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Adventní koncert Petra KOTVALDA
v Městském divadle Žatec
Jen málo interpretů populární hudby
během své kariéry pravidelně nabízelo
a nabízí posluchačům nezapomenutelné
hity a dokázalo si vytvořit také smysluplný vánoční repertoár se svým velkým
hitem. “Vánoce hrajou glórijá” žateckého rodáka Petra Kotvalda patří poslední
roky k v adventu nejvíce rádii rotujícím
českým happy songem a jsou vpravdě
jedním z mnoha. Nebývalý úspěch
sklízelo v posledních dvou letech koncertní turné po mnoha českých a moravských městech. Ač je Petr Kotvald
mnohdy vnímán hlavně jako interpret
tanečních hitů, je zpěvákem, který hájí
v hloubi své duše písně vyprávějící
příběhy, sdělující pocity a vyvolávající
emoce, pro které není v běžné taneční
písni místo. Zvláště v adventním čase to
vnímají diváci velmi příznivě a oceňují

zpěvákovu zralou interpretaci těchto
tolik stylově odlišných a pro něj netypických skladeb a i to, v jak kvalitního
interpreta dozrál.Výjimečný komorní,
plně akustický adventní koncert Petra
Kotvalda “Vánoce hrajou Glórijá aneb
od Ondřeje ke Třem králům” pořádá
umělecká agentura Gardes Ivany Stebilové dne 12. prosince 2010 v 18:00 hod.
v Městském divadle Žatec. Petr Kotvald
bude doprovázen skvělými hráči a hosty, členy České filharmonie a místním
dětským souborem Klíček ZUŠ Žatec
pod vedením paní učitelky Alžběty
Urbancové. Ve 120-ti minutovém adventním program zazní skladby: Vánoce
přicházejí, Jingle Bells, Zář vánoc - Last
X-mas, Půlnoční a řada dalších. Vstupenky v předprodeji Městského divadla
Žatec. Stanislav Stebila

Provoz restaurace U Orloje Ekologické centrum Žatec pomáhá školám
Od počátku listopadu je v provozu další část budovaného areálu Chrámu
Chmele a Piva - Restaurant & pivovar U Orloje. Restaurace je otevřena
denně od 11 do 22 hodin.
Ve všední dny jsou v nabídce polední limonáda, malinovka a kofola.
hotová jídla v cenách od 59 kč. RestauUvnitř restaurace je 70 míst k sezení.
rační menu předkládá pokrmy typické Další místa jsou k stání u stojanů pro
pro žatecký region. Suroviny používa- deskové hry. Návštěvníci si mohou
né pro výrobu jídel pochází výhradně přinést nebo zapůjčit figurky dámy,
z domácí produkce, aby reprezentovaly šachu či člověče nezlob se.
gastronomii v naší oblasti.
Prostor uvnitř restaurace je nekuPivovar získal licenci k produkci řácký. Milovníci cigaretového dýmu
piva. Vařit se začalo na počátku listo- budou mít možnost kouřit pouze
padu. Návštěvníci se mohou těšit na tři venku. Na jaře přibude dalších 80
nové druhy piv. Do doby, než vyrobené míst k sezení ve dvoře pivovarské
pivo nazraje je na výčepních stojanech restaurace. Zaměstnanci Chrámu
k dispozici kvalitní žatecká jedenáctka. Chmele & Piva se těší na návštěvníky
Nealkoholické nápoje se také podávají z našeho města a okolí.
točené. K dispozici bude pomerančová
Jiří Vent, CHCHP

Výzva pro organizátory akcí v Žatci a okolí
Vzhledem k tomu, že se blíží konec
roku 2010, bychom rádi sestavili seznam
významných kulturních, společenských
a sportovních akcí připravovaných na
rok 2011 v Žatci a blízkém okolí. Vzniklý
soupis akcí, který bude umístěn počátkem příštího roku na oficiálních stránkách města www.mesto-zatec.cz přispěje
ke zlepšení informovanosti občanů, ale
i návštěvníků Žatce. Vybrané akce budou
zařazeny v tištěných materiálech města.
Informace o příslušné akci zašlete prosím

