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Zastupitelstvo
schválilo prodej
bytů v domě v ulici
Černobýla

Město nařídilo uzavření divadla,
důvodem je bezpečnost diváků

Žatec – Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace Městské divadlo
Žatec nařídila řediteli Martinu Veselému uzavřít provoz v budově divadla. Důvodem je technický stav elektroinstalace, respektive případná rizika, pokud
by zůstal provoz zachován.

Žatec – V souladu se zásadami pro
prodej bytových domů odsouhlasilo
zastupitelstvo města Žatce na svém posledním jednání dne 22. října prodej panelového domu v ulici M.M.Černobýla.
Ve třech vchodech bude prodána většina z tamních celkem 72 bytů stávajícím
nájemcům. Výjimku tvoří byty, kde jsou
majitelé s dluhem za nájemné a z prodeje
byly vyřazené. Dalších několik bytových
jednotek je volných a budou nabídnuty
veřejnou nabídkou za cenu zjištěnou.
Prodejní ceny bytů se pohybují od
zhruba 47 tisíc korun do 115 tisíc korun.
(st)

Snižování stavu holubů
bude pokračovat,
součinnost majitelů
nemovitostí je nezbytná

Žatec – V návrhu rozpočtu pro příští
rok se počítá s částkou na úhradu
nákladů spojených se snižováním
množství holubů v Žatci. Jejich negativní vliv na stav budov je zřejmý
– sahá od zašpiněných fasád až po
ucpané okapové a svody a z toho plynoucí zatékání.
Snižování holubí populace probíhá
v souladu s platnou legislativou. Nicméně zásadní pro to, aby činěné kroky
měly kýžený efekt, je maximálně bránit
dalšímu rozmnožování. A tímto apelujeme na majitele nemovitostí, aby řádně
zabezpečili potenciální vletové otvory
do svých budov. Otevřená okýnka či
vypadlá krytina je pro holuby vítanou
příležitostí, jak se dostat do půdy a tam
v klidu hnízdit.
Další etapa odchytů a následné likvidace polapených holubů bude probíhat během zimních měsíců. V minulých letech
do této činnosti investovalo město kolem
100 tisíc korun ročně. Pro příští rok se
počítá s obdobnou částkou. (kas)

Projekt „Naše
město“ aneb O Žatci
trochu jinak

Ve dnech 19. - 22. 10. 2009 proběhl ve
třetích ročnících Základní školy Komenského alej projekt Naše město. Žáci se
prošli historickým centrem s průvodcem
z muzea panem Matyášem, který je vtáhl
do svého vyprávění o památkách. Atraktivní pro děti byla i projížďka městskou
hromadnou dopravou, při níž žáci nejen
pozorovali ubíhající cestu, ale i plnili zadané úkoly. Do role žáků se vžili i spolucestující, kteří dětem s plněním úkolů
pomáhali. Třeťákům se dařila i práce ve
třídě, kde si ve skupinách vyrobili plakát
o dané památce a prověřili své znalosti na
interaktivní tabuli. Poslední den projektu
proběhla prezentace prací a kvíz, který si
žáci pro sebe navzájem vymysleli.
Mgr. Ditrtová, Mgr. Kleindienstová,
Mgr. Němcová

O skutečném stavu elektroinstalace
bylo město seznámeno teprve v minulých týdnech. Snaha najít rychlé východisko, které by zajistilo vyhovující stav
elektroinstalace, se ukázala vzhledem
k náročnosti přípravy projektové dokumentace a samotného technického řešení jako nereálná. Rozhodnutí o uzavření
divadla bylo přijato po konzultacích se
stavebním úřadem.
V průběhu minulých let vždy byla elektroinstalace schopná provozu, problém
vyvstal až letos na jaře. Ředitel divadla
o zásadní změně (spočívala v tom, že
revizní zpráva zněla se závěrem „elektroinstalace není schopná bezpečného
provozu) radu ani zastupitelstvo neinformoval, byť ji znal od konce března.
V průběhu dalších měsíců rada a zastupitelstvo řešili různé záležitosti v chodu
městského divadla – například oplocení
letního kina, pořízení nových sedaček do
divadla nebo novou, nákladnou technologii pro provoz digitálního kina,
ačkoliv by se dalo logicky očekávat,

Oprava fontány

že elektroinstalace neschopná provozu
bude jednoznačnou prioritou.
V médiích se nyní objevují vyjádření
pana ředitele, kde s krokem zřizovatele nesouhlasí a operuje s tím, že hledá
rychlé řešení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nasnadě otázka,
proč takto nepostupoval už v březnu?!
Otázek je více: Například proč výroční
zpráva za 1. pololetí roku 2009 z 20.7.
neobsahuje jedinou zmínku o nevyhovující elektroinstalaci, či proč zřizovatele
neobdržel ihned revizní zprávu?
V současné době město zajišťuje
odborné firmy, které budou technický
stav řešit. Nyní není možné stanovit,
v jakém termínu bude elektroinstalace
uvedená do takového stavu, aby mohla
být budova divadla opět zpřístupněna.
Některá představení se budou
moci odehrát jinde, takže program
bude v maximální možné míře probíhat. K tomu už došlo, když sobotní představení opery proběhlo
v Kulturním domě Moskva. (st)

