Žatecký
týdeník

číslo 22
28. října 2010

evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz
Mimořádný úřední den

Voliči rozdělili svými
hlasy 27 mandátů
pro zastupitele

Žatec – Osm politických stran či hnutí
si při uplynulých komunálních volbách
rozdělilo 27 mandátů v zastupitelstvu
města Žatce.
Po pěti získala ČSSD (současně získala
největší podíl hlasů – 16,75%), KSČM
(15,94%) a SNK Evropští demokraté
(14,25 %). Čtyři zastupitele bude mít
Unie pro sport a zdraví (11,26 %), tři
ODS (11,05 %), po dvou Volba pro město
(7,47%) a TOP 09 (7,04 %). Jeden mandát získalo hnutí Starostové a nezávislí
(5,19%). Zbývající čtyři politické subjekty, které usilovaly o přízeň voličů, se
nedostaly před nutnou 5% hranici.
Volební účast dosáhla 37,65 %, k volbám přišlo do 18 volebních okrsků 5 866
voličů z celkových 15 582.
Nově zvolení zastupitelé: za Unii pro
sport a zdraví - Štross Martin, MVDr. Frýba Břetislav, MUDr. Petr Vít,
MUDr. Wilferová Irena; za TOP 09
- PhDr. Holodňák Petr, Ing. Hlávková
Alena; za ČSSD - Kassal Aleš, Mgr. Raganová Jaroslava, Mgr. Hafnerová Stanislava, Žitníková Stanislava, Svoboda Antonín; za KSČM - JUDr. Krčmárik Karel,
Štěpánek Svatopluk, RSDr. Pipal Milan,
Grimeková Eva, Gajdošíková Jaroslava;
za Starosty a nezávislé - Mgr. Čech Petr;
za SNK Evropští demokraté - Hladký Jaroslav, Kopta Zdeněk, Ing. Stroukal Aleš,
Janouš Bohumil, Vávra Karel; za ODS
- Bc. Dis. Novotný Jan, Ing. Aschenbrenner Pavel, Ing. Růžička Radek; za
Volbu pro město - Mgr. Hamousová
Zdeňka, Martinovský Vladimír.

V sobotu proběhl v Městském divadle v Žatci galavečer Miss zlatého moku
ČR.Vítězkou se stala Aneta Sychrová z Ústí nad Orlicí, (uprostřed), první
vicemiss byla vyhlášena Martina Karkošová z Velimi u Kolína (zleva) a druhou vicemiss Michaela Günterová z Prahy (zprava)
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Dne 06.11.2010 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.

Policie ČR informuje
Žena srazila seniora na přechodu
Policisté šetří dopravní nehodu, ke
které došlo minulou středu, krátce
před devátou hodinou ráno, v žatecké
ulici Komenského alej. Dvaašedesátiletá řidička vozidla zn. Audi A3 se plně
nevěnovala řízení a na přechodu pro
chodce, u místní školy, srazila přecházejícího chodce. Pětasedmdesátiletý muž
utrpěl zranění, se kterým byl převezen
do žatecké nemocnice. Alkohol u řidičky
policisté vyloučili dechovou zkouškou.
Tato nehoda je předmětem dalšího šetření lounských policistů.
Zneužila sociální dávky
O devatenáct tisíc korun se neoprávněně obohatila 44letá žena ze Žatce.
Na základě její žádosti jí byl přiznán
rodičovský příspěvek a dotyčná, ač řádně
poučena, nesplnila svou zákonnou oznamovací povinnost a nenahlásila, že její
dcera navštěvuje mateřskou školu déle
než 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních
dnů v měsíci, jak je uvedeno v zákoně.
Zamlčením této rozhodné skutečnosti
uvedla pracovníky úřadu práce v omyl
a dál neoprávněně pobírala dávky státní
sociální podpory. Uvedenou ženu proto
policejní komisař stíhá pro trestný čin

Město Žatec sponzoruje kulturní aktivity
seniorů a zdravotně postižených občanů
v Domově seniorů v Žatci.

Ve dnech 18. srpna 2010 a 8. října 2010 uskutečnila humanitární a charitativní
organizace ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE Chomutov v Domově seniorů
v Žatci kulturní hudebně-vzdělávací a zábavné komponované pořady, věnované
hudebnímu skladateli Jaromíru Vejvodovi „S POLKOU DO SVĚTA“ a hudebnímu skladateli, textaři, kabaretiérovi, režisérovi a producentovi Karlu Hašlerovi
„PÍSNIČKÁŘ A KABARETIÉR“.
Během těchto kulturních pořadů se na volnočasových a kulturních aktivitách
posluchači žijících v domově seniorů umožňuje seniorům zůstat aktivními,
dozvěděli zajímavé informace a histor- využít svůj potenciál, zachovat si úctu
ky ze života obou slavných osobností a respekt a také pokračovat ve vztazích
naší kulturní sféry. Zazněla řada skla- nebo vytvářet nové vztahy. To posiluje
deb a písní, jak v reprodukované formě, sociální integraci, jejíž podmínkou je
tak i živě, a posluchači měli možnost si zachování informovanosti.
písničky s autory pořadů, PhDr. ZdeňŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE přikem Sobotkou a Jiřinou Hennlichovou, pravila řadu nových kulturních pořadů,
zazpívat.
určených pro seniory v domovech pro
Cílem akcí ŠANCE ŽÍT je zajistit seni- seniory, i pro veřejnost a budeme rádi
orům smysluplné využití jejich volného v následujícím roce 2011 s městem Žatec
času, poskytnout jim zajímavé informace na jejich realizaci spolupracovat.
z oblasti kulturního dění a zapojit je akJiřina Hennlichová, předsedkyně
tivně do pořadu samotného, ať již projeŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE
vem společného zpěvu známých písní, či
sancezit@seznam.cz
diskuzí k probíranému tématu. Zapojení
www.hennlichova.cz/SANCE_ZIT
do společenského dění, možnost účasti
tel.: 602 680 228

