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Nízkoprahový
klub otevřen

Dne 07.11.2009 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Jméno mohou navrhnout
jeho návštěvníci

Společnost Marius
Pedersen a.s.

ve svých provozovnách v Žatci a v Lounech rozšířila v současné době spektrum
svých poskytovaných služeb o svoz bioodpadů.
U svozu bioodpadů se jedná o naplnění
zákona o odpadech, kdy každý podnikatel
ale i obec produkující bioodpad je povinnen tento odpad předat k dalšímu využití.
Bioodpady tak končí na kompostárně,
kde se zpracují a jsou dále využity např.
jako substrát pro rostliny … V současné
době již obsluhujeme zákazníky (supermarkety) v Žatci, Lounech, Slaném,
Kladně, Lovosicích, Podbořanech,
Chomutově, Kadani, Vejprtech, Roudnici N/L a Klášterci.
Ve městě Žatci je od 1.11.2009 rozmístěno 11 ks nádob na shromažďování
bioodpadů. Jedná se o speciální nádoby
o objemu 240 litrů. Nádoby jsou rozmístěny v ulicích Žatce, kde jsou k dispozici
občanům města. Svoz odpadů z těchto
nádob bude probíhat 2 x týdně. Svezené bioodpady budou předávány na
kompostárnu k dalšímu využití.

Pietní akt. Dne 27.10.2009 se od 11.00h konal na Kruhovém náměstí v Žatci pietní akt ku příleži-

tosti 91.výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostní proslov pronesl starosta města
Erich Knoblauch, který připomenul historický vznik státu.Pietní akt byl ukončen státní hymnou. stej.

Projekt Městské policie Žatec a Odboru životního
prostředí MěÚ Žatec v odpadovém hospodářství.

Zadané úkoly budou děti plnit za doV měsíci říjnu 2009 došlo k realizaci společného projektu MP Žatec a OŽP MěÚ
Žatec, který je určen pro žáky 1. stupně základních škol na území města Žatec. hledu třídních učitelů a následně bude
splnění úkolů v jednotlivých měsících „
Obsahem projektu je tzv.
„Pracovní sešit Kontíka a Třídílka – ža- elektrozařízení, co je „černá skládka“, kontrolováno“ ze strany MP a OŽP. Na
závěr tematického celku v měsíci červnu
teckých popelnic.“ Tento pracovní sešit bioodpad, nebezpečný odpad.
se skládá z 10-ti tematických celků, kdy
Součástí plnění úkolů a seznamování budou žáci vypracovávat tzv. znalostní
žáci základních škol plní v jednotlivých s nakládáním s odpady jsou také exkurze test. Vyhodnocení celoročního snažení
měsících vždy jeden úkol po celou dobu do firmy zabývající se likvidací autovra- žáků bude provedeno při další akci
školního roku. Všechny úkoly se týkají ků a firmy, která se zabývá zpracová- pro děti ZŠ v druhé polovině června 09
odpadového hospodářství v Žatci. Způ- ním a následným využitím tříděného „Rozloučení se školou“ .
ŘMP Štorek Jiří
soby vypracování zadaných úkolů jsou odpadu.
jednak formou křížovky, určení barvy
popelnic na tříděný odpad, zpracování
odpadů – nalezením správného slova
pro následné zpracování, řešením čtyřsměrky, označením nepojízdného auta,
V sobotu 31.10. 2009 byla úspěšně ukončena první ze čtyř
určením kam odevzdávat použité baterie, etap projektu Chrám Chmele a Piva (CHCHP). Tento projekt
je největší investiční akcí v historii města, na který získal Žatec
od Evropské unie rekordní dotaci ve výši 92,5% z celkových
nákladů, které dosahují 245 milionů korun. Velmi příznivá je
i finanční spoluúčast města ve výši 7,5 % z celkových způsobilých nákladů. Prostředky, které město do projektu investuje, by
za normální situace určitě nepokryly v plné výši ani náklady na
rekonstrukci inženýrských sítí, chodníků a komunikací, které
se opraví v celém bloku domů okolo dnešního Chmelařského
muzea.
V rámci I. etapy došlo ke stavbě nové rozhledny, revitalizaci
proluky u Chmelařského muzea, revitalizaci historického
skladu a balírny chmele, dále také k rekonstrukci části komunikací na náměstí Prokopa Velkého, včetně inženýrských
sítí. V následujících etapách projektu dojde mimo jiné na
vybudování minipivovaru s restaurací, revitalizaci renesanční
sladovny a renovaci klášterní zahrady. První zrekonstruované
objekty si budou moci občané i návštěvníci města prohlédnout
ve 2. polovině roku 2010. Od 1. listopadu došlo ke zřízení organizační složky CHCHP v rámci majetkového odboru MěÚ,
která bude odpovědná za další rozvoj dokončených staveb
a celého projektu.
Občanské sdružení Učitelé pro Žatec
Aktuální informace jako např. videoprezentace k jednotlivým
po sedmé pořádalo Halloween – oslavu etapám, časosběrný snímek růstu rozhledny a mediální zprávy
strašidel a tak sobotu v podvečer žatecké najdete na: www.chchp.cz nebo www.chramchmeleapiva.cz.
náměstí ožilo strašidly, čarodějnicemi,
V Turistickém infocentru MěÚ v Žatci si mohou zájemci
kostlivci a různými příšerkami. Děti o Chrám Chmele a Piva nově zapůjčit DVD, které obsahuje
s rodiči v kostýmech s lampiony v ruce veškeré dostupné informace o projektu. (Jan Novotný)
zaplnily náměstí. Po té se průvod masek za doprovodu mažoretek vydal do
letního kina, kde pokračoval program
Pohled na nám. Prokopa Velkého, kde je realizován
zakončený diskotékou.
projekt ChChP