Projektová dokumentace na opravu
V současné době se v parku buduje
fontány v parku v Komenského Aleji hřiště na petanq, které bylo také součástí
je již hotova, s její realizací se začne tohoto projektu.
v příštím roce 2010.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
rozhodlo o vyhlášení následujících
dotačních programů:

„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2010“ na
- zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů
hospicové péče
- programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách..., programy prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných
dětí realizované ve zdravotních zařízeních
Termín vyhlášení 30.10.2009
„Poskytování podpor na hospodaření v lesích Ústeckého kraje 2010-2013“.
Vyhlášení programu bude provedeno do 31.12.2009
„Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na rodinu“
Termín vyhlášení 5.11.2009, uzávěrka přijímání žádostí 30.11.2009.
20.října uplynulo pět let od zasazení
Lípa, jako český národní strom, zde
Více na: www.kr-ustecky.cz
JUDr. Karel Krčmárik „miléniového stromu“ v zahradě žatec- připomíná více než tisíciletou tradici
zastupitel Ústeckého kraje ké Křížovy vily.
města Žatce.
kv

Strom milénia v zahradě Křížovy
vily oslavil páté narozeniny

Pachové oplocenky
Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí se spolu s kolegy z MěÚ
Roudnice a Lovosice zúčastnil projektu „pachových oplocenek“. Myšlenka
projektu vznikla v r. 2008 na MěÚ
v Roudnici, kde městský úřad evidoval
žádosti o pomoc občanů, kteří na vlastní
kůži zažili střet se zvěří, převážně srnčí.
Tyto nehody se dělí do dvou základních
druhů. Jednodušší varianta je srážka se
zvířetem, které patří konkrétní osobě
a ten za škodu způsobenou na vozidle
odpovídá. Druhá a častější varianta
jsou ale srážky s divokými zvířaty, které
nejsou vlastnictvím nikoho, pouze stát
propůjčuje právo lovu spojené s povinností o zvěř pečovat.
Nejen tato skutečnost byla jedním z
důvodů, proč Odbor životního prostředí MěstÚ Roudnice n. L. ve spolupráci
s Podřipským zájmovým sdružením

nájemců honiteb vyzkoušel v roce
2008 v honitbě Na Ladech Černěves-Vědomice možnost snížit rizika srážek
zvěře s vozidly aplikací tzv. pachové
oplocenky. Cílem tohoto pokusu totiž
nebyla ochrana zvěře před vozidly, ale
právě naopak. Tato pachová oplocena
je chemický koncentrát imitující pachy
velkých predátorů. A je třeba říci, že se
tento koncentrát v Černěvsi osvědčil.
Na základě úspěchů tohoto projektu
v honitbě Černěves – Vědomice se následně připojily odbory živ. prostředí
Lovosice, odbor místního hospodářství,
pod který spadá i problematika dopravy
v Lounech, odbor živ. prostředí a odbor
dopravy MěÚ v Žatci, přidaly se odbory dopravy Městských úřadu Litoměřice
a odbor životního prostředí v Roudnici
nad Labem.
Při letošním projektu myslivci z ho-

niteb z vyjmenovaných ORP nejdříve
vytipovali úseky, potom na kůly nebo
stromy nastříkali pěnu a druhý den do ní
aplikovali koncentrát. V současné době
už máme úseky většinou vytipované
a budeme ohradník na vybraná místa
aplikovat rovnou i v pěně. Dnes už můžeme konstatovat, že projekt má úspěch.
Z loňských 1400 evidovaných srážek se
zvěří jsme klesli na letošních 70. Na
žatecku se projektu zúčastnily honitby
Sádek-Lhota, Liběšice-Líčkov, Žatec,
Lišany a Velká Černoc – LČR. V těchto
honitbách bylo pachovou oplocenkou
opatřeno celkem 8,7 km, na kterých
v r. 2008 došlo k 29 srážkám ke zvěří,
po aplikaci k pouhé jedné srážce !
Z letošního projektu nám vyvstaly další otázky, které musíme propříště společně vyřešit. Týká se to přechodů pro
zvěř, dopravního značení. Když už jsme