Ā

do Turistického infocentra MěÚ nejpozději do 31. 12. 2010 a to nejlépe e-mailem
na: infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo
doručte na adresu: Městský úřad Žatec,
Turistické infocentrum, nám. Svobody 1,
438 24 Žatec. Nezapomeňte prosím
uvést: datum, název, místo konání
a start akce, stručnou charakteristiku
(max. 3 věty), kontakt na pořadatele včetně telefonu, popř. webové
stránky. V případě dotazů volejte tel.
415 736 156.
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V Žatci již několik let pracuje Ekologické centrum Žatec pod vedením pana
Ing. Přemysla Hautka, které se významnou měrou podílí na zlepšení životního
prostředí v našem městě. Dozvědět se
něco o jejich činnosti a možnost ocenit
jejich úsilí měli i žáci ZŠ Žatec nám. 28.
října, a to v rámci přírodovědné procházky spojené s exkurzí, kterou si pro nás
zástupci Ekocentra Žatec připravili.
S dětmi jsme navštívili lokalitu páchníka hnědého na levém břehu řeky Ohře

u fotbalového hřiště, kde si žáci mohli
prohlédnout místo výskytu vzácného
brouka, část břehu řeky Ohře, o jehož
revitalizaci se zasloužilo právě Ekologické centrum Žatec.
Na informační tabuli se žáci dočetli
všechny důležité údaje o páchníku hnědém, spoustu dalších zajímavostí jim
sdělil pan Ing. Z. Klouček, který si pro
ně připravil velmi poutavou přednášku.
Také dětem přinesl několik zajímavých
obrázků a ukázky z vlastních sbírek, kte-

ré je nejvíce zaujaly. Množství otázek na
pana Ing. Kloučka nebral konce, dětem
se akce líbila a určitě si z ní odnesly včetně nových znalostí do výuky i jiný pohled
na prostředí kolem sebe.
Děkujeme všem zástupcům Ekologického centra Žatec a těšíme se na další
spolupráci, v nejbližší době nás čeká
společná realizace projektu Les formou
přírodovědné exkurze na naučné stezce
u Holedeče.
Silvie Svobodová,
ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

Dne 13.11.2010 proběhne sběrová
sobota zaměřená na svoz odpadu
objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci bude k dispozici celkem
30 stanovišť, kde budou v daný termín
přistaveny velkoobjemové kontejnery
k ukládání výše uvedených odpadů.
U každého stanoviště bude také k dispozici proškolená obsluha, která bude
nápomocna při vykládce odpadů. Občané mohou odpad dovézt v daný ter-

mín 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

Sběrová sobota v Žatci

Trasa A

Stanoviště číslo
1 – ul. Lounská u vjezdu do fa. Silnice
2 – ul. J. Herbena u Fruty

druh odpadu
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad

3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
7 – ul. Podměstí před č.p. 2157
8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské
9 – ul. Ostrov, Parkoviště u Moskvy
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
11 – ul.V Zahradách na konci ulice
12 – nám. 5 Května u sloupu Sv. Floriana
13 – roh Arbesova a N. Schody
14 – roh Hejdukova a Jungmanova

objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

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

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

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

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

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

Trasa B

svoz č.4 13.11.2010 od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

svoz č.4 13.11.2010 od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Radou Města Žatec
dne 14.07.2008
n 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. 4614/64 o výměře 1148 m2
4.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
5.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
6.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
7.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
8.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
9.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
10.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě
RD je stanovena částkou 1958,-Kč
za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za m2 převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice
na pozemek je možné po schválené
žádosti na OŽP z deponie ornice
v zadní části lokality Kamenný
vršek na vlastní náklady majitele
pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po
nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze
zámkové skladebné dlažby. Změna
umístění vjezdu je možná po schválení ORM a zhotovitele stavby tech.
infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na vlastní náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři
a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné
– pro pojezd je nutné provést úpravu
vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
mělké uložení stávající kanalizace
jsou i hloubky přípojek u některých
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování
při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová ka-

Žatecký
týdeník

nalizační 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, krejcar@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 29.10.2010 do
29.11.2010
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na
www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n 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 m2 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.

Žatecký týdeník
o výměře 7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m 2 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 29.10.2010 do 29.11.
2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Zveřejněno: od 29. 10.2010 do 29.
11. 2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD: za
podmínek stanovených odborem rozvoje města
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72
m2, p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m2 a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/m2.

ní 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 29.10.2010 do
29.11.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV)
jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru veřejného vybavení
(veřejná správa, ochrana obyvatelstva,
školství, sociální péče, zdravotnictví,
kultura) a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny, pošta),
ubytování a obchodu (hypermarkety
a supermarkety, obchodní síť).

