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Nezaměstnanost v regionu:
5 629 lidí je bez práce

Dne 26.11.2009 se od 16:00 hod. koná
seminář týkající se dotačních možností
pro občany. Pokud chcete zateplovat
dům, měnit okna a dveře, obměňujete
způsob vytápění nebo máte jiné nápady, které byste chtěli realizovat, přijďte
si poslechnout shrnutí svých možností
a zeptat se na cokoliv, co by vás zajímalo
ohledně dotací. Akce se koná v budově
Městského úřadu v Lounech na Mírovém
náměstí ve Velké zasedací místnosti.

Sice je Městské divadlo uzavřené,
ale uvedená představení se uskuteční, jen místa konání jsou zatím
v jednání. Budeme Vás předběžně
informovat.
Red.

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 11. zasedání Zastupitelstva Města Žatce, které
se uskuteční dne 19.11.2009 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. Majetek města
7. Návrh na změnu ÚP Žatec – p.p.č.
856/4
8. Návrh na změnu ÚP Žatec – p.p.č.
1232/1
9. Návrh na změnu ÚP Žatec – p.p.č.
4515/11 a 4515/12
10. Předkupní právo p.p.č. 4558/5 k.ú.
Žatec
11. Předkupní právo p.p.č. 1215/26 k.ú.
Žatec
12. Prominutí části odložené splátky
kupní ceny
13. Různé
14. Diskuze a podněty
15. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města

Vojáci z Afghánistánu
nastoupili na žateckém náměstí

FOTO TOMÁŠ TRÉGL

Upozornění

Žatecko, Lounsko, Podbořansko
- V průběhu října zaznamenal Úřad
práce v Lounech mírný pokles počtu
evidovaných uchazečů.
K optimizmu však není žádný důvod
- k 31. 10. evidoval 5 629 uchazečů.
V meziročním srovnání počty evidovaných uchazečů překročily úroveň
loňského roku o 1 682 osob.
Míra nezaměstnanosti v okrese Louny se v měsíci říjen 2009 mírně snížila
z 10,80% na 10,66%.
V meziročním sledování však stále
přesahuje úroveň loňského roku téměř
o 3,2 procentního bodu. Můžeme však
konstatovat, že se díky aktivní politice
zaměstnanosti nenaplnila prognóza
stanovená pro 2. pololetí 2009, která
činila o cca 1% více.
V říjnu 2009 zaznamenal úřad práce
mírný pokles počtu evidovaných uchazečů v regionech Lounsko a Žatecko.
Naopak mírný nárůst byl zaznamenán
v regionu Podbořansko.
Na Lounsku nezaměstnanost dosáhla
2 669 osob s 11,45 % mírou nezaměstnanosti.
Na Žatecku se počty evidovaných
uchazečů snížily o 38 osob na počet
1 846 uchazečů a 12,57 % mírou nezaměstnanosti, na Podbořansku současný
stav tedy představuje 1 029 evidovaných
uchazečů s mírou nezaměstnanosti
12,30 %.
Ve srovnání s loňským rokem můžeme
konstatovat, že u všech regionů vzrostly

počty evidovaných uchazečů o cca 400
– 700 osob a míra nezaměstnanosti
o cca 3-5 procentního bodu.
Nabídka volných míst koncem měsíce října 2009 představovala 210 pracovních příležitostí, což ve srovnání
s předchozím měsícem představuje
mírný pokles, a to o 3 volná místa. Na
1 volné místo pak připadá 26,80 uchazečů, proti 26,56 uchazečů v minulém
měsíci.
Mezi firmy, které poptávají zaměstnance, patří zejména: LOSTR
a.s. Louny (zámečník a svářeč kovů,
lakýrník), Jiří Lošan (zedník), K-Elektomont s.r.o. Louny (elektromontér
síťového rozvodu), Nemocnice Žatec,
o.p.s. (lékař), Nemocnice Louny, a.s.
(zdravotní sestra), Stanislava Kovářová (zprostředkovatel obchodu s nemovitostmi), MUDr. Milan Řezáč Žatec
(zubní lékař), Věra Nadolecká Louny
(prodavač novin), Jiří Malý-ZOL Malý
a spol. Postoloprty (chemik), SILNICE
GROUP a.s. (stavební technik), Lounská stavební, spol. s r.o. Louny (stavební
tesař), Miroslav Seifert Louny (zedník),
Jiří Havlíček Ročov (kuchař), Jiří Horáček - RESTAURANT APOLLO Žatec
(kuchař), Rostislav Horský Podbořany
(montážní dělník), O.s.Mosty - sociálně psychologické centrum – pracoviště Žatec (odborný sociální pracovník)
a další menší firmy zejména v odvětví
stavebnictví, zemědělství, obchodu
a službách.
(upln)