úspěšně vyřešili problém nepřehledných
úseků, musíme vyřešit problém úseků
přehledných. Vyplývá to z jejich délky,
jejich označení, protože si paradoxně
vytváříme další nebezpečí. Musíme vyřešit, jak upozornit motoristu, že vjíždí do
úseku, kde přechází volně žijící zvěř. Na
skandinávských silnicích jsou tato místa
v dostatečném předstihu avizována a je
na nich nařízena snížená rychlost. Rádi
bychom se k tomu dopracovali také.
Na snímku „opticko-pachové zradidlo“ - je to plastová krabička, opatřená speciální reflexní páskou, která je
z dálky vidět. Uvnitř je vata, napuštěná
koncentrátem. Díky navrtaným otvorům
z ní koncentrát uniká a zrazuje zvěř.
V případě, že se neinstaluje zradidlo,
se na dřevěný kůl nebo strom nastříká
pěna, do které se potom aplikuje koncentrát.
plíšek
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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. 4614/85 o výměře 1417 m2
11.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

Žatecký
týdeník

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 30.09.2009 do
29.10.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na
www.mesto-zatec.cz

m2
- dokončit výstavbu vydáním pří- u právnických osob nutno doložit
slušného rozhodnutí stavebního
ověřenou fotokopii platného výpisu
úřadu do čtyř let od podpisu kupz obchodního rejstříku.
ní smlouvy pod smluvní pokutou
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
100.000,-Kč.
10. 2009
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6
o výměře 3560 m 2 , p.p.č. 4646/21
o výměře 1221 m 2 , p.p.č. 4646/22
o výměře 4508 m 2 , 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 06.10. do 04.11.
2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem 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 podmínkou odstoupení od
smlouvy a smluvní pokutou ve výši
2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského
vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV)
jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru veřejného vybavení
(veřejná správa, ochrana obyvatelstva,
školství, sociální péče, zdravotnictví,
kultura) a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny, pošta),
ubytování a obchodu (hypermarkety
a supermarkety, obchodní síť).

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
Žatec prodat ze svého
majetku
majetku
n volnou bytovou jednotku

č.2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu 379.100,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
(volného bytu) v termínu zveřejnění
záměru prodat. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatec
včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici
na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Zveřejněno od
30.9.2009 do 29.10.2009.

Žatecký týdeník

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
1440 m 2 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

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
Zveřejněno od 06.10. do 04 .11.
rozvoje města
2009
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72
2
, p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
Opakovaný záměr Města m
m2 a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
Žatec prodat ze svého m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/m2.
majetku
Projednáno RM dne 05.02.2007
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
m 2 ul. Stavbařů v Žatci k výstavbě
halových garáží za podmínek stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak,
aby již v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra) a byla zachována
možnost zvýšení jejich kapacit
přístavbou dalších pater
Zveřejněno: od 30. 09.2009 do 29.
- současně s výstavbou garáží bude 10. 2009
řešena výsadba stromů do ulice
Stavbařů Žatec

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno Radou města Žatec dne 12.10.2009. Volné bytové jednotky k prodeji za snížené kupní ceny !!!

č.p.

č.bytu

1065

6

2819

13

ulice

velikost

podlah. plocha

cena zjištěná

snížení o

kupní cena

Purkyněho

1+3

128,20 m2

1.037.410

40 %

622.446,-Kč

Písečná

1+3

68,50 m

931.510

15 %

791.783,-Kč

2

Projednáno RM dne 12.03.2007
12
Písečná
1+3
76,10 m2
909.120
15 %
772.752,-Kč
Pozemky k budoucí výstavbě byto- 2825
2
vého domu
2823
21
Písečná
1+3
76,10 m
941.150
15 %
799.977,-Kč
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
2
6
Dr. Kůrky
1+3
71,00 m
945.720
15 %
803.862,-Kč
o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o vý- 2828
měře 21 m2 ul. Husova v Žatci k vý- 2
11
Stroupeč
1+3
71,70 m2
315.390
30 %
220.773,-Kč
stavbě bytového domu za podmínek
2
4
Osvoboditelů
1+3
66,10 m
661.370
40 %
396.822,-Kč
stanovených odborem rozvoje města 2652
(1.NP občanská vybavenost – obcho- 2818
11
Písečná
1+3
68,20 m2
922.230
15 %
783.895,-Kč
dy, služby apod., 2. až 5. NP bydlení)
2
14
Písečná
1+3
68,20 m
944.140
15 %
802.519,-Kč
s upozorněním, že realizaci stavby lze 2816
odsouhlasit až po schválení nového 2816
17
Písečná
1+3
68,20 m2
942.680
15 %
801.278,-Kč
územního plánu, s upozorněním na
2
11
Písečná
1+3
68,20 m
916.570
15 %
779.084,-Kč
vedení inženýrských sítí a dále s tím, 2815
že k žádosti je nutné předložit:
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu
- zastavovací studii
zveřejnění záměru prodat. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
- harmonogram výstavby
nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Bližší informace
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/ získáte na tel. 415736224. Zveřejněno: od 20.10.2009 do 18.11.2009

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.

