)
– dívky, který získal celkové prvenství. n Program dalších halových turnaDorostenecký turnaj ovládl A tým jů: / začátky 8.30 hod. /
Slavoje, který ač v neúplné sestavě po 17.1.09 – Turnaj přípravek roč.98 – 99
zásluze zvítězil.
31.1.09 – Turnaj přípravek 00 – 01
Turnaj st.žáků od 13.00 hod.
n Výsledky ml.žáků:
1.Victoria Plzeň-dívky 16 – 8 13.b 8.2.09 – Turnaj ml.žáků
Turnaj dorostu od 13.00 hod.
2.Louka Košťany
11 – 12 10. -„3.FK Slavoj Žatec A
11 – 7 9. -„- 15.2.09 – Turnaj přípravek roč. 98 – 99
4.FK Slavoj Žatec B
3 – 14 2. –„- 28.2.09 – Turnaj o pohár PM SPORT
– muži
Nejlepší brankářka: Míša Čechová
(Plzeň). Nejlepší hráč: Ivan Popovič 8.3.09 – Restaurant Cup 2009 – muži
(Košťany). Nejlepší střelec: František
Na uvedené termíny je možné se inTamchyna (Žatec)
formovat, popřípadě podat přihlášku
n Výsledky dorostu:
na tel:604 60 98 96.
1.FK Slavoj Žatec A
19 – 9 15.b
PM SPORT Žatec – Pavel Maňák

DNE 21. 1. 2009
OD 15.00 h.

ORIGAMI
tvoření z papíru,
papírové skládačky
Přijďte se Vy i Vaše dítka naučit
něco opravdu krásného !!!

Naučit Vás to přijdou
p. Kawashima Naomi,
p. Tanishita Miho

Žatecký týdeník

Juniorky VK Sever jsou opět
ve hře o ligovou soutěž
V sobotu 10.1.2009 odehrály juniorky
Severu další kolo turnajů krajského přeboru, tentokráte na palubovce největšího soupeře o postup do ligy v Oseku.
Právě s děvčaty s Oseka hrály první utkání
přičemž obě družstva hrála trochu těžkopádně (asi vánoční cukroví), ale hráčky
Žatce měly pevnější nervy v koncovkách
setů a zvítězily 3:0 po setech (28:26,26:

24,25:22). V druhém utkání proti Kláštereckým děvčatům se jim již dařilo
lépe a zvítězila po jednodušším průběhu
setů 3:0 (25:12,25:8,25:19). Takže stav
utkání Žatec - Osek je v současné době
vyrovnaný 3:3.
Hrály v sestavě: Chotová, Lukášová
K.,Frýbová, Želinská, Kundratová, Luknárová a Fraňková.

Křížova vila patří dětem

Ve čtvrtek 8. ledna opět „Křížovka“ praskala ve švech. Slavnostní
zahájení výstavy nazvané „Tvorba dětí ve volném čase“ si nenechalo ujít
bezmálo 90 návštěvníků. A bylo na co se dívat. Žáci ze ZŠ z Postoloprt,
kteří zde vystavují, si připravily pestrý program.
Krásné povídaní o jejich škole, školní a převážně žaček ZŠ neměla chydružině a klubu. Právě tam děti rozvíjejí bu. Právě na Stonožku (nadaci „Na
svůj talent a fantazii. A že se jim daří, vlastních nohou“) máte možnost po
o tom se můžete přesvědčit, pokud celu dobu výstavy přispívat zakoupením
zavítáte do Křížovy vily v Žatci.
drobných předmětů.
Svým zpěvem nás jistě všechny potěšil
Velké poděkování patří Dagmar
Pavel Gireth, žák ZŠ, který se také Bartošové, vedoucí školní družiny
pyšní 3. místem v soutěži Pražský a školního klubu při ZŠ Postoloprty,
pěvec 2008. Za klavírního doprovo- která několik měsíců tuto výstavu
du Ireny Marešové, ředitelky ZUŠ připravovala.
v Žatci, jsme se zaposlouchali do příKřížova vila patří dětem do 10.
jemného zvuku houslí Pavla Giretha, února 2009, pak tuto výstavu vystřídá
který zahrál část koncertu č. 4 Adolfa výstava fotografická. Tak neváhejte
Hubera.
a přijďte se podívat, jak dokáží být
Stonožková hymna v podání žáků děti šikovné.

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
• Minimální věk 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Morální a trestná bezúhonnost
• Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební
zaměření výhodou)
• Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
• Znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 16. 02. 2009
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 23.01. 2009 do 14.00 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.

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 2. 1. 2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu určitou:

referent/referentka
informačního centra
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 7.
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:
• 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. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
• Řidičský průkaz skupiny B
• Předpokládaný nástup 16. 02. 2009
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 23.01. 2009 do 14.00 hod. Obálku
označte heslem „výběrové řízení – referent informačního centra“.
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.

VELKÉ – MALÉ ZÁVODĚNÍ !!
SOBOTA 17. 1. 2009

Tatínkové, přijďte si užít s Vašimi dětmi dopoledne plné aut a závodění.
Vezměte si s sebou auto na dálkové ovládání a dobrou náladu!!
Začínáme v 10h. v tělocvičně OBCHODNÍ AKADEMIE .
Nutné přezůvky!
Vstupné: 30.- Kč