podvodu. Obviněná je vyšetřována na
svobodě.
Vydíral majitele bytu
Obvinění z trestných činů vydírání,
omezování osobní svobody a nebezpečného vyhrožování má na krku 28letý
muž ze Žatce. Koncem srpna totiž
na chodbě jednoho bytového domu
v Žatci násilím odvlekl 56letého poškozeného do bytu, který v současné době
obývá známá obviněného s tím, že majitelem tohoto bytu je právě napadený
muž. Obviněný začal poškozenému
vyhrožovat fyzickou újmou na zdraví,
pokud v tomto bytě nenechá rodinu
své známé ještě další tři měsíce bydlet
a nutil ho, aby odvolal stěhovací firmu
a případnou asistenci policie. Když jeho
požadavkům nechtěl poškozený vyhovět,
začal jej fyzicky napadat a znovu vyhrožovat. Protože se toto agresivní chování
obviněného stupňovalo, z obavy o svůj
život, nakonec poškozený na jeho požadavky přistoupil. Poté musel vyhledat
lékařské ošetření, naštěstí bez pracovní
neschopnosti. Dotyčného agresora stíhá
policie na svobodě. V případě, že jej soud
uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody od šesti měsíců do čtyř let.

Občanům po těžkém úrazu může
pomoci projekt Amadeo

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní
stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu
na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl
v nezáviděníhodné situaci.
Jak jednat v takové situaci, sděluje fonické konzultace občanům s trvalými
autor Projektu pomoci po těžkém úrazu následky po těžkém pracovním úrazu,
ing. Jan Malík. Náhradu lze požadovat po nezaviněné autohavárii, u těžkých
dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy úrazů žáků a studentů ve škole, stejně
až od roku 2006. Většina poškozených tak při škodě způsobené pochybením
neví, že má zpravidla nárok na větší lékaře. Konzultace jsou určeny také
odškodné než pojišťovna přiznala a že pomoci pozůstalým poškozených.
je lze čerpat dodatečně. Mylně se také
Bezplatné telefonické konzultace
většina lidí domnívá, že bez předcho- zahrnují poradenství v řešení situace
zího úrazového pojištění nemůže žádat po úrazu, objektivní zhodnocení již
nic. Tak tomu právě není.
vyplaceného odškodného, posouzení
Projekt pomoci nabízí bezplatné tele- lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislou lékařskou konzultaci se znalcem z oboru a v případě
nutnosti zprostředkované zastoupení
poškozeného ve sporu s pojišťovnou.
Finanční krytí případných právních
služeb projektu se většinou sjednává
s postiženým až po vyplacení odškodného pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci mohou občané sjednat na telefonu: 723 203 036
s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, nebo prostřednictvím e-mailu:
nahradaskody@email.cz.
Co možná nevíte…
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda
poškozený měl v době úrazu sjednánu
úrazovou nebo životní pojistku.
Spolujezdci viníka nehody (včetně
rodinných příslušníků) mají plný nárok
na náhradu škody na zdraví, ale viníka
se jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne.
Nárok na odškodnění má i chodec,
který sám způsobí dopravní nehodu,
když vstoupí do vozovky, bude mu však
zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok na částečné plnění.
Zdroj: www.nahradaskody.net
Připravila:
Ilustrační foto: archiv zpravodaje

čtvrtek 28.10.2010 (Státní
svátek) 11:00 slavnostní
otevření restaurace „U Orloje“
15:00 – 20.00 živá hudba:
SopHie ChAIR (rock, Žatec)
Diagnóza 300 (pop-rock, Chomutov)
Winday (rock, Louny)
Nová Scéna (rock, Žatec)
11.00 – 20.00
Prohlídky Pivního majáku, expozic
vstupné 25,- Kč / 100,- Kč
20:00 rozsvícení Pivního majáku
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Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
Žatec prodat ze svého
majetku
majetku

Volná bytová jednotka:
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Záměr
projednán
RM
dne
23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy
využívanými jako kulturní zařízení
„Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s pěti
bytovými jednotkami z toho jsou dvě
obydleny nájemníky.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč

Volný nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m2, s podílem
společných částí budovy č.p.2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2
v k.ú. Žatec o velikosti 268/40636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
294.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby
kriminální policie a vyšetřování obvinili trojici mužů (ve věku 35 – 60
let) v případu korupčního jednání, ke
kterému mělo dojít na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Žatec. Policisté v průběhu
prověřování úzce spolupracovali po
dobu více než jednoho roku s vedením Městského úřadu v Žatci.
Jeden z mužů byl obviněn ze spáchání trestného činu podplácení
podle ustanovení § 161 odst. 1,
odst. 2 písm. b) trestního zákona,
další byl obviněn z návodu k trestnému činu zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle ustanovení
§ 158 odst. 1 písm. a) trestního
zákona, a poslední muž, působící ve
funkci pracovníka Odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského
úřadu Žatec, byl obviněn ze spáchání
trestného činu zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle ustanovení §
158 odst. 1 písm. a) trestního zákona a trestného činu přijímání úplatku