Žatecký týdeník

29. října 2009

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

Oznámení
Divadlo dočasně uzavřeno,. Projekce z Metropolitních operet budou
přesunuty do kulturního domu Moskva, kde proběhne vše za stejných
podmínek jako v budově divadla.
SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

Výlet za pivem i lázněmi
Na podzimní sobotu připravila
Chmelobrana výlet do Chodové Plané na prohlídku rodinného pivovaru
Chodovar. Jeho pivo známe z naší
Dočesné. Pěkné chvíle jsme strávili v
restauraci „Ve skále“, která je skutečně ve skalních slojích. Po obědě někteří účastníci navštívili místní pivní
lázně, které si pochvalovali. Ostatní

členové výpravy si za podzimního
sluníčka prošli zámecký park a v odpoledních hodinách se v posedělo opět
v restauraci. Po nákupech chmelových
výrobků, a nejen piva , se večer odjelo
zpět domů. Výlet byl věnován rodinám
Chmelobranců, kteří mají pro jejich
práci pochopení. Prostě: Veliteli, děkujeme.

Regionální
muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
KULTURNÍ TIPY MUZEA NA MĚSÍC LISTOPAD 2009
Hlavní budova – Husova ul. 678:
n „LISTOPAD 1989 V ŽATCI“: 12. 11. – 16. 1. 2010 – již to bude 20 let od
„Sametové revoluce“. Jak to tehdy bylo? Jak to tehdy probíhalo? Výstava se ohlédne
nejen za „velkou historií v Praze“, ale bude mapovat průběh oněch dní i v Žatci.
Vernisáž výstavy 12. listopadu od 17.00 hodin.
n „VŮNĚ MEDU, SKOŘICE, ZÁZVORU…“ 26. 11. – 9. 1. 2010. Výstava
perníků, perníkových forem doplněná kolážemi žáků ZUŠ Žatec. Vernisáž výstavy
26. listopadu od 17.00 hodin . K této výstavě chystáme doprovodné akce na prosinec
– ukázky vyřezávání dřevěných perníkových forem a práce s perníkovým těstem 15.
– 17. prosince
n Ostatní akce: 19. 11. od 17.00 přednáška „Pokusy o státní převrat v Československu: Osud protikomunistické odbojové organizace Praha – Žatec“. Přednášet
bude Mgr. Anna Macourová. Vstupné základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

n „SLAVNÉ VILY ÚSTECKÉHO KRAJE“: probíhá do 28. 11. Výstava zajímavých architektonických staveb v Ústeckém kraji.
n Ostatní akce: 15. 11. od 17.30 charitativní koncert pěveckého souboru Poutníček z Liběšic. Vstupné dobrovolné.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

říjen - březen / pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin
sobota: 10.00 – 16.00 hodin,
neděle: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin),
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Provádím štukování, drobné zednické práce, malování. Volejte kdykoli:
739 869 716
n Prodám byt 2+1 v OV v Podměstí
(cihlový, vyvýšené příz.) Nová eurookna,
dřev. parapety, el. rozvody, podlahy-parkety lak. a dlažby, nová kuch. linka, koupelna obklad. Součástí bytu-šatna,sklep.
Klidné prostředí, dobrá možnost parkování, zastávka MHD u domu, škola,
MŠ a nákup. centrum v blízkosti. Cena:
850.000,- Kč; RK NEVOLAT!!! Tel.:
773 131 033, popř. 728 840 814
n Přijmeme vedoucí a prodavačky
do nové prodejny v Žatci. Životopisy
zasílejte na bosanacova@dracik.cz.
n Prodám stavební parcelu č. 574/
9 včetně zasíťování v Novém Sedle,
rozloha 1566 m2. Cena dohodou. Tel.:
606 581 712 nebo 777 798 071
n Dvě studentky OA hledají v Žatci
pokoj k pronájmu i nezařízený s možností jednoduchého vaření. Tel.777
747 163.
n Vánoce se blíží. Nově otevřená
prodejna domácích potřeb u chmelničky nabízí dekorativní předměty, proutěné zboží, kuchyňské potřeby a další.
Navštivte nás.
n RK CERET nabízí byty v Žatci:
1+1 OV za 520 000,- Kč. 3+1 OV za
845 000,- Kč, 3+1 OV za 890 000,- Kč,
2+1 za 699 000,- Kč. Vše dobrá lokalita
na Jihu. Tel. 723 967 134.
n Květinářství ARKÁNA, nově
otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové, cigaretové květiny na objednání.
Hrnkové a řezané květiny pro každou
příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po celý týden, včetně víkendů
10% sleva. Otevírací doba: po - ne 8.00
– 18.00 hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
n Hledám podnájem bytu 1+1, 1+0
nebo 1 místnost pro 1 osobu – pracující. Spěchá! Děkuji za nabídky. Volejte:
739 869 716
n Pronajmu byt 3+kk v Žatci-Podměstí. Volný ihned. Jen zájemcům
s trvalým pracovním poměrem. Cena:
7.700,-Kč/měsíčně, včetně poplatků.
Tel.: 723 083 366
n Pronajmu zařízený byt 2+KK na
náměstí Svobody, podniky + vojsko
mají přednost. Více informací na tel.606
806 261.
n Pronajmu byt v Žatci 1+1. Cena
včetně nájmu 6 000,- Kč/měsíčně. Tel.
775 080 920.

Vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství MěÚ Žatec ing. Martina
Raganová a členové Ekologického centra Žatec ing. Klouček a ing. Hautke
prošli v úterý 20.10. 2009 Naučnou
stezku v Holedeči, zhodnotili její stav
a údržbu a projednali priority při

její údržbě v příštím roce. Současně
zhodnotili stav již letitého mobiliáře
a dohodli společný postup při hledání finančních dotačních zdrojů na
celkovou rekonstrukci naučné stezky
v příštích letech.
Ing. Přemysl Hautke

Přednášky pro seniory města Žatce

V rámci Klubu aktivních seniorů, jehož chod zabezpečuje Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří v Masarykově ulici č.p. 745 v Žatci budou ještě realizovány
tyto přednášky:
29.10.2009 Historie královského města Žatce (lektor: PhDr. Jiří Matyáš, přednáška spojená s procházkou a Křížové vily)
5.11.2009 1. pomoc – II. díl (lektor: Růžena Srbová, k dispozici praktické pomůcky – obvazové materiály, respirační anna)
Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 745 – 1. patro
Čas: 16:00 – 18:30, Vstupné: 30,- Kč
Zájemci z široké veřejnosti seniorů se mohou hlásit na výše uvedené adrese u paní
Blanky Hodanové, či na telefonech 415 710 166 nebo 723 517 906.

Žáci Základní školy Měcholupy
jeli za kulturou do kina
Ve čtvrtek 22. 10. se žáci naší školy
vydali na filmové představení DOBA
LEDOVÁ 3 do OBECNÍHO KINA BLŠANY. Hrdinové, kteří znali jen dobu ledovou a tající dobu ledovou se najednou
ocitli v prostředí, které jim je naprosto

cizí a oni nevěděli, jak se mají chovat.
Čekalo je tam velké, neuvěřitelné dobrodružství a legrace. Po návratu z kina ve
třídách zavládlo ticho a žáci pokračovali
ve výuce.
Mgr. Helena Gondeková,
učitelka ZŠ Měcholupy

Provádím kompletní
rekonstrukce a opravy domů
a bytů. elektromontážní, zednické
a ostatní stavební řemesla.
Tel. 775 977 748

POZVÁNKA
V pátek a v sobotu 30. a 31. října od
18,00 do 22,00 - v případě velkého
zájmu i déle - očekává návštěvníky
v expozici zámku v Krásném Dvoře

STRAŠIDELNÁ
SPOLEČNOST
Rezervace vstupenek na tel.

415 210 004, předprodej v pokladně
zámku od středy do neděle od 9,00
do 16,00 hodin.
Vstupné - děti do 15 let 50,Kč, ostatní 80,- Kč.
www.krasny-dvur.cz

PŘIŠLI NA SVĚT
21.10.
22.10.
23.10.

Drobná oprava na Zimovišti
vodního ptactva

Kontrola Naučné stezky v Holedeči

26.10.

Jakub Andrt
Karel Filber
Alex Kliber
Vojtěch Abraham
Jan Abraham
Natálie Tischerová
Boris Šilhavý
Mohamed Vaško
Nikolas Kaleja

Žatec - V minulých dnech členové Ekologického centra Žatec opravili poničené
zábradlí vyrobené z chmelničníčních sloupů na Zimovišti vodního ptactva u řeky 21.10.
Ohře. Oprava spočívala v doplnění pěti chybějících sloupů oplocení a zpevnění
stávající konstrukce oplocení. Jedná se pravděpodobně o poslední drobnou opravu
lokality před její celkovou revitalizací plánovanou Městem Žatec na příští rok.
22.10.
Ing. Přemysl Hautke 24.10.
předseda občanského sdružení Ekologické centrum Žatec

Zdeňka Somolová
Žofie Polcarová
Hana Blümelová
Miroslav Nousek
Marie Mazánková
Emil Babičík
Irena Solarová
Lydie Rampasová

Dne 14. října 2009 v 16 h. proběhlo
další úspěšné Pohádkové čtení v dětském
oddělení Městské knihovny v Žatci. Krásné příběhy pro děti z žateckého dětského
domova napsala a předčítala „babička“Jiřinka Rothmeierováz Chomutova.
A svou poezii a také dětskou knihu
básní p.Petra Šulisty představila „teta“

Jana Polcarová z Brodů u Podbořan.
Odpoledne to bylo příjemné, děti se
aktivně zapojili přednesením básniček
a hlavně vytvořili báječnou atmosféru.
Paní knihovnice měla připravenou
domácí bábovku a tak byla knihovna
provoněná vůní domova.
Jana Polcarová, Brody
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ROZLOUČENÍ
20.10.

