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Rekondiční pobyty

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

SPCCH v ČR, o.s. – okresní výbor Louny, uskutečnil v září rekondiční pobyty
v Sezimově Ústí v hotelu MAS. První
rekondiční pobyt se konal ve dnech 7.9.
– 17.9.2009 a byl určen pro nemocné
s roztroušenou sklerózou, druhý od
17.9. – 27.9.2009, ten byl určen pro
zdravotně postižené vertebrogenním
syndromem.
Hotel MAS poskytl našim účastníkům
ubytování ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím. Kvalita stravy byla vynikající. Personál v uvedeném hotelu byl
velmi vstřícný a ochotný. V hotelu byly
vhodné podmínky pro cvičení s malými
i velkými míči a gumou. Hotelový bazén,
který byl k dispozici, využívali účastníci
téměř každý den Dopolední programy
byly zpestřeny několika přednáškami
a různými testy. Velmi zajímavá byla
přednáška paní MUDr. Pletichové, která je zdravotním garantem všech našich
akcí. Součástí každodenního programu
byly vycházky. Jako každoročně nesměl
chybět společný výlet, tentokrát do krásného historického města Tábora a pěší
vycházkou na Kozí Hrádek. Zdatnější
jedinci absolvovali křížovou cestu z Tábora ke klášteru Klokoty.
Všichni, kteří se rekondičního pobytu
zúčastnili hodnotili kladně připravený
průběh. Rekondice splnily svůj účel
především po stránce zdravotní, ale
i společenské.
Všichni účastníci tohoto rekondičního
pobytu děkují Ministerstvu zdravotnictví
a MěÚ Žatec, za poskytnuté dotace a těší
se, že se budou moci podobných pobytu
opět zúčastnit i v roce 2010.
Černá Vítězslava , předsedkyně

Sdělení Okresní
hospodářské
komory Louny

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
Charitativní koncert na podporu hlaMěstského úřadu v Lounech na Mírovém dovějícím dětem se uskutečnil v neděli
náměstí ve Velké zasedací místnosti.
v podvečer v Křížově vile. Díky souboru
Poutníček z Liběšic půjdou vybrané
peníze na konkrétní účely – na děti do
Zambie. Tato země podle statistik OSN
patří mezi patnáct nejchudších zemí
světa. Možnost, jak zachránit například

Charitativní koncert

jedno dítě na dobu jednoho roku je zakoupením „Misijního kalendáře“ v ceně
200 Kč. Cílem prodeje těchto kalendářů
jsou projekty zaměřené převážně na
chudé děti z rozvojových zemí. Prodejem
těchto kalendářů se už zachránilo zhruba 176tisíc dětí. Přesto se naskýtá otázka
– Jaká je cena jednoho života? (žit)

FOTO (ARCHIV MĚÚ)

Evropa zavítala do Základní
školy v Měcholupech.
Nová turistická známka č. 1700

Chrám Chmele a Piva
má turistickou známku

Projekt Chrám Chmele a Piva získal
další důležitou podporu propagace,
kterou je vydání turistické známky č.
1700 ChChP Žatec. Turistické známky
patří v současné době na většině výletních místech k nejžádanějším suvenýrům. Jde o kulaté, dřevěné, vypalované
plakety, které jsou pro návštěvníky
jakýmsi potvrzením o dosažení turisticky atraktivního místa. Novou žateckou
známku můžete zakoupit v Turistickém
infocentru MěÚ, Chmelařském muzeu
a od příští sezóny také přímo ve vstupním objektu Chrámu Chmele a Piva na
náměstí Prokopa Velkého.
(Jan Novotný)

Naše škola je od nového školního
roku 2009/2010 zapojena do Programu
celoživotního učení – Projektu partnerství škol. Tento projekt pomáhá žákům
poznávat odlišné kulturní i společenské
zvyklosti zapojených zemí a rozvíjet
komunikační dovednosti v anglickém
jazyce. První projektový týden, 1. – 7. listopadu, jsme na naší škole přivítali žáky
a učitele z Finska, Španělska, Německa
a Irska. Společně jsme první večer rozsvítili školu na znamení nového přátelství.