Žatec – Po více než osmiměsíčním působení se vrátili z Afghánistánu čeští vojáci. Náleželi ke 3. kontingentu, kterému velel plukovník Petr Procházka. Jádro
tohoto vojenského kontingentu tvořili příslušníci žatecké 4. brigády rychlého
nasazení. Slavnostní nástup vojáků a jejich ocenění vyznamenáními proběhlo
na náměstí Svobody v Žatci v pátek 6. listopadu. V Afghánistánu tvořili ochranu
provinčního rekonstrukčního týmu.
Za jejich práci jim osobně poděkoval vyrovnat a nejvyšší resortní představitelé
místopředseda vlády a ministr obrany ocenili právě tuto skutečnost.
Martin Barták, kterého do Žatce doproS uspokojením konstatovali, že se
vázel nejen náčelník Generálního štábu všichni vrátili z Afghánistánu. Došlo
AČR armádní generál Vlastimil Picek, ale však k jednomu nešťastnému zranění
také další generálové české armády.
dolní končetiny výbuchem miny.
Oficiální zpráva ministerstva vnitra
„To, co jste v předcházejících měsících
uvádí: Provinční rekonstrukční týmy v afghánské provincii Lógar vykonali,
sehrávají v Afghánistánu stále více ne- si rozhodně prázdná slova nezaslouží. Žatec – Právě tam najdou hned na úvodní stránce odkaz na „Vzdělávací
zastupitelnou roli a přítomnost vojáků Úkol, který byl před vás postaven, jste portál“. Po odkliknutí se objeví další nabídka včetně odkazu na Občané ORP
v této neklidné oblasti stále potřebná. splnili příkladně a zúročili tak dlouhou Žatec (obec s rozšířenou působností – ve spádovém obvodu Žatce je celkem
Specifičnost mise vojáků 3. kontingentu a intenzivní přípravu, praktický výcvik 17 obcí – pozn. red.) “. Tam se mohou následně pomocí jednotného jména
spočívala v tom, že se jejich pobyt v ne- a mnozí z vás i dosavadní zkušenosti a hesla zdarma přihlásit občané do vybraných kurzů a průběžně se vzdělávat
klidném Afghánistánu prodloužil o dva z předchozích misí. Vaše působení v Ló- v pravidelně aktualizovaných vzdělávacích kurzech.
měsíce, které souvisely s prezidentskými garu ve spolupráci s civilními pracovníky
V aktuální nabídce mohou získat inforVzdělávací portál zájemce jednoduše
volbami. Právě toto období patřilo podle a místním obyvatelstvem je vzorovým mace v souvislosti s hojně skloňovanými a rychle navede k vlastním výukovým
slov velitele kontingentu plukovníka Pro- příkladem koordinace vojenských a ci- datovými schránkami, načerpat mohou stránkám, které mimo jiné obsahují i stucházky k nejsložitějším. Vojáci se však vilních aktivit, která jako jediná může znalosti v oblasti ochrany osobních dijní materiály a dále si může následně
s nelehkou situací dokázali velmi dobře změnit složitou společenskou a huma- údajů, úpravy písemností zpracovaných ověřit nabyté znalosti v autotestu.
Zřízení Vzdělávací portálu je po zanitární situaci v Afghánistánu,“ řekl textovými editory či ze sféry živnostenna adresu nastoupených jednotek na ského zákona. Z hlediska své počítačové vedení úředních sobot, odpadového
gramotnosti mají možnost se vzdělávat helpdesku či vyrozumívání s využitím
žateckém náměstí ministr Barták.
obvinil komisař služby kriminální poliVojáci následně převzali řadu oceně- v oblasti počítačových programů, kon- SMS zpráv další službou pro občany
(st)
cie a vyšetřování 39letou ženu ze Žatce, ní, a to i ta od armády Spojených států. krétně jde o MS Excel XP, MS Word Žatce a spádových obcí.
která neoprávněně pobírala sociální
(st) XP a MS PowerPoint XP.
dávky. Od 1. srpna roku 2008 do března
letošního roku jí byl vyplácen příspěvek
na bydlení, přitom na adrese jejího trvalého bydliště byl přihlášen ještě její
přítel. V zákonem stanovené lhůtě tuto Nemocnice Žatec o.p.s. plánuje v nejbližší době zakoupit pro zkvalitnění a roz- menopauze, kuřákům, osobám se stresoskutečnost nenahlásila a oznámila ji až šíření péče přístroj arteriograf. Jde o moderní zařízení, které diagnostikuje vým zaměstnáním, pacientům s vysokou
v červenci tohoto roku. Tímto způso- aterosklerózu, tedy onemocnění, na jehož následky umírá v České republice hladinou krevních tuků nebo cukru.
(Jan Novotný)
bila Úřadu práce v Lounech škodu za každý druhý člověk.
Ing. Jiří Havel ze Žatce, majitel ob5 079 Kč. Trestní stíhání je vedeno na
chodu s drahými kameny MINAS GEsvobodě.
RAIS věnoval na koupi tohoto přístroje
Kradl naftu a zboží
Stíhání hned ze dvou trestných činů finanční dar ve výši 10.000,- Kč. Jak
čelí mladý muž ze Žatce. V létě, když pra- sám potvrdil, tak ho zaujalo hlavně to,
coval u jedné společnosti v Dubčanech, že vyšetření na přístroji, který pomůže
si bez povolení natankoval do několika odhalit kornatění cév, možnost infarktu
kanystrů celkem 1312 litrů motorové naf- a mozkové příhody trvá pouze 30 minut,
ty v hodnotě 31 632 Kč a palivo odcizil. není pro pacienta zatěžující a Žatecká
O několik týdnů později se vydával za nemocnice bude první v regionu, která
zaměstnance jiné firmy, kde předtím bude vyšetření nabízet.
Hlavním cílem vyšetření na arteriogrataké pracoval, a na její účet si v jedné
prodejně na Žatecku objednal a odebral fu je prevence a tím snížení a odsunutí
zboží v celkové hodnotě 18 317 Kč. začátku výskytu chorob, které jsou spoTo nezaplatil a částečně jej rozprodal. jovány s aterosklerózou. Z tohoto důvodu
Utržené finančí prostředky poté použil je doporučováno vyšetření každému, kdo
pro svoji potřebu. Komisař mladíka se aktivně zajímá o svůj zdravotní stav,
obvinil ze spáchání trestného činu zejména lidem, kteří patří do rizikové
krádeže a trestného činu podvodu. Jeho skupiny pacientů trpících obezitou, Jiří Havel (ředitel Minas Gerais) poskytl Nemocnici Žatec dar 10.000,- Kč
vyšetřování probíhá na svobodě. (pčr) zvýšeným krevním tlakem, ženám po na koupi arteriografu