Pohádkové čtení v knihovně

61 let
81 let
64 let
67 let
85 let
79 let
53 let
79 let
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Velice nevlídné počasí provázelo tento
víkend fotbalové soutěže. Týmy žateckého Slavoje absolovaly další boje o důležité mistrovské body. Tým mužů zajížděl
s nadějí do Neštěmic. Ač bojoval na body
nedosáhl. Navíc jej provázela smůla, když
kvůli dopravním problémům v Ústí hráči
Svoboda a Horňák nestihli začátek utkání
a do hry zasáhli až za stavu nepříznivého
o dvě branky. Rezerva vybojovala tři body
v Libočanech vítězstvím nad Lenešicemi,
ovšem nenadchla přítomné diváky počtem
zahozených stoprocentních gólovek. Starší dorostenci bojovali s vedoucím týmem
krajského přeboru, ale nakonec se museli
spokojit s dělbou bodů, i když vítězný gól
visel doslova na vlásku. Mladší dorostenci
potvrdili svoji výkonnost a svého mladšího soupeře z Děčína porazili. Starší žáci
rozstříleli Klášterec na jeho hřišti, druhý
tým st.žáků zklamal a ze souboje s Vroutkem ztratil bod v poslední minutě utkání.
Mladší žáci k nepřízni rozhodčích alespoň
remizovali. Družstva přípravek z důvodů
velké marodky svá utkání odložili.

29. října 2009

Tomáš Plevko exceloval
v českém Poháru v Plzni

V bazénu Plzeň - Slovany pokračoval dalším kolem seriál závodů Českého poháru. O víkendu 17.-18.10.2009 se zde konaly Plzeňské sprinty za účasti předních
českých plavců.
Náš oddíl vyslal do Plzně Tomáše Plevka a Davida Urbana. Oba dva plavali jen
krátké sprinty. Tomáš nejprve na 50m znak
obsadil 11.místo, po té na 50m motýlkem
skončil třetí s postupem do finále a na 50m
volným způsobem obsadil 5.místo a opět
si vybojoval finálovou účast. David Urban,
i když ještě starší žák, úspěšně soupeřil
s plavci i o několik let staršími a dokázal
si ve všech svých třech startech zlepšit
osobní rekordy. Na 50m znak zaplaval
čas 30.17s a skončil na 33.místě. Na 50m
motýlek zaplaval 28.48s což celkově stači- směroval na trať 50m motýlkem. V něm
lo na 35.místo. Ve své nejlepší disciplíně hned po startu vyrazil jako blesk a k pře50m volným způsobem David zabojoval kvapení všech v něm zvítězil ve skvělém
a časem 25.39 se přiblížil k nejlepší dva- čase a novém osobním rekordu 24.43s.
cítce a skončil na 23.místě. Oba jeho časy Po tomto úspěchu nastoupil v naprosna 50m motýlek a 50m volným způsobem tém uklidnění na 50 volným způsobem
jsou v současné době nejlepšími výkony a v něm opět exceloval. Zaplaval naprosto
v celé ČR ročníků 1995
fantastický čas 22.88s a opět s přehledem
n FK Neštěmice - FK Slavoj Žatec
Tomáš Plevko se nakonec, díky odhlášce zvítězil. Svými výkony si Tomáš upevnil
3 - 1 / pol. 3 - 0 /
jednoho z před ním se umístivších plav- celkové 2.místo v průběžném pořadí
Sestava: Zaťko - Vávra - Zlatohlávek - ců dostal i na 50m znak do finále. V něm Českého poháru a dokonce se přiblížil
Jindra - Dykas - Bereš - Majoros - Heinc zaplaval jen průměrný čas a skončil na na pár bodů za dosud vedoucího Patrika
- Bednář - Paul M. - Baierl
10.místě. Všechno své soustředění, ale Davídka z Plzně.
Střídali: Svoboda, Horňák, Poborský
Nečekaná komplikace na začátku utkání
HALOVÁ KOPANÁ
když z důvodu již zmiňovaného musel treS blížícím se časem, přichází možnost se přihlásit na halové turnaje v kopané
nér Koutenský na poslední chvíli pozměnit
sestavu. Vývoj utkání ovšem nevyšel podle pořádané tradičně ve SH Sever v Žatci. Doposud potvrzené termíny do konce roku
představ a přípravy. Mezi 14. - 16. minutou 2009. Od ledna 2010 bude zveřejněna nabídka v pozdějším termínu z důvodů
dvakráte inkasovala obrana po zbytečných uspořádání halové termínovky v návaznosti na další sporty.
Přihlášeným týmům budou návazně zasílány propozice Halových turnajů, mimochybách. Od 20.minuty postupně slavoj
převzal iniciativu, a do svého soupeře se chodem, které se nijak neliší od loňskéhé ročníku. Vklad účastníka je 1.200.-kč /
pouštěl se snahou změnit skóre utkání. Po- tým, na každý turnaj stejně.
Všichni účastníci si odvezou ceny dle konečného umístnění. Zařazováni budou
vzbuzení přišlo z kopačky Baierleho, který
snižoval. Náděj mohla přijít ve chvíli kdy týmy dle podaných přihlášek.
Neváhejte a pokud máte zájem nahlašte se na pořadatele turnajů.
rozhodčí upřel hostům jasnou penaltu za
faul na Bereše. Aktivní hra ovšem žádné n úterý 17.11.09 - od 8.30 hod.- turnaj st. žáků, roč. 95 - 96
od 14.00 hod. - turnaj přípravek roč. 99 - 00
další branky nepřinesla a neuspěl ani
střídající Poborský který postupoval sám n neděle 29.11.09 - od 14.00 hod.- turnaj dorostu
n neděle 6.12.09 - od 12.00 hod.- přípravky 99 - 00, 01 - 02 / současně /
na brankáře domácích.
Vánoční turnaje
n
sobota
19.12.09
od
8.30
hod.
Vánoční turnaj st.+ml.žáků
n FK Slavoj Žatec B - SK Lenešice
n
neděle
20.12.09
od
8.30
hod.
Vánoční
turnaj - mužů - otevřený turnaj
4 - 1, branky: Opell z penalty, Wiesinger,
n neděle 27.12.09 - od 9.00 hod. - Poslední kop 2009 / muži - otevřený turnaj
Klíč, Podroužek
Bližší informace, obdržíte na adrese pořadatele:
n FK Slavoj Žatec st.dorost - Junior
PM SPORT / Pavel Maňák / mob.- 604 60 98 96, pavelmanak@seznam.cz
Děčín 1 - 1, branka: Podroužek Domino
Z dalších výsledků:

n FK Slavoj Žatec ml.dorost - Junior Děčín 3 - 1, branky: Chromý,

Gombala, Hynek L.

n FK Klášterec - FK Slavoj Žatec
st.žáci I. 0 - 17, branky: Krabec 6,

Bodovací turnaje mladých
stolních tenistů

Jan Hänel získal na krajském BT v Krup- nou výkonnost, aby mohli startovat v krajOndo,Hynek J.po 3, Gabrhel 2, Princ, ce bronz. Sever Žatec uspořádal první ských soutěžích. V hale Severu startovali
okresní BT pro začínající stolní tenisty závodníci Havranu Kryry, Spartaku LubeZvěřina, Hodan
nec, Sokola Hříškov a pořádajícího Severu
n FK Slavoj Žatec st.žáci II. - FK našeho lounského regionu.
V sobotu 24.10 proběhl v Krupce další v kategorii mladších žáků, mladších žákyň
Vroutek 3 - 3, branky: Sehnal 2, HasBT nejlepších stolních tenistů ústeckého a starších žáků. V kategorii mladších žáků
mann 1
kraje. Pro nemoc nemohl startovat vítěz zvítězil Filip Karbula (Sever Žatec), 2. Kin FC Jirkov - FK Slavoj Žatec ml.žáprvního turnaje Stanislav Čaja a Petr esswetter Vojtěch ( Spartak Lubenec), 3.
ci 1 - 1, branka: Rubeš
Hodina. Sever Žatec tak zastupoval v ka- Jiří Vízner (Sever Žatec). Mladší žákyně
Následující program:
tegorii mladších žáků jen Jan Hänel,vě- 1. Lukášová Veronika (Havran Kryr),
n FK Strupčice - FK Slavoj Žatec kem ještě nejmladší žák. Nevedl si vůbec 2. Tomešová Aneta (Havran Kryry), 3.
A středa 28.10.09 od 14.30 hod. ve špatně. Postoupil z kvalifikace a prohrál až Vukliševičová Jana (Spartak Lubenec).
v boji o semifinále s pozdějším finalistou Starší žáci 1. Gabriel David (Sokol HříšStrupčicích/český pohár
n FK Slavoj Žatec st.žáci - Podbořany Dusíkem z Ústí. Ve čtyřhře s teplickým kov), 2. Podařil Petr (Spartak Lubenec),
Vitíkem vybojoval bronzovou medaili.
3. Urbánek David (Sever Žatec). RSST
sobota 31.10.09 od 10.30 hod. v Žatci
Ve stejném termínu Sever Žatec uspo- Louny by chtěl poděkovat internetovému
n FK Slavoj Žatec A - SIAD Souš neděle
řádal první BT pro začínající stolní tenisty obchodu www.mall.cz, že věnoval vítězům
1.11.09 od 14.00 hod. v Žatci
n VČSA Ervěnice - FK Slavoj Žatec B našeho regiónu, kteří zatím nemají potřeb- jednotlivých kategorií věcné ceny.
muži - 1.11.09 od 14.00 hod. v Ervěnicích
n SIAD Bílina - FK Slavoj Žatec st.
dorost 1.11.09 od 10.00 hod., ml.dorost
od 12.15 hod. v Bílině
n Havran Kryry - FK Slavoj Žatec
st.přípravka sobota 31.10.09 od 10.00 K šestému kolu KP A odjížděla Lokomotiva Žatec A na neoblíbenou a nepadavou
kuželnu SK Global Janoušek do Chomutova. Domácí celek je zatím poslední, ale
hod. v Kryrech
n FK Slavoj Žatec ml.žáci - Ervěnice doma je nevyzpytatelný a Žatečtí s ním mívají vždy problémy. To bylo i tentokrát,
když po jasném vedení museli vše dohánět v závěru a na zisk obou bodů nakonec
neděle 1.11.09 od 9.30 hod.v Žatci
PM chybělo jen 8 kuželek. Ale i tak je bod za remízu dobrým počinkem.
Čabounovi v první dvojici soupeř dlouho a podle posledních výkonů to bylo reálné.
odolával v plných, dorážka nakonec roz- Bohužel připravil sám sobě a Žateckým
hodla o tom, že Lokomotiva šla do vedení nepříjemné překvapení, když se zápasem
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀ܀ഀༀ
doslova protrápil a prohrou o 41 dovolil
1 : 0 o 27 kuželek.
Druhý nastoupil Ptáček jun. a plné ne- domácím snížit na 2 : 3 a jít do vedení na
nasvědčovali, že by mohl výrazně ztratit. kuželky o 17.
Jarolím tak měl před sebou jako tradičně
V dorážce však chyboval a tak přenechal
ĀȀ̀Ѐ̀ĀԀ̀ࠀ܀
druhou půli střídající Chotové. Ani to však nelehký úkol. Na remízu nesměl prohrát