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 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.
Zveřejněno od 29.10.2010 do
- Zřízení věcného práva předkupního 29.11.2010
pro Město Žatec po dobu 3 let od
vkladu kupní smlouvy, a to za kupní Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
cenu rovnající se ceně kupní.

majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
o výměře 2143 m 2 a st.p.č. 5210
o výměře 21 m 2 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 na vedení inženýrských sítí a dále s tím, že k žádosti
Zveřejněno: od 29. 10. 2010 do 29.
je nutné předložit:
11. 2010
- zastavovací studii
Opakovaný záměr Města - harmonogram výstavby
kupní ceny min. 4.000,- Kč/
Žatec prodat ze svého - návrh
m2
majetku
- u právnických osob nutno doložit
Projednáno RM dne 12.11.2007
ověřenou fotokopii platného výpisu
Pozemky za účelem bytové výstavby
z obchodního rejstříku.
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře 3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře
1221 m 2 , p.p.č. 4646/22 o výměře
Zveřejněno: od 29.10.2010 do 29.11. 4508 m 2 , p.p.č. 4646/26 o výměře
10160 m2 a p.p.č. 4646/27 o výměře
2010
5162 m 2 v lokalitě Pod Kamenným
Opakovaný záměr Města vrškem v Žatci za účelem realizace
Žatec prodat ze svého bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m 2 s tím,
majetku
že ze strany žadatele bude k žádosti
Projednáno RM dne 26.10.2009
přiložen návrh zástavby v souladu Zveřejněno: od 29. 10. 2010 do 29.
Pozemek za účelem bytové výstavby
11. 2010
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29 s územním plánem města k zastavě-
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Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 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

LISTOPAD 2010
13.11. SOBOTA DON PASQUALE (Gaetano Donizetti)

18:45

16.11. Úterý

19:30

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

21.11. Neděle

15:00

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,-

NA SALAŠI DRACI JSOU

Pohádkové příběhy z Valašškých hor. Pojďte prožít celý rok na salaši s Ondrou,
Jurou, Kubou a jejich psem Čubrálem. Půvabné, laskavé a hlavně humorné
příběhy z valašských hor pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče. Hrají. Bohumír
Starý, František Kreuzmann, Ivan Remta, Rostislav Trtík.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti
Vstupné: 70,-

22.11. Pondělí KLEC BLÁZNŮ

strana 3

19:30

Divadlo Radka Brzobohatého Vás zve na jednu z nejlepších komedií posledních
let. Klec bláznů je název nočního podniku v Saint-Tropez. Hvězdou travesti
show je Albín. Už dvacet let žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit
s dcerou poslance, který svou kariéru postavil na hlásání řádu a morálky.
Maminka s tatínkem, které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí před
rodiči snoubenky nastolit zdání „normálnosti“ a nezpochybnitelné morálky.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý, Petr Vágner, Ernesto Čekan,
Tomáš Racek, Vojtěch Hájek, Hana Gregorová, Kateřina Velebová/ Irena Máchová, Antonín Hardt, Paul American, , Michal Roneš, Pavlína Mourková
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 230,- II.místa 220,- III.místa 210,-

www.divadlozatec.cz

Praktická škola v Žatci
Vás zve na

den otevřených dveří
KDY? 9. 11. 2010
KDE? škola se nachází v ulici Svatopluka Čecha 2773
V KOLIK HODIN? 13.30 hod. - 16.30 hod.

Nabízí dvouleté a jednoleté studium pro dívky
a chlapce.
Jednoletá a dvouletá praktická škola je vhodná pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami

Přijímáme i žáky z nižšího ročníku základní školy.
Zájemci o studium mohou být přijati s větším časovým odstupem od ukončení povinné
školní docházky. Dívky jsou připravovány pro rodinný život i pro výkon jednoduchých
činností v budoucím zaměstnání.
Ve škole se učí převážně předměty odborně praktické, například rodinná a zdravotní
výchova, ruční práce, příprava pokrmů. Je dbáno, aby výuka probíhala v klidu, volným
tempem, aby studenti nebyli přetěžováni.
Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením k internetu, interaktivní tabulí
a odbornými učebnami.
Mezi povinné předměty je zařazen anglický jazyk.
Na praktické dovednosti je kladen velký důraz. Po odchodu ze školy jsou absolventi velmi
dobře připraveni na vedení vlastní domácnosti. Mohou se ucházet o zaměstnání jako
pomocné pracovnice ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v podnicích
veřejného stravování a na jiných místech soukromého i státního sektoru.
Po úspěšném absolvování dvouleté praktické školy mohou dívky nebo chlapci pokračovat
ve studiu na odborném učilišti ve vyšším ročníku. Škola zajišťuje i stravování.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Žáci získávají střední vzdělání

Praktická škola je státní školou bez placení školného.