Obyvatelé se mohou zdarma vzdělávat
prostřednictvím webových stránek města

Policie ČR informuje
Řídil opilý
V úterý večer kontrolovala policejní
hlídka v žatecké ulici Volyňských Čechů
osobní vozidlo zn. Daewoo Espero, které
řídil 44letý cizinec. Provedenou dechovou zkouškou mu policisté naměřili 2,
04 promile alkoholu a následně, cca po
půlhodině, 1, 53 alkoholu v dechu. Řidič
byl zadržen a vzhledem k podnapilému
stavu předvolán k výslechu na další
den. Ve zkráceném přípravném řízení
mu následně policisté sdělili podezření
z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Z Emirátů marně čekal na telefon
Nabídce na koupi mobilního telefonu
prostřednictvím počítače důvěřoval
19letý mladík ze Žatce. Po domluvě
přes e-mail poslal v červenci tohoto
roku neznámému pachateli do Spojených
Arabských Emirátů finanční částku ve
výši 13 990 Kč s tím, že mu bude zaslán
mobilní telefon. Do současné doby se
tak nestalo a nebyly mu vráceny ani peníze. S prodávajícím se mu již nepodařilo
navázat kontakt. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu podvodu.
Zamlčela osobu ve společné domácnosti
Ze spáchání trestného činu podvodu

Dar na koupi arteriografu pro nemocnici
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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 KrásnoProjednáno RM dne 12.03.2007
horské, Dukelská a U Flóry v Žatci :
Pozemky k budoucí výstavbě bytového 1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
domu
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o vý- 3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
měře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového 5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
domu za podmínek stanovených odborem 6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
rozvoje města (1.NP občanská vybavenost 7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
– obchody, služby apod., 2. až 5. NP byd- 8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
lení) s upozorněním, že realizaci stavby 9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
lze odsouhlasit až po schválení nového 10.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m 2
územního plánu, s upozorněním na vedení 11.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
Způsob a postup prodeje pozemku
je nutné předložit:
- v termínu zveřejnění podání žádosti
- zastavovací studii
o koupi pozemku na řádně vyplněném
- harmonogram výstavby
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
každý jednotlivý pozemek)
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchod- - kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
ního rejstříku.
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do - kupující uhradí poplatky spojené s provedením smlouvy
1. 12. 2009
- 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
Projednáno RM dne 10.12.2007
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
Pozemky určené k výstavbě RD:
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
smlouvy, její úhrada bude zajištěna prom 2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
střednictvím přímé vykonatelnosti
celek k výstavbě RD za podmínek stanoPodmínky kupní smlouvy
vených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč - v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání pravoPodmínky kupní smlouvy:
mocného rozhodnutí stavebního úřadu
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
o povolení užívání stavby) do 4 let od
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
podpisu kupní smlouvy bude část kupní
let od podpisu kupní smlouvy pod podceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného
mínkou odstoupení od smlouvy
pozemku prominuta
- dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let - věcné právo předkupní po dobu 4 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí (KN)
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
za zaplacenou část kupní ceny
pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního pro Technické a regulační podmínky pro výMěsto Žatec po dobu 3 let od vkladu kup- stavbu
ní smlouvy, a to za kupní cenu rovnající Stav pozemku:
se ceně kupní.
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
– případné doplnění ornice na pozemek
1. 12. 2009
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
Projednáno RM dne 05.02.2007
komunikaci a následně po nově vytvoPozemek pro výstavbu halových garářeném nájezdu š. 4 m ze zámkové sklaží oddělený geometrickým plánem ze dne
debné dlažby. Změna umístění vjezdu
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
je možná po schválení ORM a zhotovio výměře 4856 m 2 ul. Stavbařů v Žatci
tele stavby tech. infrastruktury (Silnice
k výstavbě halových garáží za podmínek
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
stanovených odborem rozvoje města :
pozemku.
- garáže musí být koncipované tak, aby - podél pozemku je vytvořen chodník, od
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
patra) a byla zachována možnost zvýšení
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
jejich kapacit přístavbou dalších pater
pozemku) přerušovaný zatravněním
- současně s výstavbou garáží bude řešea ozeleněním keři a stromy.
na výsadba stromů do ulice Stavbařů
Připojení
na inženýrské sítě:
Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhla- - na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
sená zastavovací studie architektem měsšachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
ta se žádostí o koupi je nutné předložit:
provést úpravu vybetonováním přecho- zastavovací studii, ze které bude vyplýdové desky.
vat, že garáže budou minimálně dvou- Přivedena je splašková kanalizační
podlažní
přípojka DN 150. S ohledem na měl- harmonogram výstavby se zahájením výké uložení stávající kanalizace jsou
stavby max. do jednoho roku od podpisu
i hloubky přípojek u některých parcel
kupní smlouvy pod podmínkou odstouminimální – cca 1,2 m pod terénem
pení od smlouvy a smluvní pokutou ve
(nutnost odkanalizování při podsklepení
výši 2,000.000,- Kč
RD čerpáním).
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení
provozu max. do dvou let od vydání sta- - Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové
vebního povolení pod smluvní pokutou
vody bude možné napojit pouze přes
2,000.000,- Kč
bezpečnostní přepadovou jímku – nelze
- u právnických osob nutno doložit ověřenapojit přímo (bude součástí projektové
nou fotokopii platného výpisu z obchoddokumentace (dále jen „PD“) ke stavebního rejstříku.
nímu povolení (dále jen „SP“) na RD).
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
kanalizační přípojky budou zaslepeny
1. 12. 2009
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
n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
a předávací stanice bude součástí proetapa
jektu jednotlivých RD (ke SP nutné
schválen Radou Města Žatec dne
vyjádření ŽT a.s.).
14.07.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Opakovaný záměr
Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu
RD