Informace o projektu Chrám Chmele a Piva

Halloween ovládl
náměstí

FOTO (ARCHIV MĚÚ)

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.

FOTO TREGL

Sdělení Okresní
hospodářské
komory Louny

Ve čtvrtek 29.10.09 byl slavnostně otevřen nízkoprahový klub pro děti a mládež
v přízemních prostorách divadla „Jitřenka“. Jak už jsme čtenáře informovali
provozovat ho bude občanské sdružení
Mosty a sloužit bude zejména mladým
lidem ve věku 15 až 26 let, kteří tráví
svůj volný čas na ulici, nebo jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Programy, které jsou pro mladistvé připraveny
dávají šanci těm, u kterých se vyskytují
výchovné problémy s začínající trestnou činností, nebo jim hrozí umístění
v ústavním zařízení. Program RADAR
je určen na podporu rodiny a do konce
letošního roku je podporován Nordskými
fondy. Tento projekt zahrnuje odborné
poradenství se zaměřením na rodinnou
terapii, doučování, motivační programy
a další. Mladiství, kteří mají nevyjasněnou profesní budoucnost nebo se u nich
vyskytují jiná možná rizika, mají šanci
najít pomoc v dalším programu, a to
v sociálně preventivním pod názvem
SPAM.
Aktu „slavnostního otevření“ se zúčastnili také zástupci žatecké radnice starosta
Mgr. Erich Knoblauch a místostarosta
Aleš Kassal. Starosta ve svém proslovu
vyslovil potěšení ze zdařilé úpravy prostor, které byly roky předtím bez využití
a v zanedbaném stavu, také popřál mnoho zdaru provozovatelům klubu v jejich
započatém úsilí.
Zástupci o.s. Mosty seznámili účastníky akce s budoucí činností klubu, včetně přiblížení doprovodných programů
RADDAR a SPAM.
Nízkoprahový klub zatím „nemá
jméno“, pojmenovat si ho budou moci
sami jeho návštěvníci, stejně jako spolupracovat na výzdobě některých vnitřních
částí klubu.
První z nich si už cestu do nově otevřeného zařízení sociálních služeb našli.
Pan, žit,
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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

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

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,

Žatecký
týdeník

né 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

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

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
pod podmínkou odstoupení od
smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
do čtyř let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní
cenu rovnající se ceně kupní.

- 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 vodoměr-

Žatecký týdeník

Projednáno Radou města Žatec dne 12.10.2009. Volné bytové jednotky k prodeji za snížené kupní ceny !!!

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

č.p.