Ve dnech 6.11.2010 v obcích
a 13.11.2010 v Žatci proběhne sběrová sobota zaměřená na svoz odpadu
objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci bude k dispozici celkem 30 stanovišť,(v obcích na návsi)
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

Trasa A

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr
projednán
RM
dne Zveřejněno: od 13.10. do 11.11.2010
23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
MÁMO, TÁTO, POJĎ SE BÁT
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes
p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „
Opravu střechy včetně kanalizační
27.10.2010 od 17h. v parku „pod
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
nemocnicí“ sraz u Kulaté báby
dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,Kč
Přijďte se společně s Vašimi dětmi
K žádosti o je nutno doložit podnikaprojít strašidelným parkem, kde na
telský záměr a návrh časového harmoděti budou čekat hodná strašidla,
nogramu rekonstrukce v návaznosti
soutěže
a na konec velké překvana rekonstrukci přilehlé klášterní zapení!!!
hrady, která bude zahájena 07.2010.
Vezměte s sebou rozsvícené lampiony :)

Žatecký
týdeník

Trojice mužů byla obviněna kvůli korupci
podle ustanovení § 160 odst. 1, odst.
3 písm. b) trestního zákona.
Policisté dospěli k závěru, že jeden
z obviněných od roku 2006 do roku
2009, při jednání na Odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského
úřadu Žatec, předával při každé svojí návštěvě v souvislosti s podáváním
svých žádostí o schválení technické
způsobilosti jednotlivě dovezených
vozidel peněžní částku nad rámec
řádných správních poplatků, kterou
vždy vložil do žádosti a tuto poté
pracovníkovi úřadu (ten je rovněž
obviněný) osobně předal, aniž si
pracovník o jakoukoliv peněžní
částku pro sebe řekl. Tyto částky
předával za účelem rychlého vyřízení svých žádostí, kdy většina žádostí
byla vyřízena nejpozději do druhého
dne od podání žádosti. Celkem měl
předat obviněný částku ve výši nejméně 60 tisíc korun.
Další obviněný v době od roku 2003
do roku 2008, při jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Žatec, předával

obviněnému pracovníkovi úřadu
finanční částky nad rámec řádných
správních poplatků, a to při každé
svojí návštěvě v souvislosti s podáváním žádostí o schválení technické
způsobilosti jednotlivě dovozených
vozidel na své jméno a na jména
dalších osob. Žádosti podával bez
plných mocí, a v případě jedné ženy
i bez jejího vědomí.
Obviněný pracovník úřadu měl ve
výše popsaných případech finanční
částky přijímat. Rovněž bylo zjištěno, že se jako pracovník orgánu
státní správy podílel na plnění úkolů
společnosti a státu a používal přitom
pravomoci, která mu byla v rámci
odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřena. Jako veřejný činitel tak
vykonával svou pravomoc způsobem
odporujícím zákonu č. 56/2001 Sb.
(o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích) a zákonu č. 500/2004 Sb. (Správní řád)
v platném znění.
pplk. Mgr. Roman Skřepek
rada ÚOKFK SKPV

Sběrová sobota v Žatci i v okolních vesnicích Velichov,
Záhoří, Bezděkov, Trnovany,Radíčeves, Milčeves

Žádost o koupi je nutno podat
na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici na
www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Bližší informace
získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 21.10.2010 do
19.11.2010

Zveřejněno od 13.10. do 11.11.2010

Žatecký týdeník

Účast prosím hlaste předem,
v Sedmikrásce, mail, tel.č.
776 322 176
Účastnický poplatek na odměny
100.-Kč/rodina

mohou odpad dovézt v daný 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 Marius Pedersen
- provozovna Žatec, 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 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

svoz č.4
13.11.2010
od - do

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

2 – ul. J. Herbena u Fruty

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

3 – ul. R. Ungara u Parlamentu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

7 – ul. Podměstí před č.p. 2157

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

9 – ul. Ostrov, Parkoviště u Moskvy

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

11 – ul.V Zahradách na konci ulice

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

12 – nám. 5 Května u sloupu Sv. Floriana

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

13 – roh Arbesova a N. Schody

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

14 – roh Hejdukova a Jungmanova

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

Trasa B
svoz č.4
13.11.2010
od - do

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

2 – ul. Družstevní u separace

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

6 – roh ul. Přátelství a u Flory

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

8 – ul. Dukelská naproti květince

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

9 – ul. Husova u Margaretky

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

12 – ul. Sládkova před Macerkou

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

13 – ul. Příkrá před Čápem

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

14 – ul. B. Němcové U garáží

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

15 – ul. Dvořákova u Bašty

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 – 12,00

Trasa C

svoz č.4
6.11.2010
od - do

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – Velichov náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

2 - Záhoří náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

3 – Bezděkov náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

4 – Trnovany náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

5 - Radíčeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

6 – Milčeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00
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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