Podrobnější informace o studiu je možné získat přímo ve škole, telefonicky na
tel. č. 415 710 795, 731 583 308, na internetové stránce školy: www.ddzatec.cz
Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

Škola je součástí Dětského domova, Základní školy a Střední školy v Žatci.

SOŠ a SOU Podbořany, příspěvková organizace

Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří

Pátek 12.11.2010 od 8.00h do 16.00h • Sobota 13.11.2010 od 9.00 do 12.00h

Nabízíme tyto obory
Čtyřleté obory s maturitou: Mechanizace a služby § Strojírenství(Mechatronika) §
Gastronomie( Kuchař, kuchařka) § Obchodník
Tříleté učební obory: Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) §
Instalatér § Strojní mechanik § Opravář zemědělských strojů § Zemědělec § Kuchař,
číšník § Prodavač § Krejčí § Zemědělské práce § Malířské a natěračské práce §
Opravářské práce § Šití oděvů § Provozní služby § Dělník technických služeb

skola@sos-podborany.cz § tel.: 415 237 710 § www.sos-podborany.cz

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 Vyměním městský byt 3+1 v Podbořanech za menší byt v Žatci. Tel.:
728 856 171
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 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.
n Pronajmu zařízený byt. Velikost:
63m2 – 2skk po generální opravě ve vile
se zahradou, klidná lokalita-Zeyerova ul.
Tel.: 728 971 381
n Prodám pozemek o výměře 3996
m2 na stavbu rod. domku v obci Holedeč
u Žatce. Tel. 415 722 645.
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 Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n Pronajmu byt 1+1 (42 m2) v Žatci
- Podměstí, nájem včetně služeb 6.500,Kč. Pro max. 2 osoby a jen pracujícím.
Kauce 6500,- Kč a 1. nájem splatný před
nastěhováním. Tel. 723 779 672
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci na Jihu.
Volejte: 774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci – Podměstí. Nájemné 4.000,- Kč + energie +
kauce. Tel.: 777 312 422
n Lesy České republiky, s.p., Lesní
správa Žatec pronajme v Žatci jednu
bytovou jednotku 4+1 o výměře 210
m2. 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. Základní nájemné (bez elektrické energie, plynu, svozu
kom. Odpadu, vodného a stočného) činí
10 384 Kč měsíčně. Žádosti o pronájem
volné bytové jednotky zasílejte na adresu
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa
Žatec, K Perči 3003, 43801 Žatec v termínu do 30. 11. 2010. Další případné informace o podmínkách pronájmu volné
bytové jednotky Vám poskytne Ing. František Havlíček, tel. 724 524 906.
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV3+1/L Příkrá, 3.NP, 670.000
OV 2+1/L Příkrá, 1.NP, 900.000
OV 2+1, Třebízského, 1.NP, 520.000
RD 2+1, garáž, zahrada, 1.380.000,
Strojetice, obec Kryry
RD s komerčními prostory, zahrada,
980.000, Tvršice, obec Staňkovice
Pronáje m, Dvořákova ul, přízemí,
9000 bez energií 3 místnosti a SZ
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172

PŘIŠLI NA SVĚT
25.10. Elen Myšíková
26.10. Michaela Šárka Bodláková
Jan Schramm
Kateřina Kovářová
27.10. Natálie Slivková
Michal Durák
Kateřina Kučerová
28.10. Adriana Tománková
29.10. Patrik Filinger
Vanessa Fučíková
31.10. Adéla Prokopová
1.11. Jan Kabele
Eduard Pop
Vy Kieu Dinh
3.11. Nikola Bajáková
Václav Souček
Karolína Absolonová
5.11. Noc Bao Tran Ngo
Miriam Jaklová
8.11. Šimon Sochor
9.11. Zdeněk Suk
Sergio Stojka