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku
Volné bytové jednotky:

Č.p.
č.bytu ulice
velikost podlah. plocha
kupní cena
2834
30 Dr. Václava Kůrky v Žatci
0+1 31,00 m2
463.320,-Kč
2
2833
6 Dr. Václava Kůrky v Žatci
0+1 31,00 m
419.730,-Kč
2815
24 Písečná v Žatci
0+2 40,20 m2
500.650,-Kč
2833
32 Dr. Václava Kůrky v Žatci
0+2 39,10 m2
483.980,-Kč
2833
9 Dr. Václava Kůrky v Žatci
0+1 30,60 m2
450.280,-Kč
2
2816
12 Písečná v Žatci
0+2 40,20 m
497.930,-Kč
2832
22 Dr. Václava Kůrky v Žatci
0+1 31,00 m2
379.100,-Kč
2553
18 Černobýla v Žatci
1+3 76,90 m2
892.510,-Kč
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 6.11.2009 do 7.12.2009

Žatecký
týdeník

- 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,

Žatecký týdeník
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 2. 11. 2009 do 1. 12. 2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

- 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 06.11. do 07.12. 2009

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:

bavení
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/m 2
- 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).
Zveřejněno od 06.11. do 07 .12. 2009

Opakovaný záměr Města
Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého
majetku
Žatec prodat ze svého
Projednáno RM dne 8.9.2008
majetku
Pozemek k výstavbě občanského vy-

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
2819
2825
2823
2828
2
2652
2818
2816
2816
2815

6
13
12
21
6
11
4
11
14
17
11

ulice
Purkyněho
Písečná
Písečná
Písečná
Dr. Kůrky
Stroupeč
Osvoboditelů
Písečná
Písečná
Písečná
Písečná

velikost
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
1+3

podlah. plocha
128,20 m2
68,50 m2
76,10 m2
76,10 m2
71,00 m2
71,70 m2
66,10 m2
68,20 m2
68,20 m2
68,20 m2
68,20 m2

cena zjištěná

snížení o

kupní cena

1.037.410
931.510
909.120
941.150
945.720
315.390
661.370
922.230
944.140
942.680
916.570

40 %
15 %
15 %
15 %
15 %
30 %
40 %
15 %
15 %
15 %
15 %

622.446,-Kč
791.783,-Kč
772.752,-Kč
799.977,-Kč
803.862,-Kč
220.773,-Kč
396.822,-Kč
783.895,-Kč
802.519,-Kč
801.278,-Kč
779.084,-Kč

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. Bližší informace získáte na tel. 415736224. Zveřejněno: od
20.10.2009 do 18.11.2009

Sběrová sobota v Žatci
Dne 14.11.2009 proběhne sběrová sobota zaměřená na svoz odpadu objemného,
nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci
bude k dispozici celkem 30 stanovišť,
kde budou v daný termín přistaveny velkoobjemové kontejnery k ukládání výše
uvedených odpadů. U každého stanoviště
bude také k dispozici proškolená obsluha,
která bude nápomocna při vykládce odpadů. Občané mohou odpad dovézt v daný

Trasa A

termín od 8:00 do 12:00 hodin. Prosíme
občany o dodržení termínů a ukázněnost
při předávání odpadů obsluze sběrného
stanoviště. Po naplnění kontejnerů provede společnost LIKOR CZ s.r.o. odvoz
odpadů do Sběrného dvora města Žatce,
kde proběhne případné dotřídění odpadů
a dále odvoz odpadů k recyklaci nebo
konečnému odstranění. Věříme, že tato
služba, která je pro občany města Žatce

Stanoviště číslo
1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice
2 – ul. J.Herbena u Fruty
3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Ostrov, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u Sloupu sv.Floriána
13 – roh Arbesova a N. Schody
14 – roh Hejdukova a Jungmanova

Trasa B

druh odpadu
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

Stanoviště číslo
1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 – ul. Družstevní u separace
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Divadelní U Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

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.

zdarma pomůže nejen „uklidit si před
vlastním prahem“, ale hlavně přispěje
k ochraně životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014, který je
v provozu:
PO až PÁ od 7:00 do 18:00
SO až NE od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký, ekolog společnosti

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad

druh odpadu
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný

a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad

svoz č.4 14.11.2009
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

svoz č.4 14.11.2009
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Pozvánka

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

LISTOPAD 2009
7.11.