Stoprocentní úspěšnost žáků
Obchodní akademie v Žatci
Obchodní akademie v Žatci se objevila na seznamu 16 škol, jejichž žáci byli
stoprocentně úspěšní v jarním termínu
státních zkoušek z psaní na klávesnici.
O vysoké úspěšnosti žáků žatecké Obchodní akademie informovalo říjnové
číslo časopisu Rozhledy vydávaného
NÚOV v Praze. Počtem 32 žáků, kteří
prokázali dovednost psát na klávesnici

Následující dny patřily vzájemnému poznávání partnerských zemí z prezentací
žáků, rozplánování a přípravě práce na
projektu. Ale abychom jen nepracovali,
odjeli jsme objevovat krásy země české
v rozmanitých zákoutích města Prahy.
Plni dojmů a obohaceni o nové kamarády jsme se rozloučili a rozletěli domů.
Týden skončil, ale nás čeká ještě hodně
práce. Můžeme se na ni jen těšit. Další
přistání – Španělsko.
Mgr. Jaroslava Steidlová, ZŠ Měcholupy

Pozvánka na Adventní trhy v Žatci
Adventní trhy v Žatci proběhnou
v sobotu a neděli 28. a 29. listopadu
v prostoru náměstí Svobody. Návštěvníci trhů si budou moci prohlédnout
ukázky tradičních historických řemesel
jako je kovář, tesař, paličkář, kořenář
a samozřejmě pro ně budou připraveny
ukázky vánočních zvyků včetně krájení jablíček, pletení adventních věnců
a zdobení perníčků. V programu dále
vystoupí např. středověká hudba Musica
Vagantium a Jaroslav Káňa s medvědem.

desetiprstovou hmatovou metodou
a schopnost zformulovat obchodní
dopis a vytvořit tabulku, dokonce v pomyslném žebříčku škol z celé republiky
zvítězila.
Možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici umožňuje OA v Žatci
svým žákům ve spolupráci se Státním
těsnopisným ústavem.

Na tržišti budete mít možnost ochutnat
medovinu, staročeská trdla nebo perníky
s adventní tématikou.
(ic)
sobota 28.11. 2009
tržiště a vánoční zvyky: 09.00 - 16.00
středověká hudba: 09.30, 11.30, 14.00
medvědář:
10.00 – 12.00
neděle 29.11. 2009
tržiště a vánoční zvyky: 09.00 - 16.00
středověká hudba: 9.30, 11.30, 14.00 Pracovník informačního centra p.Věra Kawanová ukazuje nové leporelo
pouliční divadlo:
10.00, 13.00 z obrázku města Žatce, které je sestaveno ze šesti kusů pohlednic určené
k použití.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě bytového domu za podmínek
stanovených odborem rozvoje města
(1.NP občanská vybavenost – obchody, služby apod., 2. až 5. NP bydlení)
s upozorněním, že realizaci stavby lze
odsouhlasit až po schválení nového
územního plánu, s upozorněním na
vedení inženýrských sítí a dále s tím,
že k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
1. 12. 2009

Opakovaný záměr
Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu
RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec
- II. etapa
schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů
je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo základní členění
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/85 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 za-

stupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za m2 převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek je možné po schválené žádosti
na OŽP z deponie ornice v zadní části lokality Kamenný vršek na vlastní
náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po
nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze
zámkové skladebné dlažby. Změna
umístění vjezdu je možná po schválení ORM a zhotovitele stavby tech.
infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na vlastní náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři
a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
mělké uložení stávající kanalizace
jsou i hloubky přípojek u některých
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování
při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).

- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka
bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici
pozemku. Odtud bude na pozemek
vyvedena zaslepená přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu jednotlivých RD (ke SP nutné vyjádření
ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny elektrické rozvodné
skříně s vynechaným prostorem pro
připojení RD a elektroměr (cena za
připojení ke každé parcele 3 x 25A
je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební
čára 5,5 m dodržena z obou stran od
ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní
krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města
tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
1. 12. 2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na
www.mesto-zatec.cz

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
2833
6 Dr. Václava Kůrky v Žatci 0+1 31,00 m2
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
2816
12 Písečná v Žatci
0+2 40,20 m2
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

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře
1440 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
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města
pod podmínkou odstoupení od
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
smlouvy
společných částí domu další osobě a to:
- dokončit výstavbu vydáním příslušč.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2 vel. podílu
KC
ného rozhodnutí stavebního úřadu
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536 200 260 Kč
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536 194 768 Kč
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
Zveřejněno: od 6.11.2009 do 7.12.2009
- Zřízení věcného práva předkupního

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.