Vernisáž výstavy „Objev přírodu Žatecka“

Ve čtvrtek 4. listopadu proběhla od sedmnácti hodin v Křížově vile v Žatci vernisáž výstavy fotografií „Objev přírodu Žatecka“, kterou pořádalo Ekologické
centrum Žatec.
Výstava obsahuje dvacet vybraných webových stránkách sdružení www.ECsnímků osmi autorů a potrvá do 4. Zatec.cz
prosince letošního roku. V rámci verniZvláštní poděkování za podporu akce
sáže která se stala příjemným setkáním patří místostarostovi města Alešovi
milovníků přírody i fotografování bylo Kassalovi, firmě DAMM pana Antonípředáno ocenění autorům čtyř vybra- na Maláka za sponzorský tisk fotografií,
ných snímků.
informačnímu centru Městského úřadu
V kategorii do osmnácti let Kateřině Žatec za poskytnuté věcné ceny a čleBartošové, autorce fotografie „Zrcad- nům sdružení Janovi Rejchovi za zajišlení“, mezi dospělými pak byly oceněny tění živé hudby a Zdeňkovi Kloučkovi za
fotografie Ivany Božkové, Růženy Hyn- hlavní podíl při organizaci akce.
kové a Josefa Bláhy. Fotografie z verniIng. Přemysl Hautke,
sáže a předání cen jsou ke shlédnutí na
Ekologické centrum Žatec

Vánoční mlsání v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci si vás dovoluje pozvat na výstavu
„Vánoční mlsání“, která bude zahájena v hlavní budově slavnostní vernisáží
ve čtvrtek 18. listopadu 2010 od 17.00 hodin. V úvodu zazní pásmo koled
a básniček v podání žáků ZŠ a MŠ Liběšice.
Nahlédneme do vánočního jídelníčku ho cukroví, které budete moci ochutnat
našich předků, přiblížíme si pokrmy, v prostorách samotné výstavy. Výstava
které za žádnou cenu nesměly chybět bude doplněna vánočními dekoracemi,
na štědrovečerním stole, podíváme se které vás jistě budou inspirovat na naddo historie pečení vánočního cukroví, cházející sváteční čas. Přijďte načerpat
ale i do současné kuchyně, kde hos- vánoční atmosféru. Součástí vernisáže
podyňky připravují rozmanité druhy bude i prodej vánočních dekorací, ktesladkého pokušení.
rou zajistí Květinka Kamila.
Pro oči i mlsné jazýčky jsme ve spoŠkolní třídy prosíme o nahlášení nálupráci se Střední odbornou školou vštěvy v předstihu na tel. 415 749 466.
a Středním odborným učilištěm SČMZa kolektiv pracovníků muzea v Žatci
SD v Žatci napekli 30 druhů vánočnívás srdečně zve Jitka Krouzová

Za Bivojem do Prahy

Minulý týden žáci Základní školy praktické v Žatci navštívili výstavu v Národním muzeu v Praze na téma „Staré pověsti české“. Kdo by si chtěl, stejně jako
my, osvěžit příběhy ze starých dob, má jedinečnou možnost.
U vchodu nás přivítal praotec Čech, a viděli a cítili tropické rostliny různých
uvnitř skákal Horymír se Šemíkem z Vy- světadílů. Fata morgána byla tentokrát
šehradu, divá zvěř se ukrývala v hustém skutečná, žádný přelud! Snad jen
lese a v jednom ze sálů ležel dokonce ohromní motýli, kteří kroužili nad napokořený kanec, kterého tam zanechal šimi hlavami, se zdáli být až pohádkově
statečný Bivoj. Výstava byla interaktivní, neskuteční!
názorná, poučná a hlavně zábavná. VyloA když už jsme putovali naší vlastí, zasovali jsme si své jméno a pilně hledali, jeli jsme do Lán vzdát tichou vzpomínku
jaké postavení jsme zastávali za vlády prvnímu prezidentovi naší republiky T.
kněžny Libuše. Bavili jsme se báječně G. Masarykovi. Tímto komorním aktem
a navíc jsme si odnesli i nové poznatky jsme zakončili náš velmi příjemný den.
z naší historie.
Mgr. E. Vávrová a žáci
Zajeli jsme i do botanické zahrady
DD, ZŠ a SŠ Žatec