28. října 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

LISTOPAD 2010
4. 11. Čtvrtek

BRUNDIBÁR

17:00

Dětská opera, která byla poprvé nastudována v terezínkém ghetu. Účinkuje
Dětský sbor Českého rozhlasu.
Mimo předplatné
Vstupné: Dobrovolné minimálně však 100,-

10. 11. Středa O KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ JEHLE

10:00, 14:00

DIVADÝLKO MRAK uvádí zbrusu nové, výpravné a kouzel plné pohádkové
představení na motivy lidových pohádek nejen o tom, že láska i hory přenáší
a zlo obvykle bývá po zásluze potrestáno.
Hrají: Yvonna Kršková a Josef Melena
Předplatné skupiny E a M i mimo předplatné
Pro děti. Vstupné : 40,-Kč

10.11. Středa DOHAZOVAČ – Lawrence Roman

19:30

13.11. SOBOTA DON PASQUALE (Gaetano Donizetti)

18:45

16.11. Úterý

19:30

Úsměvná hra se odehrává v luxusním bytě, v němž žije Stephanie Millsová.
Emancipovaná, velmi bohatá osmatřicetiletá úspěšná manažerka, odejde od
firmy, kde pracovala, protože si v poslední chvíli uvědomí, že ji pro samou práci
a kariéru nezbyl čas na soukromý život, že se nestačila vdát a mít děti, na
které se dlouho těší její matka Grace. Stevie se proto rozhodne jednat a najme
si dohazovače Robina.
Uvede Divadlo Palace. Hrají: Kateřina Brožová, Dana Syslová, Aleš Procházka,
Miloslav Mejzlík a Richard Trsťan.
Mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: 250,Anna Netrebko předvede své umění v této rafinované belcantové komedii. Po
jejím boku se objeví Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien a John Del Carlo,
který ztvární titulní roli. Za dirigentským pultem stane šéfdirigent Metropolitní opery James Levine. Když měla v roce 2006 tato inscenace Otto Schenka
premiéru, New York Times ji označili za „vynikající“ a „úchvatnou“.
Dirigent: James Levine; Režie: Otto Schenk
Účinkují: Anna Netrebko, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, John Del
Carlo. Více na www.metinhd.cz . MET IN HD
Přístupné. Satelitní přenos
Vstupné: 300,-

SIXIN

Tato skvělá kapela je složena ze zkušených a talentovaných muzikantů.
Pro SIXIN je charakteristický energický projev zpěváků Dannie a Obeye.
Díky rozmanitosti národností členů má projekt lehce exotický nádech a velmi
moderní zvuk. Pro SIXIN je na prvním místě přirozenost. Z jejich projevu je
cítit, že je hudba i život opravdu baví. Při vystoupení zapůsobí pozitivní hravou
energií, procítěností a otevřeností, s jakou posluchače přimějí usmívat se ještě
další den.
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné: 100,-

18.11. Čtvrtek HOUSLOVÝ KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO

19:30

Jeden z nejlepších současných českých houslistů a výrazná osobnost české
hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době studií na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných
světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Jaroslav Svěcený
je proslulý popularizátor houslové hry, zejména jeho televizní, rozhlasové
a koncertní projekty přitahují publikum všech věkových skupin. Na čembalo
dále zahraje Jitka Navrátilová.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 250,-