Giacomo Puccini – TURANDOT

18:45

Opulentní inscenace Pucciniho poslední opery vytvořená režisérem Francem
Zeffirellim je jedním z nejoblíbenějších diváckých kusů na repertoáru Metropolitní opery. Maria Guleghina se představí v titulní roli kruté čínské princezny,
jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že všechny nápadníky, kteří neuhodnou
její hádanku, nechává bez milosti popravit. Neznámého prince Calafa, který
si nakonec získá její srdce a mezi jehož slavné árie patří i úchvatná „Nessun
dorma“, zpívá Marcello Giordani.
Krátká anotace: Turandot je krutá čínská princezna, jejíž nenávist vůči mužům
je tak silná, že všechny nápadníky, kteří neuhodnou její hádanku, nechává bez
milosti popravit. Diriguje: Andris Nelsons, Režie: Franco Zeffirelli. Hrají: Turandot: Maria Guleghina Liú: Marina Poplavskaya, Calaf: Marcello Giordani,
Timur: Samuel Ramey
Přístupné. Satelitní přenos. Vstupné: 280,-

23.11.

FRANTIŠEK NEDVĚD

19:30

Skvělá hudba, nádherné texty, výborné hudební zpracování, úžasné vokály
- to vše v 90 minutách koncertu. Český zpěvák a kytarista patří mezi nejvýznamnější osobnosti naší, folkové a trampské písně. V Žatci zahraje se svou
skupinou, ve které hrají Petr Kocman - kytarista a zpěvák, jeho syn Vojta
Nedvěd, který hraje na dvanáctistrunnou kytaru, baskytarista Milan Plechatý
a bubeník Jaroslav Petrásek.
Předplatné skupiny D i mimo předplatné. Koncert
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,-

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz
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n Prodám byt 2+1 v OV v Podměstí (cihlový, vyvýšené příz.). Nová
eurookna, dř. parapety, el. rozvody,
podlahy-parkety lak. a dlažba, nová
kuch. linka, koupelna obklad. Součástí
bytu je šatna+sklep. Klidné prostředí,
dobrá možnost parkování, zastávka
MHD u domu, škola, školka a nákupní
centrum v blízkosti. Cena: 850.000,Kč. RK NEVOLAT!!! Tel. 773 131 033,
popř. 728 840 814
n Pronajmu 2 pokojový podkrovní byt
a dále 3 pokojový byt v rodinném domě.
Cena dohodou. Tel.: 728 602 652
n Prodám byt v OV 2+1, ul. Podměstí v Žatci. Vyvýšené přízemí, plovoucí
podlahy, stropní desky, nová kuch.
linka, zrenovovaná koupelna, internet,
kabelovna, plastová okna, nízké měsíční platby. Cena: 690.000,- Kč. Tel.:
777 183 047
n Prodám garáž v ul. Lučanská
v Žatci, cena dohodou, tel. 775288356,
415727281
n Pronajmu dlouhodobě garáž
v Žatci na Jihu (Červený Hrádek). Tel.:
604 401 940
n Vánoce za dveřmi, měsíční rozpočet nestačí? Udělejte si finanční rezervu,
stačí prozvonit 725 137 018!
n Lesy České republiky, s.p.,
Lesní správa Žatec pronajme
v Žatci jednu bytovou jednotku 4
+ 1 o výměře 210 m 2. Jedná se
o podkrovní byt se samostatným
vstupem, v samostatně stojícím
objektu v okrajové, klidné části
Žatce, ul. K Perči 3003. V přízemí
budovy jsou kancelářské prostory
majitele budovy. Pronájem možný
ihned. Další informace o podmínkách pronájmu bytu Vám poskytne Ing. František Havlíček, tel.:
724 524 906
n Salon LENKA přijme od ledna
pedikérku, kosmetičku na ŽL. Klientela
zajištěna po odcházející pracovnici z rodinných důvodů. Dále přijme kadeřnici
na ŽL – IHNED! Tel.: 606 303 243
n Pronajmu nebytový prostor-140m2
v Žatci. Vhodné jako bar nebo prodejna.
Nájem 12 tis./měs. Frekventovaná ulice.
Tel. 415 210 135 po 16.00 hod.
n Prodám byt 2KK (OV) v Žatci, ul.
Dr. V. Kůrky. Cena: 550.000,- Kč. Tel.:
606 899 945
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 780.000,
místo vany, sprchový kout
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 850.000
OV 4+1, Malínská, cihla
nutná rekonstrukce, 1050000
RE/MAX nabízí nové
prostory, Oblouková,
nájem 18000 měsíčně
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172

Na „Den diabetiků“,
který se koná v sobotu 14. listopadu
l
l
l
l
l
l
l

od 10.00-14.00 hodin v prostorách jídelny „Na Růžku“ v Žatci.
měření glykémie, krevního tlaku apod.
ukázky vhodných a nevhodných potravin pro diabetiky
brožury a informační materiály o cukrovce s možností jejich zakoupení
ukázky glukometrů a inzulínových per
prodej sladidel a potravinových doplňků
ukázky pěstování žampionů a jiných hub a jejich prodej
od 14.00 hodin v rámci Celosvětového dne diabetiků uskutečníme „Pochod
proti diabetu“, jedná se o půl až hodinovou procházku městem, sraz před
jídelnou Na růžku. Na obě akce jsou srdečně zváni nejen diabetici, ale
i široká veřejnost.

Karel Sabela – popravený
žatecký hrdina

Dne 19. listopadu od 17 hodin proběhne v Regionálním muzeu v Žatci
přednáška „Pokusy o státní převrat
v Československu: Osud protikomunistické odbojové organizace
Praha-Žatec“. Mgr. Anna Macourová z Ústavu pro studium totalitních
režimů Vás seznámí s osudem Karla
Sabely, důstojníka žatecké posádky,
který se krátce po únoru 1948 jako člen
této odbojové skupiny snažil o svržení
nového režimu.
Pokud Vás zajímá jeho osud, přijďte si
ve čtvrtek poslechnout přednášku. Po jejím skončení si budete moci prohlédnout
výstavu „Listopad 1989 v Žatci“.