Po stopách alternativních energií

Dne 22.10.2010 se žáci 9. a 8. ročníku ZŠ Žatec nám. 28. října zúčastnili
exkurze dotované z evropských fondů pod názvem „Po stopách alternativních
energií“.
V rámci exkurze jsme navštívili někoZískané znalosti si žáci poté ověřili
lik zařízení, která se zabývají výrobou v písemném testu na hodině ekologickéelektrické energie z obnovitelných ho semináře. Výsledky testu prokázaly,
zdrojů, a to FVE Velichov u Žatce, že si žáci z exkurze přece jenom nějaké
vodní elektrárnu Nechranice a větrnou informace odnesli.
Poděkování za organizaci zajímavé exfarmu Kryštofovy Hamry. Celou exkurkurze,
odborný výklad a trpělivost patří
zí nás provázel a odborný výklad zajistil
p. Ing. Pavel Šupej. Během přednášek především panu Ing. Pavlu Šupejovi.
v jednotlivých elektrárnách se žáci
dozvěděli spoustu informací o vzniku
a činnosti daného zařízení, některé části
elektráren si mohli přímo prohlédnout,
dokonce i osahat. Největší zájem u žáků
vzbudila FVE Velichov u Žatce.

ROZLOUČENÍ
25.10. Jindřiška Šindlerová
27.10. Milena Prášilová
Pavel Nase
31.10. Štefan Stopka
2.11. Petr Trávníček
3.11. Irena Misofotová
Marie Zíková
Eliška Chalupová
5.11. Evženie Křížová
8.11. Jindřiška Křemenová

84 let
84 let
62 let
95 let
60 let
68 let
81 let
80 let
90 let
67 let
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Pochod proti diabetu
- 7. ročník

Výbor Územní organizace Svazu
diabetiků ČR Žatec pořádá v neděli
14.11.2010 od 13,00 hodin v rámci
Celosvětového dne diabetu symbolický pochod. Jedná se zhruba o hodinovou procházku městem od Kruhového
náměstí ke Chmelařskému muzeu
s povídáním o významných místech
a domech v této lokalitě.Touto akcí,
která je pro širokou veřejnost všeho
věku, podpoříte prevenci s bojem
s touto stále se rozšiřující civilizační
nemocí. Každý účastník obdrží malý
suvenýr.
Sraz 14.11.2010 ve 13,00 hodin
u Pizzerie na Kruhovém náměstí
Na vaši bohatou účast se těší za
všechny organizátory
Vysopalová Věra - hospodář
ÚO SD Žatec

Podzimní cena Motorletu

PRAHA - V sobotu 23.10.2010 se
konala Podzimní cena Motorletu, kde se
našim plavcům velice dařilo. Ilona Nováková vyhrála 100Z a 200Z, Lucie Svěcená
100PZ, Dominik Červenka 100P a 200P,
Filip Mach 100P a Jana Haišmanová
200P. Čtveřice děvčat Nováková, Svěcená,
Haišmanová a Štrancová vyhrála štafetu
4x50PZ. Ve všech svých startech získala
medaili Jana Haišmanová. 4 medaile získala Ilona Nováková a po třech přivezli
Lucie Svěcená a Jakub Dvořák.

Pek a Čaja přesvědčivě
zvítězili v Teplicích

Třetí krajský bodovací turnaj v pořadí
sehráli mladí stolní tenisté v kategorii
starších žáků v neděli v Teplicích. Žatecká dvojice Pavel Pek a Stanislav Čaja
potvrdili, svoje současné, suverénní
postavení. Stejně jako dvě předcházející
vítězství i to třetí putuje na Sever do Žatce.
Oba přesvědčivě postoupili do finále, kde
byl tentokrát úspěšnější Pek. Společně pak
zvítězili ve čtyřhře, když v průběhu turnaje neztratili ani set. Nelze opomenout ani
výkon třetího Severáka Petra Hodiny. Ten
se postaral o největší překvapení turnaje,
když dokázal porazit vysoce favorizovaného Drahotu z Chomutova a postoupil
až do osmifinále. Umocnil tak výborné
vystoupení žateckých mladých stolních
tenistů v lázeňském městě.