www.divadlozatec.cz

Cestopisná Beseda v knihovně

Žatec - Ve středu 13. října odpoledne se v přednáškovém sále Městské knihovny
Žatec uskutečnila cestovatelská beseda. O zážitky ze svých cest se s námi přijel
podělit pan Šebestián Šulc z Mostu.
Promítání diapozitivů o přírodních hlédnout si suvenýry dovezené z těchto
krásách Nového Zélandu, ráje na konci cest. Návštěvníci odcházeli z besedy
světa, doprovázel mluveným slovem. spokojeni a obohaceni o další znalosti
Dozvěděli jsme se informace z historie části světa.
(kl, fr)
i současnosti tohoto rozmanitého ostrova, o jeho původních obyvatelích Moon Pronajmu byt 1+1 (42 m2) v Žatrech, o symbolu ostrova nelétavém ptáku ci - Podměstí, nájem včetně služeb
Kivi i o jednom z nejstarších Národních 6.500,- Kč. Pro max. 2 osoby a jen
parků světa Tongariru. Shlédli jsme uni- pracujícím. Kauce 6500,- Kč a 1. nákátní flóru i faunu, sopečná i ledovcová jem splatný před nastěhováním. Tel.
jezera, deštné pralesy a spoustu dalších 723 779 672
zajímavostí. Měli jsme možnost pro-
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Sháníme do RD v Žatci podnájemníka (nejlépe důchodce). Bližší informace na tel. čísle 722 729 869
n Pronajmu podkrovní byt 1+2,
nový po rekonstrukci včetně vybavení.
Volejte mezi 13.00 – 16.00 hod Tel.:
606 284 839
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, Podměstí po rekonstrukci. Volejte mezi 13.00
– 16.00 hod. Tel.: 606 284 839
n Pronajmu byty v RD v Žatci po rekonstrukci; 1+2 (59m2) nájem + inkaso
7.000,-Kč, volný ihned a 1+2 (70m2)
nájem + inkaso 8.500,-Kč, II. patro,
volný od listopadu, kauce 10.000,- Kč.
Tel.: 415 210 135
n Pronajmu nebytové prostory bývalé
prodejny „AUTO IRMAN“ v ul. Otokara
Březiny čp. 3067 (proti nemocnici), prodejna se soc. zázemím v přízemí, 220m2.
Volné od 1. 11. 2010, cena 40.000,-Kč +
energie/měs. K prodeji nabízím kovové
regály. Tel.731 175 166
n Pronajmu garáž na Floře za 800,-Kč
/měsíc. Tel.723 539 559
n Pronajmu část obchodu na náměstí
k podnikání. Tel.: 731 604 404
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci.
Volejte 774 240 723
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci. Tel.:
608 071 094
n Pronajmu dlouhodobě řadovou
garáž na Červeném Hrádku. Kontakt:
602 402 774 od 15.00 do 18.00 hodin
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Výklad TAROTOVÝCH karet, zkušená kartářka s dlouholetou praxí. Řešení problémů a vztahů. Tel. 607 834 434
n Pronajmu zařízený byt. Velikost:
63m2 – 2skk po generální opravě ve vile
se zahradou, klidná lokalita-Zeyerova ul.
Tel.: 728 971 381
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, 1. NP, 900000
DB 3+1 Příkrá, 3. NP, 729000
OV 2+1, Třebízského, 1. NP, 520000
Pronájem, Dvořákova ul, přízemí,
9000 bez energií 3 místnosti a SZ
RD 2+1, garáž,zahrada,
Strojetice, 1380000
RD, 7+1, zahrada, venk. krb,
pergola, Strojetice, 1000000
RD 6+1, garáž, zahrada,
Podbořany, 1900000
Hledám pro konečného zájemce
byt OV Podboř. 1+1 popř. 2+kk,
do Kč 500.000 ihned k nastěhování
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Pronajmu byty v RD v Žatci, po rekonstrukci 1+2 (59m2) nájem + inkaso
7.000,-Kč; 1+2 (71m2) nájem + inkaso
8.000,-Kč. Kauce 10.000,- Kč. Tel.:
415 210 135
n Vyměním městský byt 3+1 v Podbořanech za menší byt v Žatci. Tel.:
728 856 171
n Pronajmu dlouhodobě garáž
v Žatci – lokalita Podměstí. Kontakt:
604 401 940
n Prodám zahradu s chatkou v OV
v Žatci (zahr. osada U jezu), 280m 2,
klidné prostředí, zavlažování rozvodem
z řeky, suché WC, ovocné stromy, kompost. Tel.: dopol. 723 577 134; odpol.
723 577 140
n Prodám družstevní byt 1+4 v Chomutově kompletně zrekonstruovaný.
Cena včetně vybavení 580 000, při rychlém jednání sleva, tel. 606 250 007
n Prodám byt v OV 1+2 v Žatci Podměstí, cena 640 000, tel. 723 469 628,
při rychlém jednání sleva.
n Prodám pozemek o výměře 3996
m2 na stavbu rod. domku v obci Holedeč
u Žatce. Tel. 415 722 645.
n Prodám starší rod. dům 4+1 v Bezděkově u Žatce, rekonstrukce v r. 2008,
částečná příprava na rekonstrukci prostorného podkroví, pozemek o celkové
výměře 415m2, na pozemku zachovalé
hospodářské stavení(stodola, dílna).
Cena 2 300 000,- Kč. Tel. 725 680 137.

OZNÁMENÍ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀఀఀༀༀက
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n MUDr. Tibor Pavuk a sestra Jiřina
Vrábíková Vás srdečně zvou do nově
otevřené gynekologicko-porodnické
ambulance od 1. 10. 2010. Najdete
nás v 1. patře Polikliniky v Husově ulici
2796, Žatec. Telefon: 776 545 708.

VZPOMÍNKA
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n Dne 26. 10. 2010
jsem si připomněli 10.
výročí úmrtí naší milované maminky a babičky paní Lubomíry
Roškové ze Žatce. Stále
vzpomínají dcera Halka s rodinou a syn Ctirad s rodinou.

Úspěšný Turistický kroužek
Minulý týden absolvovaly děti 3.
tříd ZŠ a MŠ Jižní v Žatci druhý výlet
v rámci turistického kroužku. V září
jsme byli v Deštnici, kde kromě praktického poznávání stromů, rostlin i hub
přímo v přírodě, jsme si donesli plné
košíčky hub.
V sobotu, 2. 10. 2010 jsme se zúčastnili akce „Den zvířat“ v Zooparku v Chomutově. Děti plnily úkoly zaměřené na
život zvířat. Soutěžily i v doprovodném
programu, které připravilo Divadlo
Mazec za doprovodu hudební skupiny
Ventilky a Pumpičky. Projeli jsme se
také Safari expresem, který nás zavezl

i za brány Zooparku do volné přírody,
takzvané Eurosafari, kde si děti mohly
prohlédnout jaka domácího, muflony
a jiná zvířata.
Závěrem proběhlo slosování správných odpovědí a z velkého množství
zúčastněných dětí se usmálo štěstí na
Sáru Tschischkovou ze III.C.
Pěkný zážitek měly děti i z jízdy vlakem
Žatec - Chomutov a zpět. Nemalou zásluhu na krásně prožité sobotě měl i doprovod dětí ve složení Mgr. Lenky Pavlíkové, Mgr.Jany Lidické, Mgr. Jaroslavy
Šmejcové a paní Ivy Myškové. Další výlet
už je naplánován na listopad.