PŘIŠLI NA SVĚT
11.11.
11.11.
11.11.
11.11.

Jindřich Drahozal
Jan Marcelly
Kateřina Antoniová
Magdaléna Muselínová
Klára Grundzová
Karolína Kotorová
Lukáš Farkaš

ROZLOUČENÍ
4.11.
3.11.
8.11.
9.11.

Viktor Vraný
Antonie Milerová
Mária Barochová
Ing. Anatol Arcimovič
Jana Vurbsová

79 let
96 let
91 let
79 let
57 let

POZVÁNKA

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Žatci, se sídlem v ulici Lva Tolstého 1249
Vás zve na evangelizační shromáždění.
Biblickým slovem bude sloužit kazatel
POZVÁNKA
a evangelista Alexander Barkóci ze SR.
Žatecká restaurace do Baterie ve Stu- KDY? Ve čtvrtek 12.11.09 v 18.00 hodin
V pátek 13.11. v 18.00 hodin
dentské ulici vás zve v pátek 6.11. 2009
V sobotu 14.11. v 18.00 hodin
od 19.00h na country večer se skupinou
V neděli 15.11. v 9.30 hodin
Průvan.
KDE? V aule Střední školy zemědělské
a ekologické v Žatci, ulice Svatopluka
Čecha. Vstup volný, zveme veřejnost,
každý je vítán!

Nákladní 781, 43801 Žatec

Dlouhodobé prodlužování
řas metodou
LASH SENSATION
Přijďte si vyzkoušet – podzimní
cena 2999,- Kč

Gabriela tel. 777 091 278

Bleší trhy pod střechou

Zveme Vás na předvánoční bleší
trhy, které se budou konat v Žatci
v neděli 6.12. a 20.12.2009 v kulturním středisku Moskva vždy od 10
– 16 hodin.
Přijďte nakupovat nebo prodávat !
Podpořte zahájení nové tradice
pravidelných nedělních bleších trhů
v Žatci !
Informace pro prodejce i kupující
na 721 110 225 nebo 732 967 807

POZVÁNKA
Hudební zkušebna v Žatci 14.11.2009
od 19.00 h vystoupí skupiny VOLEJ,
L.A., No Heroes, The Slots, Niceland.
Kapela, která se vám bude nejvíce líbit
vystoupí na Chmelfestu. Přijďte podpořit
svého favorita.