Zveřejněno: od 2. 11. 2009 do
1. 12. 2009

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého 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
- současně s výstavbou garáží bude
řešena výsadba stromů do ulice
Stavbařů Žatec
- 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 2. 11. 2009 do
1. 12. 2009

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 06.11. do 07.12.
2009

MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
V SEDMIKRÁSCE
Dne 2.12.2009
Od 15.30H.
Proběhne mikulášská
besídka
V mateřském centru
Sedmikráska na
nám.Svobody
Přijďte, určitě nebudete
litovat ?
Účast nutné hlásit předem

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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

LISTOPAD 2009
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,-

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
n Prodám byt 2KK (OV) v Žatci, ul.
Dr. V. Kůrky. Cena: 550.000,- Kč. Tel.:
606 899 945

Návštěva DPS Žatec

Dne 5. 11. 2009 jsme se žáky 7. třídy v rámci předmětů výchova k občanství
n Pronajmu nebytový prostor-140m2 a výchova ke zdraví navštívili Domov pro seniory v Žatci.
Přivítala nás paní Bocková, která
Pro některé bylo překvapením, že se
v Žatci. Vhodné jako bar nebo prodejna.
25.11.
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
10:00, 14:00
Klasická pohádka o chamtivém kohoutkovi, kterého se snaží slepička zachránit. Nájem 12 tis./měs. Frekventovaná ulice. v DPS pracuje jako sociální pracovnice. tu nežije jako ve vězení a že i člověk,
Mohli jsme nahlédnout do kronik a poté kterému je 80 a více let, může žít plnoKombinace loutek a živých herců v doprovodu živé muziky.
Tel. 415 210 135 po 16.00 hod.
Uvidíte celodřevěné i řezané loutky. Uvede Malé divadélko Praha
jsme se šli osobně přesvědčit, jak se zde hodnotným životem.
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné
lidem žije.
Je obdivuhodné, že se na nás většina
n Lesy České republiky, s.p.,
Pro děti. Vstupné : 35,-Kč
Viděli jsme, že i vozíčkáři mohou obyvatel DPS usmívala a chovala se
Lesní správa Žatec pronajme
25.11.
SEXMISE
19:30
tančit, měli jsme možnost prohlédnout velice příjemně. Myslím, že na děti to
v Žatci jednu bytovou jednotku 4
PŘESUNUTO NA 10.12.2009
si nejen pokoje seniorů, ale i ostatní udělalo opravdu velký dojem. Všem
+ 1 o výměře 210 m 2. Jedná se
Na motivy stejnojmenného filmu uvedeme kultovní komedii 80 let. V roce
části budovy. Nejdůležitější ale bylo, obyvatelům i zaměstnancům DPS přeo
podkrovní
byt
se
samostatným
1991 je doktorem Kuppelweiserem uveřejněn objev hibernátoru. Ten pomocí
že se mohli žáci osobně zeptat seniorů, jeme, aby se jim spokojeně žilo a aby
vstupem,
v
samostatně
stojícím
snížení teploty umožňuje lidem v umělém spánku přečkat celá staletí. Dva dobjak se jim v domově líbí. Už jen setkat jim sloužilo zdraví.
rovolníci – Max a Albert souhlasí s nabídkou na otestování přístroje a nechají
objektu v okrajové, klidné části
se s paní, které je 101 let, byl pro děti
Už teď jsme se rozhodli, že před
se na dobu tří let zmrazit. Místo v roce 1994 se však probudí o 48 let později
Žatce, ul. K Perči 3003. V přízemí
v podivném, sterilním světě bez mužů. Mezitím totiž proběhla válka, v níž byly
zážitek, o to příjemnější, že byla velice Vánocemi určitě seniory ještě jednou
budovy
jsou
kancelářské
prostory
speciální bombou zničeny mužské geny a povrch země se stal neobyvatelným,
usměvavá a vstřícná.
navštívíme. Ing. Celbová Z., učitelka
majitele budovy. Pronájem možný
takže se přeživší ženy musely uchýlit pod zem.Uvádí Metropolitní Divadlo Praha.Účinkují: M. Maděrič, J. Schwarz, J. Monczka /Polsko/, R. Slováčková, M.
ihned. Další informace o podmínDolinová, D. Čárová, E. Čížkovská, P. Oliva, P. Skřípal, R. Hermannová, E.
kách pronájmu bytu Vám poskytRežnarová, B. Benešová, S. Prasková
ne Ing. František Havlíček, tel.:
Mimo předplatné. Humor
V pondělí 23. 11. přijede do Žatce zahrát a zazpívat František Nedvěd se sku724 524 906
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,pinou Druhé podání. Dá-li Bůh a hned po něm radní města, potom zahraje
27.11.
ŽATECKÝ PŘÍLEŽITOSTNÍ SBOR SLAVÍ 15 LET ZPÍVANÍ
18:15
n Salon LENKA přijme od ledna jako obvykle v Městském divadle. Nebude li tomu tak, zahraje jinde a příznivci