č.bytu

1065

6

2819

ulice

velikost

podlah. plocha

cena zjištěná

snížení o

kupní cena

Purkyněho

1+3

128,20 m2

1.037.410

40 %

622.446,-Kč

13

Písečná

1+3

68,50 m

2

931.510

15 %

791.783,-Kč

2825

12

Písečná

1+3

76,10 m

2

909.120

15 %

772.752,-Kč

2823

21

Písečná

1+3

76,10 m2

941.150

15 %

799.977,-Kč

2828

6

Dr. Kůrky

1+3

71,00 m

2

945.720

15 %

803.862,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m2

315.390

30 %

220.773,-Kč

2652

4

Osvoboditelů

1+3

66,10 m

2

661.370

40 %

396.822,-Kč

2818

11

Písečná

1+3

68,20 m2

922.230

15 %

783.895,-Kč

2816

14

Písečná

1+3

68,20 m

2

944.140

15 %

802.519,-Kč

2816

17

Písečná

1+3

68,20 m

2

942.680

15 %

801.278,-Kč

2815

11

Písečná

1+3

68,20 m2

916.570

15 %

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 obcích Velichov, Záhoří,
Bezděkov, Trnovany, Radíčeves, Milčeves

Dne 7. 11. 2009 proběhne sběrová do 12,00 hodin. Prosíme občany
sobota zaměřená na svoz odpadu o dodržení termínů a ukázněnost při
objemného, nebezpečného a elektro- předávání odpadů obsluze sběrného
odpadu. V tento den budou v obcích stanoviště. Po naplnění kontejnerů
(náves) k dispozici velkoobjemové provede společnost LIKOR CZ s.r.o.
kontejnery k ukládání výše uvede- odvoz odpadů do Sběrného dvora
ných odpadů. U každého stanoviště města Žatce, kde proběhne případné
bude také k dispozici proškolená dotřídění odpadů a dále odvoz odpadů
obsluha, která bude nápomocna při k recyklaci nebo konečnému odstraZpůsob a postup prodeje pozemku
vykládce odpadů. Občané mohou nění. Věříme, že tato služba, která je
- v termínu zveřejnění podání žádosti odpad dovézt v daný termín od 8,00 pro občany místních částí města Žatce
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD Stanoviště číslo
druh odpadu
je stanovena částkou 1958,-Kč za
1m2
objemný, nebezpečný a elektroodpad
- kupující uhradí poplatky spojené 1 – Velichov náves
s provedením smlouvy
2 - Záhoří náves
objemný, nebezpečný a elektroodpad
- kupní smlouva musí být podepsána
3 – Bezděkov náves
objemný, nebezpečný a elektroodpad
do 2 měsíců ode dne schválení za4
–
Trnovany
náves
objemný, nebezpečný a elektroodpad
stupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 5 - Radíčeves náves
objemný, nebezpečný a elektroodpad
1m2 bude zaplacena před podpisem
6 – Milčeves náves
objemný, nebezpečný a elektroodpad
kupní smlouvy

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

Trasa C

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.

svoz č.4, 7.11.2009
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

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

5. listopadu 2009

strana 3

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
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

Vybraný kulturní program
v Žatci pokračuje

V minulých dnech byla prozatím uzavřena budova Městského divadla v Žatci.
Nicméně i nadále pokračuje nabídka kulturních pořadů v našem městě. Z již
připravených programů byly některé zrušeny a jiné budou přesunuty do jiných
kulturních domů.
Z listopadového programu prozatím Dnes hrajeme Cyrana. Zůstávají i přímé
zůstávají všechny pořady, které jsou přenosy z Metropolitní opery. V Listopanaplánovány po datu 23. 11. Do Žatce du to bude opera Turandot od Giacoma
tedy přijede zazpívat František Ne- Pucciniho. Místa konání programů jsou
dvěd i duo Eva a Vašek. V prodeji jsou zatím v jednání. Pokladna v budově ditaké vstupenky na činohru Sexmise vadla bude i nadále otevřena ve stejných
i nedělní pohádku s názvem Čertovský časech. Tedy od pondělí do čtvrtka v čaMariáš. Abonetní představení se pře- sech mezi 14:00 – 17:00 hod. Aktuální
souvají na konec příštího měsíce. 25. informace o programu budou zveřejněny
listopadu se odehraje představení pro na stránkách žateckého divadla tedy na
děti a školy a předplatitelé činoherních www.divadlozatec.cz nebo na telefonu
lístků mohou 29. 11. zhlédnout činohru 415 710 519.