Beseda s Ivonou Březinovou

Žatec - Během Týdne knihovny k nám již podruhé přijala pozvání spisovatelka
Ivona Březinová (*1964). Spisovatelské profesi se věnuje již sedmnáct let, vydala téměř 50 knih nejrůznějších zaměření a žánrů, zejména pro děti.
Píše pohádky, příběhy a encyklopedie pro malé školáky a četla ukázky ze
pro malé školáky, příběhy o narkoma- svých knih.V tvorbě Ivony Březinové
nech i slavných osobnostech, literární najdeme knížky plné dobrodružství,
cestopisy i přepisy filmových děl. Na napětí, poučení, humoru i pohody. Její
besedě pro žáky 7. a 8. tříd povyprávěla knihy získaly řadu ocenění. Všechny si
především o svých literárních začátcích, můžete přijít půjčit do knihovny. Na
o tématech knih pro dospívající mládež závěr besed odpovídala na dotazy zvíi jak získávala podklady ke svým kni- davých posluchačů a povídání zakončila
hám. Děti seznámila s knihami, které autogramiádou.
se týkají problematiky dnešní mládeže,
Beseda se konala v krásném prostřejako je bulimie, anorexie a narkomanie. dí Mateřského centra Sedmikráska,
Povídání bylo velice poutavé a poučné. kterému touto cestou děkujeme za lasNa odpolední besedě pro děti z družiny kavou spolupráci. Za vstřícnou pomoc
si s malými dětmi povídala o tom, jak s ozvučením děkujeme pánům Fialovi
vznikají knihy, o pohádkách a knihách a Veselému z Městského divadla. (kl, fr)

Měcholupská drakiáda

Letošní drakiáda se opět vydařila. Ve středu 13. října nám totiž pomohlo počasí
krásným babím létem.
A tak přibližně stovka účastníků noručně opečených buřtů. Nesoutěžili
využila chvílemi vanoucího větru jsme o nejlepšího draka, ale o nejlépe
a k blankytně modré obloze vzlétlo opečený buřtík. Nakonec samozřejmě
množství pestrobarevných draků. vyhráli všichni!
I přes nedostatek většího větru draci
Děti si vzájemně pomáhaly, bezvadně
létali dobře, protože se každý snažil rozuměly a hlavně se nenudily. Kdo si
svého draka udržet ve vzduchu co hraje, nezlobí a o to nám přece jde!
nejdéle. Na závěr na „DRAKONOŠE“
Mgr. Helena Gondeková,
čekalo malé občerstvení v podobě vlastZŠ Měcholupy

PŘIŠLI NA SVĚT
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
24.10.

Šarlota Janigová
Renata Berková
Kateřina Kytičková
Agnes Pechová
Barbora Fusová
Zbyněk Uldrich
Kristýna Janáková
Mariana Karolína Stránská
Alisa Derenenko
Aneta Blažková
Tadeáš Zeman
Jaroslav Snopek
Slavomil Jurnečka
Kateřina Kubíčková
Stanislav holub
Kiliána Kondášová

ROZLOUČENÍ
12.10.
15.10.
16.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
21.10.
22.10.
24.10.

Agnesa Šmídová
Josin Bělín
Štefan Paškulák
Drahomíra Vernerová
Vladimír Fiala
Milada šperlová
František Bureš
Jiří Berezněv
Hedvika Dvořáková
Milada Janovská
Růžena Smočková
Helena Cypriánová
Ing.Antonín Hoffmann
Bořivoj Petrák
Růžena Kulhánková
Soňa Horecká
Julie Krejnická
Marie Ložanová

79 let
55 let
76 let
86 let
76 let
79 let
85 let
80 let
75 let
90 let
60 let
47 let
75 let
77 let
73 let
81 let
95 let
90 let

STUDIO GOLD
na nám. Svobody čp. 143
(bývalý Magshop)

nabízí – zdravá výživa, samoopalovací
nástřik, nehtová modeláž

MALUJEME NA HALLOWEEN
31.10. od 15.00 hod.
ve Studiu Gold (bývalý Magshop)
na nám. Svobody čp. 143
tel. 731 604 404

Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme

kuchaře - kuchařku
Požadujeme praxi v oboru.
Bližší informace v provozovně.