ZRUŠENO!
pedikérku, kosmetičku na ŽL. Klientela dobré folk&country se včas dozvědí kde.
Na místě ale záleží až v druhé řadě. zahraje a nemusí se bát, že by se zmýlil.
SLEDUJTE www.divadlozatec.cz
zajištěna po odcházející pracovnici z roVystoupit sám ze stínu slavnějšího
dinných důvodů. Dále přijme kadeřnici Podstatné je to co nám František Nedvěd
přiveze.
To
něco
je
přehršel
písniček
zpěbratra,
se odhodlal až po své padesátce
na ŽL – IHNED! Tel.: 606 303 243
váka, kytaristy a písničkáře, který už má a po rozpadu úspěšné bratrské dvojice.
v muzice něco za sebou.
Vsadil na své vlastní písně ale hlavně na
PODĚKOVÁNÍ
Bývalý hráč bigbítových skupin, poté osvědčené ale u nás spíše neznámé písDěkuji tímto strážníkům městské poli- člen trampské skupiny Toronto později ně z repertoáru zámořských písničkářů,
Po dvou letech vystoupí v Městském divadle Žatec populární dvojice Eva cie panu Martinovskému a panu Kubín- nuceně přejmenované na Brontosaury, otextovaných jeho dlouholetým kamaráa Vašek. Ve zbrusu novém programu uslyšíte oblíbené hity, které tato dvojice kovi za nevídanou ochotu a opravu mého Spirituál Kvintetu, bratrského dua dem kontrabasistou Jiřím Vančurou.(ex
jízdního kola. Moc jim děkuji!
a nyní sólový muzikant, který má na Brontosauři, dodnes Spirituál Kvintet).
nahrála ve svém vlastním studiu.
p. Dufková kontě už pět sólových alb a 11 let saProti textům Jana Nedvěda výrazný
Chybět určitě nebude ani písnička Bílá samozřejmě zakoupit i při žateckém vymostatného koncertování. Jeho alba posun k lepšímu. Za zády příjemně
Orchidej se kterou se jmenovaná dvojice stoupení, které se uskuteční v sobotu 28.
i název doprovodné skupina jsou hodně našlápnutá kapela, jeho vlastní kytara,
proslavila. Pravidelně vystupuje po celé listopadu již od 14.30 hod. Předprodej
inspirovány tenisem. Čtvrtá sada, druhé příjemný baryton a romantické (není
republice a zajíždí i do zahraničí. Kromě lístků byl zahájen v pokladně žatecképravidlem) texty, to je to co Františku
koncertování vydává velké množství hu- ho divadla, které tento koncert pořádá.
Zveme Vás na předvánoční bleší podání, třetí pokus…
František Nedvěd kromě českých Nedvědovi získalo a udržuje stálou
debních a DVD titulů, jejichž prodejem Přesné místo konání bude zveřejněno trhy, které se budou konat v Žatci
získává zlaté a platinové desky v pro- na www.divadlozatec.cz nebo na tel.: v neděli 6.12. a 20.12.2009 v kul- autorů hudby sahá rád do repertoáru a spíše stoupající přízeň posluchačů.
turním středisku Moskva vždy od 10 zámořských písničkářů např. Dona Mezi nimi je bezpochyby i spousta
dejnosti. Vybrané tituly si budete moci 415 710 519.
Williamse, Marka Knopflera nebo těch ze Žatce okolí, kteří si nenechají
– 16 hodin.
oblíbence mnoha českých muzikantů ujít koncert Františka Nedvěda, v úterý
Přijďte nakupovat nebo prodávat !
23.11, velmi pravděpodobně v MěstPodpořte zahájení nové tradice Gordona Lightfoota.
A
jsou
to
právě
„lightfootovky“
které
ském divadle V Žatci.
Jiří Navrátil
pravidelných
nedělních
bleších
trhů
Městské divadlo v Žatci uvede v neděli 29. listopadu od 19:30 hod. anglickou
se staly Františkovými největkomedii s názvem Dnes hrajeme Cyrana, která je o všedních věcech nevšedního v Žatci !
Informace pro prodejce i kupující šími peckami. Např. Řemeslo
divadelního života.
(Sundown), Kočovní herci (RaDěj se odehraje v jeden jediný den. Di- Molínová, Jana Šulcová, Adéla Gondíko- na 721 110 225 nebo 732 967 807
iny day people ) nebo Cherokee
vadelní společnost z Bufala právě zkouší vá, Lucie Zedníčková, Jana ZenáhlíkoBill (Cherokee Bend).
Cyrana z Bergeracu. Na premiéře velice vá, Libor Hruška, Petr Pospíchal, Marcel
ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ̀Ѐ̀ऀࠀࠀࠀ܀ఀ܀ഀ
Kdyby jen přezpívával svá
PŘIŠLI NA SVĚT
záleží, jelikož je divadlo velmi zadlu- Vašinka, Viktor Limr, Lumír Olšovský,
܀Ԁࠀༀ
sólová alba trval by jeho konžené. Vzhledem k tomu, ž ese hlavní Zbyšek Pantůček, Vladimír Čech a další. 10.11.
Lenka Lečbychová
ĀȀ̀ȀЀȀԀ̀ऀࠀ܀
cert několik hodin. S každým
představitel začne na kuráž posilovat Činohra je uvedena pro abonetní před- 11.11.
Magdaléna Zavadilová
hudebním uskupením, v němž
sklenkami dobrého vína a není schopen platitelskou skupinu A, ale i pro ostatní