A je tu opět pro Vás…

Chcete zažít skvělou zábavu a užít si společného večera?
Pak máte jedinečnou možnost, a to při dalším ročníku „Večeru pro všechny“, pod taktovkou hudební skupiny Aquarius v sobotu 12. 12. 2009 od 20 hodin. Bohatý program,
který pro Vás pořadatelé připravili, napovídá, že prožijete
jeden z nejlepších večerů. Na podiu se vystřídají kromě
zmíněné hudební skupiny, zpěvačka, která se stala v roce
1999 Talentem roku a poté byla zhruba 5 let členkou dívčí
skupiny HOLKI - Klára Kolomazníková, zpěvák a herec
Martin Maxa a celým večerem Vás bude provázet moderátor Radia Evropa 2 a pořadu Dobré ráno Jirka Formánek. V tradiční soutěži „Rychlý tanečník“ se bude bojovat
o láhev „bublinek“, která jistě přispěje ještě k lepší náladě.
První návštěvníci, kteří přijdou včas (prvních 150), obdrží
los do „půlnoční tomboly“. Přestože, vedoucí skupiny Petr
Brehm, kdysi avizoval ukončení těchto večerů, nestalo se
tak. Příští rok oslaví skupina Aquarius 40 let od svého založení. A protože hudba je pro celou skupinu nejspíš vším,
je tu ta správná volba – „Večer pro všechny“.
Rezervaci vstupenek mají zájemci možnost přímo na
firmě NOVOstavby Žatec, nebo formou sms na tel. č.
603 502 295. Za pořadatele nezbývá nic jiného, než říci
„přijďte, jste srdečně zváni“. Doufejme, že parket KD
Moskva bude opět svědkem skvělých návštěvníků a zábavy.
(žit)
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Poněkud již studené počasí provázelo
předposlední kolo krajských soutěží
v kopané, ve kterých zástupce žateckého
Slavoje získal střídavé úspěchy. V sousedním derby v Chomutově na AFK
Loko, muži neudrželi slibné poločasové
jednobrankové vedení a přenechali
všechny body nakonec domácím hráčům.
Naopak Slavoj ve druhém poločase
zklamal prokřehlé fanoušky, jak svým
výkonem, tak i přístupem. Rezerva v Libočanech porazila Tuchořice těsným
rozdílem, a v závěru se zapotil zejména hlavní rozhodčí, který prchal před
rozzuřenými hosty, kdy údajně neodpískal penaltu v samotném závěru.
Dorostenci měli uplynulý víkend volno, a tak posílili kádry obou dospělých
týmů. Starší žáci hráli na těžkém terénu v 1.A třídě v Kopistech, druhý tým
v okresním sdruženém přeboru brankou
v poslední minutě utkání z trestného
kopu zdolal Spořice. Mladší žáci zajížděli do Chomutova. Své soutěže již
ukončily přípravky. Příští víkend bude
zakončena podzimní část soutěží ve
všech kategoriích,týmy přejdou na
halové turnaje a zahájí v lednu zimní
přípravy na jarní odvety.
n AFK LoKo Chomutov - FK Slavoj
Žatec 4 - 2 / pol.0 - 1
Sestava: Zaťko - Vávra - Jindra - Zlatohlávek - Dykas - Podroužek - Bereš Paul - Heinc - Bednář - Baierl
Střídali: Holan, připraveni: Hankocy,
Fedoriško, Majoros
Slavoj nastoupil ke svému utkání bez
Horňáka a Svobody / povinnosti u B týmu
Sparty / a Poborského / nemoc /. Poněkud mokrý a náročný terén, byl od
začátku pro oba týmy těžkým soupeřem.
Potěšitelné bylo, že se první zapsal do
střelecké listiny hráč Slavoje Heinc, který dorážkou od tyče již v páté
minutě dával naději, že by se konečně mohlo podařit zvítězit na hřišti
soupeře. Při jedné ze šancí přestřelil
Bednář v dobré příležitosti. V prvním
poločase se více bojovalo ve středu
hřiště. Do druhé půle domácí nastoupili
s odhodláním zvrátit nepříznivý vývoj
utkání, a po jedné běžné fotbalově
nevinné akci potrestali hrubou chybu
a nedůsledné krytí soupeře vyrovnávací
brankou, když tři hráči Slavoje nechali
domácího útočníka skórovat. Netrvalo
dlouho a z trestného kopu šli domácí
do vedení přes špatně postavenou zeď.
Na střelu nereagoval nikdo. Po této
brance byla snaha obrátit nepříznivý
výsledek. Při jednom z útoku napřáhl Vávra a střelou z 25 metrů za
přispění domácího brankáře vyrovnal.
Radost netrvala dlouho, Jindra ztratil
míč v rozehrávce, soupeř zaútočil
a školáckou střelou k překvapení všech,
včetně Zaťka, opět vedl. Žatečtí
hráči si nevytvořili žádné brankové
příležitosti, družstvo hrálo nekoncentrovaně, někteří hráči odevzdaně, a
domácí takový přístup potrestali gólem
na konečný přijatelný výsledek pro
jejich barvy. Slavoj se tak v podzimní
části nedočká žádného vítězství na
hřišti soupeře. Své poslední utkání jej
čeká s ambiciózním nováčkem soutěže
Lovochemie Lovosice s řadou známých
fotbalových tváří o víkendu.
n FK Slavoj Žatec B - FK Tuchořice
2 - 1 / pol. 1 - 0 /
Sestava: Dupály - Vořechovský
- Novotný - Hynek T. - Bodnár - Svítek Havelka - Klíč - Tatár - Wiesinger - Kouba.
Střídali: Votava, Šole, Halgaš, přípraveni:
Podroužek Domino, Bezstarosti
V ne příliš pohledném utkání, kdy
proti sobě nastoupila celá řada hráčů,
kteří patří spíše do veteránské kategorie, nebylo také k vidění mnoho
z fotbalu. Domácí, jako obvykle předváděli jak se zahazují ty nejvyloženější
šance, a také jaký problém bylo dostat se do území před brankou, kterou
ovládal hostující Spodniak. Vedení
Slavoje zařídil pěknou střelou Tatár
v prvním poločase. Ve druhém se
povedlo po několika šancích vyzrát
Wiesingerovi nad hostující obranou. V závěru utkání, po závaru před
Dupályho brankou hosté s Bendou
snížili a v samotném konci utkání, po
nedůsledném odehrání míče domácím
brankářem se po jeho zákroku dožadovali
marně penalty ve svůj prospěch. To,
co se odehrávalo poté na hřišti nemá
s fotbalem a chováním slušných lidí
nic společného, včetně překopnutého
rohového praporku hostujícím Ševčíkem,
který neudržel nervy. Rozhodčí utkání
nakonec ukončil a nechal vychladnout
zbytečné emoce.
Z dalších výsledků:
FK Slavoj Žatec st. žáci II. - Spořice 4 - 3
branky: Gebert , Čipčala, Hynek, Vintr
SK Kopisty - FK Slavoj Žatec st. žáci
I. 0 - 6 branky: Krabec 3, Ondo, Hodan,
Hassmann
AFK Chomutov B - FK Slavoj Žatec ml.
žáci 0 - 2 branky: Minařík 2

Žatecký týdeník

Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje dne 10.11.2009 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

referent/referentka finanční kontroly

Blšanská přípravka na Severu stříbrná

V neděli 8.11. 2009 se konal v Žatci v hale Sever výborně obsazený turnaj
přípravek ročníku 2002. Na tomto turnaji startovala také přípravka FK Chmel
Blšany, která se v silné konkurenci neztratila a pod vedením trenérů Libora Klíče
a Josefa Klepáčka obsadila výborné 2. místo, když ve finálovém utkání podlehla
po velikém boji mladým fotbalistům Ravelu Ústí nad Labem 1 : 2. Vynikající
výsledek výkonu celého týmu zvýraznil ještě blšanský brankář Jan Stránský, který
si odnesl cenu pro nejlepšího brankáře celého turnaje.
Výsledky: Blšany - FK Jižní Město 2 : 0 (Klocperk, Klepáček), FK Králův Dvůr
3 : 0 (Klíč, Minařík, Klepáček), FK Louny 3 : 0 (Klíč 2x, Minařík), Bohemians
1905 1 : 0 (Minařík ). Semifinále : Blšany – Union Vršovice 2 : 0 (Minařík, Klepáček). Finále : Blšany – Ravel Ústí nad Labem 1 : 2 (Klíč)