KADEŘNICTVÍ
LENKA

Vás zve do nově zrekonstruované provozovny
Tyršova 262, naproti Renově Žatec
tel.: 415 710 283
Pondělí - Pátek 8.00 – 18.00 hod.
Sobota – dle dohody
Těší se na Vás pracovní kolektiv
Marcela Křenková .................. 606 101 740
Vendula Plívová ...................... 724 051 235
Lenka Samková ...................... 721 971 444
Lenka Švejdová ...................... 415 710 283
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Plzeňské sprinty v plavání - 5. kolo ČP

Již 5.kolem pokračoval o víkendu 16.-17.10.2010 v Plzni seriál závodů Českého
poháru v plavání. Náš oddíl vyslal do tohoto prestižního závodu tři naše nejstarší
plavce - Tomáše Plevka, Davida Urbana a Kateřinu Iblovou.
V sobotním dopoledni byly na pořadu na ve stejném čase 24.49 a ve finále na 50m
převážně rozplavby na 50-ti metrových volným způsobem zaplaval vynikající čas
tratích. Z nich se podařilo do odpoled- 22.91 a s přehledem tuto disciplínu vyních finálových bojů postoupit Tomáši hrál. Posledním závodem odpoledního
Plevkovi v disciplínách 50m motýlek bloku byla kraulařská dvoustovka. V ní
a 50m volným způsobem, Kateřina Iblová přišla chvíle Davida Urbana. Svůj osobní
se také 2x kvalifikovala do finále a to na rekord si vylepšil o více jak 1 vteřinu a ča50m znak a 50m volným způsobem. David sem 1:56.58 vybojoval skvělé 5.místo.
Urban ve svých třech vystoupeních na
V nedělním programu se Katka Iblová
sprinterských tratích sbíral v rozplavbách nejlépe umístila na 100m volným způsoumístění ve třetí desítce.
bem na 17.místě v čase 1:02.12. Na 100m
Odpolední program začal znakovou polohový závod skončila na 23.místě. Prvpadesátkou a v ní Katka Iblová dokázala ní nedělní medailovou radost nám překvačasem 31.12 vybojovat výborné 7.místo. pivě přinesl závod na 400m volným způsoTomáš Plevko následně předvedl proč patří bem. V něm David Urban zúročil svou
k české plavecké špičce. Na 50m motýlek podzimní přípravu a vybojoval své první
zvítězil spolu s Michalem Lédlem z Prahy umístění mezi nejlepšími třemi v závodě

Českého poháru. 3.místo v čase 4:10.28
znamenalo i vylepšení osobního rekordu
o více jak 5 vteřin. Poslední disciplínou
celých závodů byla královská stovka.
Oba naši plavci David i Tomáš plavali
v poslední nejrychlejší rozplavbě. David
skončil nakonec časem 54.17 na celkovém
11.místě. Tomáš Plevko vyrazil hned po
startu jako raketa a na 50-ti metrech měl
již 1.5 vteřiny náskok před svými soupeři.
V cíli ještě svůj náskok navýšil a dohmátl
o více jak 2 vteřiny před svými soupeři ve
fantastickém čase 49.49.
První podzimní závod Českého poháru
dopadl pro naše plavce nad očekávání
dobře. Tomáš Plevko potvrdil, že je jedním
z nejlepších současných českých plavců
a 3x zvítězil. David Urban poprvé získal
medaili v závodě Českého poháru a Kateřina Iblová se 2x probojovala do finále.

Žatecký týdeník
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Bojovný výkon tentokrát k prvním bodům
Lokomotivu dovezl

Přestože ani v pátém kole nebyla Žatecká Lokomotiva A kompletní ( Ptáček st.
zraněný a mladší v práci), tentokrát se jí zápas povedl. Nikdo v podstatě nepohořel
a bylo to hned znát. Ze svého prvního vítězství se radovala Chotová a Ptáčková,
nezklamal Kubizňák, i když prohrál a překvapila J. Kubizňáková.
Zápas odstartoval Čaboun. Soupeř
Kubizňák se snažil, ale hendikepovalo
s ním držel krok v první padesátce, kterou ho rameno. Nabral ztrátu v plných a tu už
dokonce vyhrál o 2, ve druhé však úplně nedohnal. Prohra o 46 dostala hosty do
odpadl a domácí hráč připsal první bod vedení na kuželky. Vše otočila zpět Ptáčvýhrou o 31.
ková. Svému soupeři nepovolila vůbec nic
Čekalo se, co předvede Chotová. Té a soustavně navyšovala své vedení. Dařise povedly hlavně plné a vypracovala si la se jí i dorážka a konečnou výhrou o 55
solidní náskok. Hostům nepomohlo ani upravila na 3 : 1 a plus 48 kuželek.
střídání. V dorážce sice domácí hráčka
Mile překvapila J. Kubizňáková. Souztratila, ale výhru o 8 uhájila.
peři sice podlehla, ale nic mu nenechala

zadarmo. Ten musel o svou výhru o 13
tvrdě bojovat. Bylo tak sníženo na 3 : 2.
Jarolím měl jasno. Neztratit vedení
o 35. V takto rozehraném zápase by to
bylo velká škoda. To si uvědomil a výhrou
o 37 zdvojnásobil náskok a potvrdil zisk
prvních bodů.
n LOKOMOTIVA ŽATEC A - ELEKTRÁRNY KADAŇ B 6:2 (2459 : 2378)
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Čaboun 435, Chotová 381, Kubizňák
374, Ptáčková 425, Kubizňáková J. 422,
Jarolím 422.
K dalšímu kolu zajíždí Lokomotiva
23.10. do Bíliny.
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Junioři VK SEVER Žatec se začínají rozjíždět