ఀԀఀऀ̀ഀഀༀက
Matyáš Fišer
hrál počínaje Brontosaury,
odehrát ani jednu větu, vznikají komické zájemce o kulturní divadelní vyžití. LístĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀Ȁ̀ఀഀĀ̀ༀഀఀࠀऀ
Johanka Antropiusová
nazpíval a nahrál řadu písniček
situace plné překvapení. V režii Lumíra ky lze zakoupit na pokladně žateckého 12.11.
ࠀ܀ĀȀ̀ကᄀሀ̀ఀጀ
Nella Brožová
a alb. A ve většině případů to
Ā᐀ᔀᘀᜀᜀᜀ᠀ᤀᨀᬀ̀ᰀᬀᘀ̀ጀༀऀ̀ᴀȀ̀Ḁ̀ᨀἀ ̀!"̀#$%ᬀ
Olšovského se představí herci Divadelní divadla. Místo konání bude upřesněno
Oleg Šedivý
patřilo k tomu lepšímu z nabídspolečnosti Háta. Konkrétně zde zahrají na www.divadlozatec.cz nebo na telefoကᄀሀࠀကጀࠀ᐀ᔀᘀᜀༀᄀᄀሀጀጀᄀᄀ᐀᐀ᔀᄀᄀᄀᄀጀᘀᜀሀᘀ
Miroslav Jelínek
ky české hudby. Takže může
Ivana Andrlová, Olga Želenská, Ludmila nu 415 710 519.
13.11.
David Procházka
v klidu vybírat přebírat, co
Nela Svobodová
14.11.
Patrik Kalinič
Dominik Tajtl
Žatec - Městská knihovna Žatec se mohou přihlásit na Předvánoční noc
Linda Tabačková
připravuje na měsíc prosinec 2009 dvě v knihovně, která se bude konat v noci
15.11.
Lara Pastuchová
akce pro děti. Pro všechny děti ve věku z 18. na 19. prosince.
16.11.
Jana Hrycková
od 6 do 15 let připravujeme na sobotu
Bližší informace získáte od 20.11.
5.
prosince
Den
pro
dětskou
knihu.
Rev
knihovně a přineseme vám je také
Jednoletá a dvouletá praktická škola je vhodná pro vzdělávání žáků se speciálníROZLOUČENÍ
gistrovaní čtenáři ve věku od 6 do 10 let v některém z příštích vydání.
(fr)
mi vzdělávacími potřebami. Přijímáme žáky z nižšího ročníku základní školy.
11.11.
Žofie
Umlaufová
89
let
Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení
Marie Hrubešová
89 let
povinné školní docházky. Dívky jsou připravovány pro rodinný život i pro výkon 15.11.
jednoduchých činností v budoucím zaměstnání.
Dne 11.listopadu 2009 navštívil Gymnázium v Žatci pan Veselý, vedoucí Mladé
Ve škole se učí převážně předměty odborně praktické, například rodinná a zdraFronty DNES Severní Čechy. V aule gymnázia se sešel se studenty, kteří se
votní výchova, ruční práce, příprava pokrmů. Je dbáno, aby výuka probíhala
chystají ke studiu žurnalistiky, aby jim pobesedoval o tom, co takové zaměstv klidu, volným tempem, aby studenti nebyli přetěžováni.
nání obnáší.
Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivní
Gymnázium v Žatci, jako i jiné střední nám, když opomeneme senzacechtivý
tabulí a odbornými učebnami.
a vysoké školy v Čechách, je zařazeno do tisk. Velký vzestup četby MF DNES
Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk.
projektu MF DNES Studenti čtou a pí- zaznamenaly právě Severní Čechy. Pan
Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Po odchodu ze školy jsou absolšou noviny. Každý den dostávají studenti Veselý odpovídal na všechny otázky stuventi velmi dobře připraveni na vedení vlastní domácnosti. Mohou se ucházet
ve vybraných školách denní výtisk MF dentů i profesorek českého jazyka, které
o zaměstnání jako pomocné pracovnice ve zdravotnických zařízeních, ústavech
DNES zdarma. Cílem projektu je nau- k besedě přihlížely. Objasnil mnohé věci
sociální péče, v podnicích veřejného stravování a na jiných místech soukromého
čit studenty pracovat s denním tiskem ohledně novin. Šlo hlavně o finance, ktea hlavně umožnit studentům psaní ré noviny získávají z prodeje a především
i státního sektoru.
článků na stránky největšího českého z inzercí.
Po úspěšném absolvování dvouleté praktické školy mohou dívky nebo chlapci
deníku.
Hodnotím projekt MF DNES na
pokračovat ve studiu na odborném učilišti ve vyšším ročníku. Škola zajišťuje
Pan Veselý studentům vysvětloval na výbornou. Začínající mladí novináři by
i stravování.
jakém principu je práce ve všech no- se měli podílet na psaní novin a pokraPraktická škola je státní školou bez placení školného.
vinách založena. Mluvil o statistikách čovat v tomto umění dále. Nikdo přeci
Podrobnější informace o studiu je možné získat přímo ve škole nebo telefonicprodeje a četby MF DNES, ale i ostat- nechceme, aby klasické noviny nahradil
ky na tel. č. 415 710 795, 731 583 308.
ních novin a bulvárních tisků. MF internet nebo televize.
Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě.
DNES patří k nejprodávanějším noviHedvika Hapáková