Opera Turandot od Giacoma
Pucciniho v Žatci
Městské divadlo Žatec pravidelně do
a filmové projekce.
Již třetím rokem se také zapojuje do
projektu Met In HD. V tomto roce uskutečníme ještě dva přímé přenosy. První
z nich můžete zhlédnout již 7. listopadu
od 18:45 hod. Na řadě je tentokrát opera
Turandot od Giacoma Pucciniho, která
je jedním z nejoblíbenějších diváckých
kusů na repertoáru Metropolitní opery.
V titulní roli se představí Maria Guleghina. Turandot je krutá čínská princezna,
jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že
všechny nápadníky, kteří neuhodnou její
hádanku, nechává bez milosti popravit.

tohoto města přiváží zajímavé pořady
V dalších rolích se představí Marina
Poplavskaya, Marcello Giordani, Samuel
Ramey a jiní. V prosinci se pak můžete
ještě těšit na Hoffmanovy povídky od
Jacquese Offenbacha. Konkrétně to
bude 19. 12. od 18:45 hod.
Z důvodu řešení elektroinstalace v budově divadla se další přenos přesouvá
do Chmelařského institutu, Kadaňská
2525, Žatec.(u Kauflandu směrem Kadaň) Pro podrobnější informace prosím
sledujte naše stránky na www.divadlozatec.cz nebo volejte 415 710 519.

Regionální
muzeum
K.
A.
Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
KULTURNÍ TIPY MUZEA NA MĚSÍC LISTOPAD 2009

n Květinářství ARKÁNA, nově
otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové, cigaretové květiny na objednání.
Hrnkové a řezané květiny pro každou
příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po celý týden, včetně víkendů
10% sleva. Otevírací doba: po - ne
8.00 – 18.00 hod. Nákup nad 300 Kč
dárek.
n Pronajmu zařízený byt 2+KK na
náměstí Svobody, podniky + vojsko
mají přednost. Více informací na tel.
606 806 261.
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 Prodám garáž v ul. Lučanská
v Žatci, cena dohodou, tel. 775288356,
415727281
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 RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 800.000,
místo vany, sprchový kout
3+1,garáž,zahrada,
Osvoboditelů, 880.000
3+1/L, Dr. Kůrky, 980.000,
moderní,po rekonstrukci
OV 4+1, Malínská, cihla
nutná rekonstrukce, 1050000
RE/MAX nabízí nové
prostory, Oblouková,
nájem 18000měsíčně
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
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 Pronajmu 2 pokojový podkrovní byt
a dále 3 pokojový byt v rodinném domě.
Cena dohodou. Tel.: 728 602 652
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

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

10.10.

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

10.10.
10.10.
11.11.

3.11.

Hudební zkušebna

Hudební zkušebna, jak název napovídá je prostor pro zkoušky mladých žateckých kapel. A je to hlavně prostor s vynikající akustikou a atmosferou.
Díky tomu už do Zkušebny přijaly center v New Yorku. Hlavní akter Sletu
pozvání kapely Tleskač, Apple Juice, bubeníků byl japonský buben Taiko,
Prohrála v kartách, Please the Trees, na který hrál Leonard Eto (zakladatel
The Switch, Hypnotix, Boron. Kon- a přední bubeník celosvětově známého
certy na Zkušebně pořádá neziskovka bubenického orchestru Kodo z Tokia),
AX -amatérská kulturní scéna a bez tanečnice Sawaka z věhlasného tokijnedsázky lze říct, že opravdu kulturu ského Theater Ikebana a zpěvačka Yudo Žatce dováží.
miko. Kdo koncert navštívil odcházel
A hlavně především Slet bubeníků, kte- s velmi dobrým pocitem. Další velmi
rý se objevil v Žatci naprosto nečekaně a známou kapelou,která vystoupí 6.11.
Zkušebna se zařadila do koncertní šňůry na Zkušebně je kapela UDG. Jako
mezi pražské divadlo Archa, prestižní předkapely vystoupí Liwid, The Pooh,
Kennedy center ve Washingtonu a Czech Shoe Cut.
(pc)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto velmi poděkovat firmě Klemo s.r.o z Bezděkova za opravu pláště
keramické pece bez nároku na finanční odměnu formou sponzorského daru. Děkujeme za to, že můžeme opět vytvářet zajímavá díla z keramické hlíny, která mohou
zůstat jako památka na školní časy.
Mgr. Zdeněk Srp, ředitel ZŠ Komenského alej
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Nákladní 781, 43801 Žatec

Pavel Saska
Jiří Baumgartner
Jan Hanuliak
Josef Janček
Stefanie Valuchová
Karolína Miková
Richard Rybníček
Jáchym Šrámek
Tina Peštová
Dana Karičková
Simona Krejčí
Ladislav Baláž
Richard Řehoř
Robert Šarišský
Ondřej Krejčí