V sobotu pokračovala již třetím dvojzápasem liga juniorů. Náš tým zajížděl na
území nováčka z Litvínova, ač v oslabené sestavě, jel Sever do Litvínova s odhodláním vyhrát už alespoň nějaký set .
V prvním zápase se ale slova o odhodlání tým s touhou vyhrát . Pral se o každý bod
vyhrát moc nepotvrdila a tým působil vel- a první set vyhrál poměrem 25:23 . Ve
mi ospale. Na hřišti se mu moc nedařilo druhém setu zřejmě přišlo uspokojení
a především v prvních dvou setech naše a tým ho jednoznačně prohrál . Třetí set
juniory soupeř jasně přehrával . Ve třetím ale začal Sever opět bojovat a vyhrál ho,
setu přišlo zlepšení, ale Litvínov si první ovšem poté následovalo to samé a čtvrtý
zápas pohlídal. V pauze mezi zápasy set prohrál . V pátém setu i přesto, že
proběhla porada a ta tým, jak se zdálo, kluci moc chtěli, vyhrát nedokázali, ale
velmi nabudila .
jejich výkon byl oproti minulým zápasům
Do druhého zápasu vlétl úplně jiný o hodně lepší . Byla vidět chuť zvítězit. Prv-

ní liga pokračuje v sobotu 23.10. 2010, kdy
Sever hraje doma s družstvem SK Borek
Ostrov. Doufejme, že bojovná nálada
juniorům vydrží, přijďte je podpořit do
haly Severu Žatec.
Sestava: Bambas Vojtěch, Koutník
Patrik, Myška Jan, Myška Michal, Beneš
Tomáš, Verunáč Jan, Pylypčuk Pavel,
Jančík Karel .
VK Chemopetrol Litvínov – VK Sever
Žatec 3:0 (15, 12, 19), 3:2 (-23, 10, -23,
11, 6)
Bambas Vojtěch

Skupinu o udržení rozehrály oba Žatecké kluby dobře

V úterý 19.10. byla zahájena nadstavbová část 1. ligy ABL v Chomutově. Oba
Žatecké týmy, Night club a Stará garda
hrají v sedmičlenné skupině o udržení.
A rozhodně nezačaly špatně.
Night club sice první duel prohrál,
soupeř se vytáhl a nahrál 610, další dva
zápasy vyhrál a hráči se uklidnili.
Ve čtvrtém na sebe narazily oba Žatečáci

a bylo se na co dívat. Do posledních hodů
nebylo o vítězi rozhodnuto. Nakonec byla
šťastnější Stará garda hlavně díky výborným manželům Stulíkovým. Stará garda
naházela 643, Night club 633, byly to
nejvyšší náhozy dne.
Zbylé dva duely Night club vyhrál a s 8
body a výborným průměrem 570 je třetí.
Ještě lépe si vede Stará garda, která ztra-

tila pouze jednou a s 10 body a průměrem
599 vede. Rozhodl o tom i jejich poslední
zápas, kdy doslova vydřeli výhru o 2, když
poslední hráč soupeře netrefil doraz.
V jednotlivcích kraluje Stulík průměrem 232, druhý je Blail 200 a třetí
Stulíková 198.
Další kolo je na pořadu 9.11. v Ústí
nad Labem.

Mladí stolní tenisté Severu nejlepší v kraji

V sobotu 23. 10. 2010 pořádal oddíl
stolního tenisu Severu Žatec druhý
krajský bodovací turnaj v kategorii
starších žáků.
Do žatecké haly se sjela šedesátka nejlepších žáků našeho kraje, což je rekordní
účast z posledních let. Svědčí to o tom,
že žatecký mládežnický stolní tenis má

v ústeckém kraji velice dobrý zvuk. Žáci
Severu to svými výkony potvrdili. Celá
sedmička, která startovala, nezklamala.
Hodina a David Urbánek se probojovali
v soutěži útěchy do semifinále. Trojice
Hänel. Karbula , Vízner věkem ještě
mladší žáci si vybojovali účast v hlavní
soutěži, a až tam podlehli v boji čtvrtfi-

Přebor města v přespolním běhu

nále starším a zkušenějším soupeřům.
V současné době dva nejúspěšnější žáci
Severu Pavel Pek a Stanislav Čaja suverénně postupovali vyřazovacím pavoukem,
až se utkali ve finále. V utkání výborné
úrovně byl šťastnější Pek, který zvítězil 3
: 2 a tak jejich zásluhou zůstaly první dvě
místa v Žatci.
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V úterý 5. října se uskutečnil přebor města Žatce v přespolním běhu mezi místními základními školami.
Největšího úspěchu z žáků ZŠ nám. 28. kola. V něm podali opět naprosto úžasný
října dosáhlo družstvo složené z chlapců výkon, když v konkurenci dalších pěti škol
4. a 5. třídy, ve složení JAKUB DVOŘÁK, obsadili opět 2. místo!
TOMÁŠ URBAN, KAMIL VLČEK, VOJV mladších žácích byl rovněž úspěšný
TĚCH DRDA, PETR WOLF, DOMINIK MARTIN SOLČÁNI, jež podal neskuGEBERT (běžel pouze v úterý) a JAN KO- tečný výkon a doběhl ve své kategorii
ZÁK (účastnil se pouze okresního kola), jako první ze všech 28 účastníků!!!
jež obsadilo ve své kategorii nádherné 2.
Poděkování si zaslouží všichni soutěžící,
místo. Tím se jako jediní z naší školy kva- bez ohledu na výsledky. Petr Rousek,
lifikovali do další fáze soutěže - okresního
ZŠ Žatec nám. 28. října 1019
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