Druhé podání Františka Nedvěda

Oblíbená dvojice Eva a Vašek
potěší své posluchače v Žatci

Bleší trhy pod střechou

Úsměvná činohra o Cyranu z Bergeracu

Praktická škola v Žatci

nabízí dvouleté a jednoleté studium

Prosincové akce pro děti v knihovně

pro dívky a chlapce.

Popřejme štěstí mladým novinářům
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Poslední závěrečný hvizd rozhodčího
v utkání krajského mužů v Žatci ukončil
podzimní snažení žateckých fotbalistů,
v získání potřebných mistrovských bodů
v krajském přeboru jeho podzimní části.
Po neúspěchu v minulém kole se domácí
hráči vzchopili a porazili svého soupeře
z Lovosic. Rezervní tým mužů podlehl
v Údlicích svému soupeři, po průměrném výkonu. Potěšili opět mládežnické
týmy, které vyhráli všechna utkání. Potěšitelné je i to že se jedná o důležité body
do jarních bojů, neboť všechny týmy
jsou v horkých stupních na postupových
místech. Dorostenci zajížděli do Brozan,
kde se hrálo na umělé trávě. Starší dorost
dosáhl na všechny body, stejně tak získali
všechny body mladší kolegové. V dohrávkách nejprve starší žáci I.v krajské třídě
zdolali Podbořany, a druhý tým starších
žáků překvapivě poslal do kolen vedoucí
Kovářskou. To je zhruba výčet jednotlivých utkání které bylo možné o víkendu
navštívit. Nyní se přesunou týmy do zimní
části, kde nastoupí v přípravách na umělé
trávě, a v halových turnajích.
n FK Slavoj Žatec A - Lovochemie
Lovosice 2 - 0 / pol. 1 - 0 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Horňák - Jindra - Dykas - Paul M. - Bereš - Svoboda
- Zlatohlávek - Baierl - Bednář
Střídali: Podroužek, Hankocy, připraveni - Majoros, Hynek, Dupály
Domácí hráči Slavoje poněkud zklamaní z posledního utkání v Chomutově
se snažili odčinit neúspěch a rozloučit
se tak ziskem bodů před svými fanoušky.
Na lavičce náhradníků se objevili i dorostenci spolu se zkušeným Heincem. Hosté
se nezalekli nijak domácích hráčů a chvílemi byla hra velice vyrovnaná ve středu
pole. Dosti nasáklý terén poněkud brzdil
kombinační hru na obou stranách, a tak
místy se více bojovalo o každý míč. Domácí útočník Bednář se postaral o vedoucí
branku, v závěru prvního poločasu. Do
druhé části nastoupil místo Bereše
Heinc, který se nažil rozpohybovat hru
do vyšších obrátek. K radosti domácích
fanoušků to byl nejlepší domácí střelec
Baierl který rozvlnil síť hostů a zvýšil na
2-0. Další branky se domácí nedočkali,
a tak byla vidět ještě pěkná střela opět
Baierleho která skončila na tyči a hlavně
v závěru mladý Hankocy ve vyložené pozici nastřelil hostujícího brankáře. Body
zůstali na domácím trávníku a škoda některých nepovedených utkání, které stáli
zbytečnou ztrátu bodů, což by bylo určitě
radostnější při pohledu na konečný stav
podzimní části v tabulce.
Z ostatních výsledků:
Sokol Údlice - FK Slavoj Žatec B 3 - 1
branka: Wiesinger
SK Brozany - FK Slavoj Žatec st. dorost 0 - 3. branky: Holan 2 , Bešík
SK Brozany - FK Slavoj Žatec ml.dorost 1 - 7. branky: Linc a Hanzal po 2,
Exner, Hynek L., Chromý po 1
FK Slavoj Žatec st.žáci I. - Tatran Podbořany 2 - 0, branky: Syrovátka, Vintr
FK Slavoj Žatec st.žáci II. - Jiskra Kovářská 6 - 1, branky: Krabec 3, Hynek J.,
Weis, Svoboda po 1
Pavel Maňák