ROZLOUČENÍ
n „SLAVNÉ VILY ÚSTECKÉHO KRAJE“: probíhá do 28. 11. Výstava zajímavých architektonických staveb v Ústeckém kraji.
26.10.
Ing. Radek Beneš
n Ostatní akce: 15. 11. od 17.30 charitativní koncert pěveckého souboru PoutKarel Kalaš
níček z Liběšic. Vstupné dobrovolné.
28.10.
Rudolf Majer
29.10.
Margit Lišková
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Pavel Bečvář
říjen - březen / pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin
30.10.
Václav Roubík
sobota: 10.00 – 16.00 hodin,
Marie Nováková
neděle: zavřeno
Vladimír Dolejš
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin),
Albert Nusl
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na inter- 31.10.
netových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
2.11.
Elsa Knedlíková

Již podruhé v měsíci se dne 28. října žatečtí dobrovolní záchranáři sešli s kolegy dobrovolnými hasiči z výjezdové jednotky SDH Podbořany ke společnému,
tentokráte dennímu výcviku. K nim se připojil podbořanský hasičský dorost
a také dobrovolní hasiči z SDH Nepomyšl a SDH Kryry.
„Připravili jsme pro zasahující dvě žení části svahu s několika pracovníky,
velké simulace v náročném terénu kteří tam prováděli údržbu a výměnu
s desítkou namaskovaných zraněných,“ poškozených kabelů. Jeden z dělníků se
uvedl S. Jurnečka, ředitel žateckých při sesuvu propadl do podzemí, dalšího
dobrovolných záchranářů. „První si- svah zcela zasypal. Zbytek pracovníků
mulace se odehrávala v podzemí. Při hasiči dohledávali v rojnici. „Jsme rádi
rekonstrukci odpadní šachty došlo za společné zásahy s dobrovolnými hak výbuchu a několik pracovníků zůsta- siči. Vzájemně se mnohému přiučíme.
lo v podzemí uvězněno, zavaleno. Zde Simulace jsou navíc připraveny tak,
si hasiči i záchranáři mohli vyzkoušet aby se jich mohla zúčastnit jak záchrapráci ve stísněných prostorách, komu- nářská, tak i hasičská mládež, která se
nikaci v dlouhých tmavých chodbách ještě k podobným mimořádným událosbez vysílaček, náhlou evakuaci chodeb tem „naostro“ dostat nemůže. Zasahui transport zraněných úzkými otvory na jící situace zvládli, veliké díky za volný
povrch pomocí lezecké techniky. Zásah čas však patří nejen jim, ale i obětavým
po celou dobu komplikovala tekoucí figurantům,“ shodli se pořadatelé z řad
voda a kluzký povrch v potrubí,“ líčil žateckých záchranářů.
s Jurnečka. Druhý zásah simuloval utr- Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec, o.s.
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PŘIŠLI NA SVĚT
10.10.

Společný výcvik dobrovolných
záchranných složek

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

Gabriela tel. 777 091 278

40 let
69 let
84 let
80 let
63 let
52 let
84 let
67 let
98 let
86 let
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Fotbalové soutěže se pomalu začínají
blížit do svého podzimního závěru. O víkendu bojovaly týmy žateckého Slavoje
o další potřebné body ve svých soutěžích,
pro lepší postavení a klid v zimních přípravách na nadcházející jarní části. Muži
si doma poradili před nejslabší návštěvou
podzimu se sousední Souší, celkem snadno. Rezerva získala body v Ervěnicích.
O to cennější body to jsou, neboť odjela
bez brankáře a musel zaskočit hráč z pole. Dorostenci bojovali na umělé trávě
v Bílině, a i když nejsou zvyklí na tento
povrch získali bod za remízu. Vítězný
gól visel ve vzduchu. Mladší zaváhali po
delší době a na body nedosáhli. Starší žáci
v krajské třídě měli volno, neboť soupeř
z Podbořan omarodil.Druhý tým starších
žáků zvítězil v Panenském Týnci. Mladší
žáci zdolali Ervěnice. Starší přípravka ve
svém posledním kole neuspěla v Kryrech,
a mladší zakončili podzim účastí na satelitu v Postoloprtech.