Plavecký oddíl SK JAZZMANI Žatec
pořádá 1.ročník plaveckého „maratónu“ pod názvem

ŽATEC plave přes La Manche
Akce se koná 17.11.2009 od 9:00 v bazénu OA

k příležitosti 10. výročí založení oddílu plavání
Zveme všechny příznivce plavání ke společnému překonání kanálu La
Manche.
Ten měří v nejužším místě 33.6 km a tuto vzdálenost je potřeba jako součet
kilometrů všech příchozích účastníků zaplavat.
Pravidla:
n Slavnostní zahájení maratónu v 9:00, předpokládaný konec 22:00.
n Maratónu se mohou zúčastnit všichni příchozí, kteří uplavou alespoň 50m.
n Plave se jakýmkoliv stylem, takže se může plavat i „čubičkou“.
n Nejsou povoleny ploutve ani jiné pomůcky usnadňující přeplavání vámi zvoleného úseku.
n Startuje se postupně z vody a to tak, že vždy po doplavání předchozího plavce,
startuje další účastník.
n V maratónu mohou startovat všichni bez rozdílu věku, pohlaví, výkonnosti
s ohledem na svůj zdravotní stav.
n Pro účastníky maratónu bude vstup do bazénu zdarma.
n Všichni plavci obdrží pamětní diplom.
n V maratónu můžete startovat i vícekrát (např. ráno, dopoledne, v poledne,
odpoledne, večer), vždy je ale potřeba se znovu zaregistrovat.
n Startuje se vždy v pořadí, v jakém se plavci zaregistrují na bazénu.
n K registraci je potřeba jen jméno a rok narození.
n Doprovodná soutěž pro děti – běh v bazénu po plaveckých deskách proběhne
v 15:00
n Prosíme účastníky maratónu, aby chodili průběžně po celý den a nemuseli tak
čekat.
Udělejte něco pro své zdraví a zapojte se také. Již se na vás 17.11.2009
v bazénu těšíme.

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU

Fotbalista 2009

Příznivci žateckého fotbalu, mají možnost se spolupodílet na výsledcích vyhlášené anket fotbalového klubu, o nejlepší
fotbalisty za rok 2009 ve Všech kategoriích. Cílem ankety je ocenění nejlepších
fotbalistů za rok 2009, za jejich přístup
a výkony na zeleném trávníku. Nejlepší
jednotlivci budou na základě ocenění
navrženi k získání dalšího umístnění
v tradičních anketách o Nejlepší sportovce města Žatce a dále okresu Louny.
Ankety se může zúčastnit každý příznivec fanda žateckého fotbalu a okolí, bez
ohledu na věk. Vyplní anketní lístek, který
bude k dispozici ve zpravodaji při utkání FK Slavoj Žatec – Lovosice, a dále je
možné si jej průběžně vyzvednout přímo
na stadionu v restauraci Chaloupka, nebo
v sekretariátu klubu. Vyplněné lístky
Příští program:
Sokol Údlice - FK Slavoj Žatec B muži
14.11.09 sobota od 14.00 hod. v Údlicích
FK Slavoj Žatec st.žáci I. - Tatran
Podbořany 14.11.09 sobota od 10.30
hod. v Žatci
Sokol Brozany - FK Slavoj Žatec
dorosty 14.11.09 v Brozanech od 10.15
hod. starší, od 12.30 hod. mladší
FK Slavoj Žatec st. žáci II.- Jiskra Kovářská 15.11.09 od 10.30 hod. v Žatci
FK Slavoj Žatec muži A - Lovochemie
Lovosice 15.11.09 od 14.00 hod. v Žatci

odevzdat na tomtéž místě do hlasovací
schránky. Dále bude možné své hlasy
poslat na adresu – fkslavoj@centrum.cz.
Uzávěrka ankety je 10.prosince 2009.
Jedná se o veřejnou anketu, a tak ke svým
hlasům je možné připojit jméno tipujícího, neboť na závěrečném vyhodnocení
28.12.09, bude vylosován i výherce z řad
tipujicích. Odpovědná porota, která bude
celé hodnocení lístků vyhodnocovat, má
pouze dámské obsazení.
Jaké kategorie je možné tipovat ?
Fotbalista roku 2009 – muži, dorostenec, starší žáci, mladší žáci, přípravky,
veterán, osobnost roku. Zvláštní určená
komise pak určí - trenéra a fotbalový
talent.
Jak postupovat při podání návrhů ?
Kde a na jakou adresu směrovat své typy
je výše uvedeno. Zbývá pouze aby každý
kdo se zapojí do ankety, v každé kategorii
navrhnul v pořadí tři navrhované fotbalisty, popřípadě osobnosti, kteří spadají
do hodnotících kategorii. Ti obdrží dle
pořadí bodové ohodnocení v pořadí 3 – 2
– 1 bod, čímž v konečném součtu bude
dáno celkové pořadí.
Tato anketa by měla pokud možno
i zpestřit sportovní stránku fotbalového
klubu, zejména i v oblasti mládeže neboť
v současné době se jedná o možné utvoření
Tréninkového centra mládeže při Sportovní akadémii Josefa Masopusta v Mostě.
FK Slavoj Žatec – sekretariát

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:
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 l Ovládání
PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Podmínkou: znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášky č. 505/2002 Sb.,
k provedení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou příspěvkovými
organizacemi, vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční
kontrole, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
l Flexibilita, samostatnost l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 15.12.2009.
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 strukturovaným životopisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 30.11.2009 do
17.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent/referentka
finanční kontroly“.
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.

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