Pozvánka na Halový turnaj

V úterý se koná ve SH Sever první letošního podzimní halový turnaj mládeže. Nejprve od 8. 30hod. turnaj starších
a mladších žáků, odpoledne od 14.00 hod.
začíná turnaj přípravek.

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

Mládí FK Chmel Blšany se mezi
staršími neztratilo!

Další halový turnaj mají za sebou mladí fotbalisté přípravky FK Chmel Blšany.
Na turnaji ve Vilémově v kategorii ročníku 2001, se proti o rok starším a fyzicky
vyspělejším hráčům neztratili a po velice bojovném výkonu obsadili konečné 3.
místo. Herně nestačili pouze na tým FK Kladno, který tento turnaj suveréně vyhrál
a jedinou branku v celém turnaji obdržel právě v souboji s Blšany .
Výsledky: Blšany - Kadaň 0 : 1
- FK Jižní Město 1 : 0 ( Klíč )
- FK Kladno 1 : 7 ( vlastní )
- Ervěnice 0 : 1
- FK Chomutov ( Klepáček )
Sestava: Stránský, Klocperk D., Klocperk A., Klepáček, Klíč, Minařík, Kafka,
Kunc. Trenéři : Libor Klíč, Josef Klepáček

Pavel Pek dvakrát stříbrný

Seriál krajských bodovacích turnajů mladých stolních tenistů pokračoval v sobotu v Litoměřicích v kategorii starších žáků. Závodníci Severu Žatec se opět
dokázali výrazně prosadit.
Stanislav Čaja, věkem ještě mladší velmi pěkné utkání s reprezentantem ČR
žák, přesvědčivě vyhrál svoji kvalifikaci s Polanským z Ústí n/L ve kterém podlehl
a podlehl až v boji o semifinále teplickému 0 : 3. Ve čtyřhře pár Pek – Čaja potvrdili
Beranovi. Pavel Pek po nepřesvědčivém svoji výkonnost postupem do finále, kde
výkonu v kvalifikaci se rozehrál a po- prohráli s ústeckou dvojicí Polanský
stoupil suverénně až do finále. Zde sehrál – Krupička.