5. listopadu 2009

Zlatá medaile patří Vojtěchu Sýsovi
a Žatecký nohejbal má další titul z MČR

Z dalších výsledků FK:
VČSA Ervěnice - FK Slavoj Žatec B
muži 1 - 2. Branky: Havelka, Wiesinger
FK SIAD Bílina - FK Slavoj Žatec ml.
dorost 4 - 2. Branky: Exner, Holík
Panenský Týnec FK Slavoj Žatec st. žáci
II. 2 - 3. Branky: Vintr, Ondo, Gebert
FK Slavoj Žatec ml.žáci - VČSA Ervěnice 6 - 2
Příští program:
FK Slavoj Žatec B - Tuchořice 7.11.09
od 14.00 hod. v Libočanech
FK Slavoj Žatec A - AFK Loko Chomutov 7.11.09 od 10.15 hod. v Chomutově
FK Slavoj Žatec st.žáci II. - Spořice
8.11.09 od 10.30 hod. v Libočanech
SK Kopisty - FK Slavoj Žatec st.žáci
8.11.09 v Kopistech

Mistrovství ČR ve Střelicích u Brna pořádal oddíl TJ Sokol SDS EXMOST
Modřice, který v nohejbalovém světě má v posledních letech velké úspěchy, ale
i zkušenosti s pořádáním vrcholných turnajů , jako jsou pohár evropských zemí,
nebo mistrovství republiky.
Nedělní ráno, ve 4 hodiny, začala naše na řadě my. První set byl vyrovnaný, ale
cesta za titulem mistra republiky v jed- v polovině Voruda lehce po dvou chybách
notlivcích starších žáků. Cesta klidně získal vedení a Vojta musel dotahovat
ubíhala a my jsme si připravovali taktiku a také riskovat, což nemělo velký úspěch
na poslední Vojtovo MČR v kategorii a Vojta prohrál první set 5:10. Do druhého
starších žáků. Věděl jsem , že Vojta udělal setu Vojta nastoupil s odhodláním zvítězit
v posledním období od letních prázdnin a hladce přehrál soupeře 10:3, to Vorudu
výrazný pokrok díky své tréninkové píli dostalo do kolen a v rozhodujícím setu,
a fyzickým předpokladům byl i pasován který se hraje jako zkrácená hra od stavu
odborníky mezi kandidáty na postup do 5:5, Vojta povolil soupeři jediný míč 10:
semifinále. Toto renomé si vysloužil již 6. To znamenalo, že přivezeme do Žatce
na MČR družstev st. žáků v Žatci a také minimálně stříbrnou medaili. Na Vojtovi
na Poháru Českého nohejbalového sva- bylo zřejmé, že si věří a chce mnohem víc
zu starších žáků v Lounech jednotlivců, a to zlatou medaili.
Soupeřem ve finále byl dobře hrající
svými výkony i umístěním (v obou případech obsadili naši zástupci 2. místo) Michal Fišer z SK Kotlářka Praha, který
v loňském MČR jednotlivců v Prostějově,
na stupních vítězů.
Přípravu na MČR jednotlivců jsme Vojtu vyřadil.
Začalo finále a Vojta od začátku dodržopodřídili i individuelní přípravu pro
zdokonalení jednotlivých herních čin- val taktiku a ještě připojil nacvičené tvrdé
ností a připravili jsme se i na změnu, a nízké podání, které Fišerovi dělalo při
povrchu, protože se MČR díky počasí příjmu velké problémy a znemožnilo mu
tak si rozehrát míč a tím došlo k eliminaci
konalo v hale.
Toto všechno mě opravňovalo k myšlen- útočného pojetí hráče. Vojta přidal i v poli
ce, že Vojta přiveze minimálně medaili, ale a útoku a v tomto okamžiku byl na paluještě tu byli soupeři, kteří též přijeli bojovat bovce jediný hráč. Svou nátlakovou a útočo medaile a jak je to v každém sportu, je po- nou hrou soupeře dostal pod tlak a donutil
třeba zvolit správnou taktiku, bojovat na ho k chybám. Tím si Vojta vytvořil rozhodující náskok pro vítězství v prvním setu
100% a spoléhat také na trochu štěstí.
Nalosování do skupin bylo provedeno 10:7. Druhý set Vojta pokračoval v dobrém
ČNS a v osmi skupinách po třech byl Vojta výkonu a nedopouštěl se chyb, ale soupeř
nasazen v 6. skupině, jako hráč číslo 1. Se neustále hledal skulinky v obraně našeho
soupeři Hokrem z Horažďovic a Rouskem hráče a občas se mu to dařilo, ale Vojta