nepomohlo a domácí hráč výhrou o 68! a na oba body vyhrát o těch 17. Když ale
úvodní půlku prohrál o 10, zdálo se vše
otočil vývoj zápasu. Global vedl o 41.
Velice příjemně překvapila ve třetí dvo- ztraceno. Bojuje se ale až do konce a to
jici Ptáčková. Od úvodních hodů navyšo- se vyplatilo. Ve druhé padesátce vše otočil
vala své vedení až ke konečné výhře o 26 a nakonec k oběma bodům chybělo jen 8
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀఀఀༀༀက
kuželek. I tak je remíza cenná.
a dostala Lokomotivu do vedení 2 : 1.
ᄀሀఀጀ᐀ఀᔀᘀᜀ᠀ሀᤀᨀᄀᬀఀᰀᴀᴀḀ
31.10. přivítá Lokomotiva v derby tým
Ptáček sen. nechtěl zaostávat a po
pomalejším rozjezdu první padesátku Kuželky Podbořany C od 9.00.
zremizoval a ve druhé už soupeře k ni- n SK Global Janoušek – Lokomotičemu nepustil a dokráčel k výhře o 39. va Žatec A 4 : 4 (2256 : 2248)
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Žatec tak vedl 3 : 1 a měl už k dobru 24
Čaboun 399, Ptáček ml. + Chotová
kuželek.
326, Ptáčková 387, Ptáček sen. 396,
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Basák mohl potvrdit minimálně bod Basák 351, Jarolím 389

6 kolo KP A- nic nového v podání
Lokomotivy, opět drama
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Žatecký týdeník

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrové řízení
Rada města Žatec, vyhlašuje výběrové řízení na funkci

vedoucího organizační složky
zřízené Městem Žatec

Chrám Chmele a Piva,
nám. Svobody 1, Žatec

Předpokládaný nástup: 1. prosince 2009.
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 11.
Požadavky na uchazeče
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který
ovládá český jazyk
l vysokoškolské vzdělání (výhodou praxe v oboru cestovní ruch, gastronomie nebo
hotelnictví) nebo minimálně středoškolské s maturitou (u SŠ požadovaný obor

cestovní ruch, gastronomie nebo hotelnictví a praxe v oboru)

l řídící a organizační schopnosti
l komunikační schopnosti a flexibilita
l znalost AJ nebo NJ podmínkou, znalost dalších jazyků výhodou
l Řidičský průkaz skupiny B
l uživatelská znalost MS OFFICE
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
l název pracovní pozice
l jméno a příjmení a titul
l datum a místo narození
l státní příslušnost
l místo trvalého pobytu a telefonické spojení

l číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního příslušníka

l datum a podpis
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
l strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména zkušeností
s cestovním ruchem
l motivační dopis
l návrh koncepce činnosti organizační složky Chrám Chmele a Piva na období let
2010 - 2012
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená
kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej
nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
l úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.,
(lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) zákona č.
451/1991 Sb.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí k rukám vedoucího odboru,
Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám vedoucího odboru vnitřních
věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 20.11.2009 do 14.00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí organizační složky Chrám
Chmele a Piva“.
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.
V Žatci dne 27. října 2009
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