Vždyť pohyb je život

30.10.2010 se konala oblíbená „SOBOTA HROU„ pro žactvo TJ celého okresu,
byla již po patnácté.
Této soutěže se zůčasnily TV jednoty
- Zeměchy, Kryry, Chožov, Lenešice a TJ
Sever Žatec s účastí 52 soutěžících dětí
a 16 cvičitelů - rozhodčích a zdravotník.
Herna stolního tenisu, kde se toto klání
odehrávalo, byla plná smíchu a radosti.
Vyhodnocení z deseti družstev byly vyhodnoceny a odměněny 4 nejlepší družstva.
Nejvíce smíchu bylo omotávání cvičitelek
toaletním papírem, jako mumie - bylo to
hodnoceno na čas. Závěr se neobešel
bez sladkostí - diplomů - medailí a pití
limonád.
Přítomným rodičůmse vše moc líbilo jen by takových soutěží a radosti mělo být
více. Toto poděkování bylo všem pořadatelům a cvičitelkám TJ Sever Žatec.

11. listopadu 2010

Krušné hory byly tentokrát
opravdu krušné!

Slet bubeníků i v Žatci

K předehrávce 8. kola KP A odjížděli hráči Žatecké Lokomotivy A s vědomím,
že nemají co ztratit a bodový zisk by byl velkým překvapením. Domácí Slovan
Vejprty patří k velkým favoritům celé soutěže a momentálně i vede KP A.
Že to bude ale takové Waterllo, nečekal ve druhé padesátce už nestačil, zradila ho
nikdo, ani domácí. O osudu zápasu bylo dorážka a prohrál o 90.
prakticky rozhodnuto už po druhém
Ptáček st. se také udržel jen v úvodu a to
duelu, pak už to bylo jen otázkou o kolik nestačilo. Domácí hráč toho využil k výhře
o dalších 64. Jarolím se tak pokusil alespoň
celkově.
Domácí nakonec překonali rekord své o čestný úspěch. O tom, že se to nepodaří,
kuželny, nepovolili Žateckým ani pomoc- rozhodl vynikající závěr domácího hráče
v dorážce, když už byl stav nerozhodný.
ný bod a upevnili si vedení v soutěži.
Čaboun se v posledních zápasech ne- Nakonec vyhrál o 31.
A tak jediným pozitivem výletu do hor
může trefit v plných a to také rozhodlo,
bylo pěkné počasí.
že prohrál úvodní duel o 28.
6.11. přivítá Lokomotiva tým Sokola
Chotová neměla proti domácí jedničce
ani tu sebemenší naději. Ztratila 133, když Odlice od 9.00.
domácí hráč atakoval svůj vlastní rekord n SLOVAN VEJPRTY - TJ LOKOa předvedl ligovou dorážku 179!
MOTIVA ŽATEC A 8 : 0 (2655 : 2288)
Ptáčková se držela statečně a bojovala,
Čaboun 409, Chotová 332, Ptáčkopřesto ani to nestačilo a prohrála o 21.
vá 403, Hofmann 359, Ptáček st. 370,
Hofmann se držel jen v úvodu zápasu, Jarolím 415.

Lokomotiva doma nevyužila
šanci na zisk bodů
V 7. kole KP A přivítala Žatecká Lokomotiva mužstvo Sokola Odlice a místo
aby se na něj bodově dotáhla, tak body
nešťastně odevzdala. Rozhodly o tom
dvě vysoké prohry v duelech. Situace
se tak dost komplikuje, naštěstí není
bodový odstup ve spodních patrech
propastný. Bude to ale těžké.
Zápas odstartoval Ptáček ml. Dlouho
vzdoroval statečně, ale tréninkové manko
je znát. Prohrál o 22.
Zápas se vůbec nepovedl Chotové.
Nešlo jí prakticky nic a výsledkem byla
prohra o 76.
Do hry vrátila domácí Ptáčková. Lepší
se každým zápasem a bylo to vidět i tentokrát. Soupeře válcovala od prvních hodů.
Útočila i na svůj osobní rekord a rekord

Žatecký týdeník

kuželny. Za ním zaostala jen o 2 kuželky
a vyhrála o 63. ( dorážka 155 )
Bohužel, to co nahrála vzápětí ztratil její
manžel. Nešlo mu skoro nic a prohrál o 57.
Hosté tak vedli 3 : 1 o 92 kuželek.
Čaboun jako již tradičně hledal plné.
Po prohrané první padesátce je naštěstí
našel a beznadějně vypadající duel dotáhl
nakonec k těsné výhře o 3.
Jarolím se tak mohl pokusit o malý
zázrak. Vyhrát o 90. A to se děje opravdu
jen málokdy. Přesto bojoval až do konce
a skoro to vyšlo. Stáhl 54 a hosté byli rádi
za předchozí náskok.
n TJ LOKOMOTIVA ŽATEC A - TJ
SOKOL ÚDLICE B 3 : 5 (2388:2418)