ze Žďáru nad Sázavou si Vojta poradil držel Fišera pod kontrolou a nedovolil mu
s přehledem a soupeři mu jen pomohli se dotáhnout na víc jak tři rozdílové body .
Vedení si udržel až do konce druhého setu
získat jistotu k lepším výkonům.
Vylosoval jsem nasazení do systému KO a vyhrál 10:6. Tím celé finále 2:0 a získal
(tzv. pavouk) Béčko a už bylo zřejmé , že tak titul Mistra ČR jednotlivců – starších
žáků pro rok 2009, což je v historii Žalos nám cestu za medailí neusnadní.
Prvním soupeřem mezi 16 byl Jan Cha- teckého nohejbalu první zlatá medaile
lupa z Dynama České Budějovice, který v žákovské kategorii.
Výše jmenované úspěchy ukazují na
trpělivou hrou s minimem chyb hrál vyrovnanou partii, ale vždy v koncovce Vojta velmi dobrou práci s mládeží a vytváření
dokázal soupeře přehrát a vítězství 2:0 nás dobrých podmínek pro nastupující generaci ligových , ale i rekreačních hráčů, kteří
poslalo mezi 8 nejlepších.
Tady Vojtovi „pavouk“ určil Stanislava se v Žatci a hlavně na stadionu Mládí už
Voltra z Šacunku RWE-STP Benešov s letitou tradicí vychovávají.
Vojta Sýs zaslouží pochválit za způsob
1947, se kterým měl kladnou bilanci a najakým
bojoval a získal titul MČR, ale také
víc s ním za poslední dva roky neprohrál,
což se opakovalo a Vojta vyhrál (10:8,10: za usilí v tréninku a pravidelnou účast na
6) 2:0. V těchto chvílích Vojta začal uka- všech utkáních, kde získával potřebné
zovat rychlou obranou hru a velmi dobrý zkušenosti, ať je to v kategorii žáků, dopřechod na síť s pestrým zakončení, ale rostu nebo při působení v mužích „B“.
ještě nebyl ten pravý čas vytáhnout všech- Náš oddíl by Vojtu Sýse chtěl pochválit za
ny trumfy, protože nás čekala poslední vzornou reprezentaci Sportovního Klubu
čtveřice soupeřů a prvním soupeřem byl Nohejbalu Žatec, ale i města Žatce jako taPetr Voruda z NC VYNK Horažďovice Ha- kového a jsme přesvědčeni, že jméno Vojta
pon, se kterým jsme měli nevypořádané Sýs uslyšíme v nejbližší době v souvislosti
účty z Loun, kde ve skupině vyhrál Vojta, s juniorskou nohejbalovou reprezentací
ale ve finále Petr Voruda. Prostě jsme byli ČR. Předpoklady k trvale lepším výkonům
má a ostatní záleží na píli a cílech hráče.
Ještě jednou gratulujeme k titulu.
Trenér mládeže SKN Žatec
Čeněk Souček
V neděli 25.10.2009 proběhl v Lovosicích Meziokresní přebor plavců z oddílů
SK Jazzmani Žatec, PK Lovosice, TJ
Chemička Ústí a PO Rumburk.
Pro několik nejmladších plavců byly
tyto závody premiérou, kterou zvládli na
jedničku. Jmenovitě se jednalo o Radanu
Halvátovou, Barboru Švůgrovou, Míru
Karase, Jakuba Seiferta, Slávu Skleničku
a Dominika Urbánka. Pro starší plavce to
pak byla spíše příprava na nadcházející
Oblastní přebory, které se uskuteční 14.11.
resp. 21.11.2009. Z našich plavců je třeba vyzdvihnout Davida Urbana, Lucii
Urbanovou, Lucii Svěcenou, Antonína
Svěceného, Kristýnu Štrancovou, Janu
Haišmanovou, Jakuba Dvořáka a Kateřinu Iblovou, kteří ve všech svých startech
dokázali s přehledem zvítězit. K. Urban

ší žáky a dorostence Severu Žatec dnem
kontrolního bodovacího turnaje KSST
Ústí n/L. V Děčíně dorostenec Dominik Průša bezpečně vyhrál kvalifikaci.
Po vítězství v osmifinále nad domácím
Dusíkem prohrál až v boji o semifinále
s mosteckým Smolkou.
Nejmladší žáci startovali v Litoměři-

prohrál až v boji o finále s domácím
Březovským. Jer třeba pochválit nováčky
Filipa Karbulu a Jirku Víznera pro které
to byla premiéra na krajské soutěži.
Karbula vybojoval páté a Vízner desáté
místo. Tři závodníci v první desítce je
pěkná vizitka mládežnické základny
Severu Žatec.