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 fotba- nocovat, má pouze dámské obsazení.
listů za rok 2009, za jejich přístup a výkony
Jaké kategorie je možné tipovat ?
na zeleném trávníku. Nejlepší jednotlivFotbalista roku 2009 – muži, dorosteci budou na základě ocenění navrženi nec, starší žáci, mladší žáci, přípravky,
k získání dalšího umístnění v tradičních veterán, osobnost roku. Zvláštní určená
anketách o Nejlepší sportovce města Žat- komise pak určí - trenéra a fotbalový
ce a dále okresu Louny. Ankety se může talent.
zúčastnit každý příznivec fanda žateckého
Jak postupovat při podání návrhů ?
fotbalu a okolí, bez ohledu na věk. Vyplní
Kde a na jakou adresu směrovat své typy
anketní lístek, který bude k dispozici ve je výše uvedeno. Zbývá pouze aby každý
zpravodaji při utkání FK Slavoj Žatec kdo se zapojí do ankety, v každé kategorii
– Lovosice, a dále je možné si jej průběžně navrhnul v pořadí tři navrhované fotbavyzvednout přímo na stadionu v restaura- listy, popřípadě osobnosti, kteří spadají
ci Chaloupka, nebo v sekretariátu klubu. do hodnotících kategorii. Ti obdrží dle
Vyplněné lístky odevzdat na tomtéž místě pořadí bodové ohodnocení v pořadí 3 – 2
do hlasovací schránky. Dále bude možné – 1 bod, čímž v konečném součtu bude
své hlasy poslat na adresu – fkslavoj@cen- dáno celkové pořadí.
trum.cz. Uzávěrka ankety je 10.prosince
Tato anketa by měla pokud možno
2009. Jedná se o veřejnou anketu, a tak i zpestřit sportovní stránku fotbalového
ke svým hlasům je možné připojit jméno klubu, zejména i v oblasti mládeže neboť
tipujícího, neboť na závěrečném vyhodno- v současné době se jedná o možné utvoření
cení 29.12.09, bude vylosován i výherce Tréninkového centra mládeže při Sportovz řad tipujicích. Odpovědná porota, ní akadémii Josefa Masopusta v Mostě.
která bude celé hodnocení lístků vyhodFK Slavoj Žatec – sekretariát

Lounský pohár LUNA

V sobotu 7.11.2009 se konal Lounský pohár LUNA, kterého se zúčastnilo celkem
208 plavců z 19-ti oddílů z celé ČR. Závod byl soutěží nejen jednotlivců, ale i celých oddílů. Máš oddíl vyslal do Loun celkem 7 plavců a všem se podařilo alespoň
jednou dosáhnout na stupně vítězů.
Kristýna Štrancová (1996) skončila sice jen na dopolední program, ale i tak donejlépe na 3.místě na trati 50m volným kázala vybojovat tři vítězství. Nejprve na
způsobem, kterou zaplavala v čase 31.20s 50m volným způsobem v čase 27.40,
a jednou se jí podařilo překonat svůj po té na trati 100m znak, který zaplaval
osobní rekord. Antonín Svěcený (1997) v novém skvělém osobním rekordu 1:
si vedl podobně, jedno 3.místo na 100m 06.80 a nakonec na 50m motýlek za čas
prsa a k tomu 2x osobní rekord.
31.20. Lucie Urbanová (1996) dokázala
Ilonka Nováková (1997) se hned 3x ve všech svých pěti startech získat medaili.
umístila na stupních vítězů. Na100m vol- Na kraulařských tratích na 50, 100 a 200m
ným způsobem skončila na 2.místě v čase dokázala s přehledem zvítězit v osobních
1:05.70 a dvě třetí místa získala na 100m rekordech. Nejlepšího výkonu dosáhla
znak a 50m volným způsobem. Lucie Svě- na 50m volným způsobem, když poprvé
cená(1997) dokázala zvítězit na 100m stlačila svůj čas pod 29 vteřin a zaplavala
znak v čase 1:12.30, 2.místo přidala na 28:80. Další 1.místo pak přidala ještě na
200m polohový závod a dvě 3.místa zís- 200m polohový závod a 2.místo ještě na
kala na kraulařských tratích 100 a 200m. 50m motýlek.
Svěcená i Nováková si shodně zlepšili 4x
David Urban (1995) startoval v Louosobní rekord.
nech celkem 6x a opět potvrdil skvělou
Kateřina Iblová (1994) byla v Lounech formu. Ve všech startech dokázal zvítě-

zit a i překonat svá osobní maxima. Za
vyzdvihnutí stojí čas na 50m znak, který
David stlačil pod 30 vteřin na 29.90, ale
hlavně fantasticky zaplavaná kraulařská
dvoustovka, při které David prolomil magickou hranici dvou minut o 1.6 vteřiny
a zvítězil časem 1:58.40.
Naši plavci prokázali před blížícími se
krajskými přebory skvělou formu. Ve 36
startech překonali 23 osobních rekordů,
shodný počet byl i získaných cenných kovů. Z 23 medailí jsme přivezli 14 zlatých,
3 stříbrné a 6 bronzových. Díky tomu
jsme v soutěži družstev z 19 zúčastněných oddílů získali Pohár LUNA za
skvělé 3.místo, když se před námi umístili
jen plavci KL Sport Teplice a AŠ Mladá
Boleslav, kteří ovšem měli v Lounech
oproti nám více jak dvojnásobný počet
plavců (18 resp.20). O našich kvalitních
výkonech svědčí fakt, že jsem dokázali
v individuálních závodech získat nejvíce
vítězství.

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