n FK Slavoj Žatec - FK SIAD Souš
5 - 1 / pol. 3 - 1 /

Sestava: Zaťko - Dykas - Horňák - Jindra
- Vávra - Paul - Zlatohlávek - Heinc - Bereš
- Poborský - Baierl
Střídali: Podroužek Dan, Holan,
Domácí nastoupili bez zraněného
Svobody, a i Bednář kvůli zranění byl
na lavičce náhradníků. Od počátku se
svého soupeře nezalekli, a když nepustili
do hry ani svého bývalého spoluhráče
Macháčka, kterému nedali prostor pro
jeho hru, otevřeli si chvílemi střelnici
před brankářem hostí Lilkem. První
nádherný gól vsítil Paul Marek, druhý
přidal Baierl a třetí úspěch odvážným
průnikem a přesnou střelou zaznamenal
průbojný Vávra. Hosté snížili do poločasu
Scheithauerem. Po změně stran domácí
pokračovali v aktivní hře a bylo otázkou
času zdali přijdou další branky. Předvedl
se opět střelec Baierl, který střelou přes
celou branku nedal šanci hostujícímu
brankáři, a za chvíli byl faulován ve vyložené šanci a byl z toho pokutový kop,
který neproměnil Heinc. Do konce utkání
si žatecký tým kontroloval hru a výsledek
utkání. To už byl na hřišti i mladý Holan,
který se dostával i do slibných příležitostí.
Zasloužené vítězství na straně domácích
a zklamání u družstva hostí. Příští utkání
zajíždí tým do Chomutova.
n FK SIAD Bílina - FK Slavoj Žatec
st.dorost 1 - 1 / pol 1 - 1 /

Sestava: Mical - Bešík - Hynek T.- Fedoriško - Pelikán - Podoružek D. - Hankocy
- Schmied - Smékal - Holan - Votava
Střídal: Exner, Pelikán
Dramatické utkání na úmělé trávě, na
který nejsou žatecký příliš zvyklý. Vedení
se ujali domácí, vyrovnával Holan. Slibný
vývoj utkání zejména po poločase, s marnou snahou vstřelit vítězný gól ve velice
chladném dopoledni, v utkání krajského
přeboru.

Meziokresní přebor

Mladí stolní tenisté Severu uspěli
vSváteční
Litoměřicích
i v Děčíně
středa 28.10 byla pro nejmlad- cích. Jan Hänel vybojoval bronz, když

Krajský přebor žen zahájen

Jako poslední zasáhlo v letošní sezóně do soutěže krajského přeboru první třídy
družstvo žen Volejbalového klubu Sever Žatec.
Výrazně obměněný a omlazený kádr při- výborně přihrávali a útočili, bohužel se
vítalnavlastnípalubovceobhájceloňského na výsledku projevila naše nervozita,
stříbra, Litoměřice. V prvním utkání se na která nás trápila zejména při servisu a ve
týmu nesehranost vůbec neprojevila a trá- vyrovnaných koncovkách některých setů.
pili jsme favorita po celé utkání, abychom Sestava: Kačka Chotová, Jarka Týcová,
nakonec podlehli 13:15 v pátém setu. Ve Martina a Bára Hanušovy, Míša Vávrová,
druhém zápase jsme prohráli první dva Bára Čučvarová a Majda Nosková. Střídasety až v koncovkách a nevzdorovali jen ly Denisa Píglová a Iveta Šebková.
v posledním setu. v obou zápasech jsme
Jaroslav Vrbata

Žatecký týdeník

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

vedoucího organizační složky
zřízené Městem Žatec

Chrám Chmele a Piva,
nám. Svobody 1, Žatec

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

cestovní ruch, gastronomie nebo hotelnictví a praxe v oboru)

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

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

l datum a podpis
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
l strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména zkušeností
s cestovním ruchem
l motivační dopis
l návrh koncepce činnosti organizační složky Chrám Chmele a Piva na období let
2010 - 2012
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená
kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej
nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
l úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.,
(lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) zákona č.
451/1991 Sb.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí k rukám vedoucího odboru,
Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám vedoucího odboru vnitřních
věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 20.11.2009 do 14.00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí organizační složky Chrám
Chmele a Piva“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve
výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 27. října 2009