Již za několik dní startuje unikátní koncertní turné s předními českými
hudebníky a jejich protějšky z Evropy i zámoří.
Co můžeme očekávat od Sletu bubeníků 2010? Základ tvoří jako vždy hráči na
klasické západní bicí nástroje používané v rockové i ethno hudbě (Grohowski,
Fajt), ty podpoří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka a Alexe Papase, africký
styl Ephraima Goldina, atmosféru dotvoří hudebníci z Manily, hlavního města
Filipín s etno kořeny a s přesahem do jazzu (Bob Aves, Grace Nono).
Můžeme tedy čekat nejspíše střetnutí latinsko-amerických perkusí se západním klasickým stylem, zarámované asijským poklidem? Na Sletu je vždy úžasné
právě to, že nikdo nikdy dopředu neví, jak to dopadne! O to překvapivější bývají
koncerty pro diváky!
19.11.2010 - Žatec - Hudební zkušebna
http://bandzone.cz/fan/klubhudebnizkusebnazatec
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Ptáček ml. 380, Chotová 341, Ptáčková 449,
Ptáček st. 383, Čaboun 409, Jarolím 421.

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 set prohrál. V pátém setu i přesto, že
vyhrát moc nepotvrdila a tým působil vel- kluci moc chtěli, vyhrát nedokázali, ale
mi ospale. Na hřišti se mu moc nedařilo jejich výkon byl oproti minulým zápasům
a především v prvních dvou setech naše o hodně lepší. Byla vidět chuť zvítězit. Prvjuniory soupeř jasně přehrával . Ve třetím ní liga pokračuje v sobotu 23.10. 2010, kdy
setu přišlo zlepšení, ale Litvínov si první Sever hraje doma s družstvem SK Borek
zápas pohlídal. V pauze mezi zápasy Ostrov. Doufejme, že bojovná nálada
proběhla porada a ta tým, jak se zdálo, juniorům vydrží, přijďte je podpořit do
haly Severu Žatec.
velmi nabudila.
Sestava: Bambas Vojtěch, Koutník
Do druhého zápasu vlétl úplně jiný
tým s touhou vyhrát. Pral se o každý bod Patrik, Myška Jan, Myška Michal, Beneš
a první set vyhrál poměrem 25:23. Ve Tomáš, Verunáč Jan, Pylypčuk Pavel,
druhém setu zřejmě přišlo uspokojení Jančík Karel.
a tým ho jednoznačně prohrál. Třetí set n VK Chemopetrol Litvínov
ale začal Sever opět bojovat a vyhrál ho, – VK Sever Žatec 3:0 (15,12,19), 3:2
Bambas Vojtěch
ovšem poté následovalo to samé a čtvrtý (-23,10,-23,11,6)

Litvínovský pohár v plavání
LITVÍNOV - V sobotu 23.10.2010 proběhl Litvínovský pohár. Ráchel Pabiánová vyhrála hlavní závod 200PZ a získala
pohár. K tomu ještě přidala 1.místo na
100Z, druhá byla na 100M a 100VZ a třetí
na 100P. Ella Pohoriljak získala pohár za

doplňkový závod na 50VZ a vyhrála i 50P.
Ve finále 200PZ skončil Jakub Seifert na
5.místě. Filip Urban skončil 2x šestý na
100M a 100Z. Tomáš Urban obsadil
7.místo na 100Z. Martin Filek se umístil
ve druhé desítce.

Mladší žáci Severu uspěli v Teplicích
Ve čtvrtek 28. 10. 2010 pokračoval
seriál BT mladých stolních tenistů
našeho kraje.
V kategorii mladších žáků reprezentovala žatecký Sever trojice Hänel, Karbula,
Vízner a dokázala se výrazně prosadit.
Bezpečně postoupili z kvalifikace do

hlavní soutěže. Karbula a Vízner se probojovali do čtvrtfinále a obsadili tak 5 až
8 místo. Jan Hänel vybojoval výborné třetí
místo. Společně pak s Karbulou ve čtyřhře
druhým místem potvrdili, že žatečtí stolní
tenisté i v kategorii mladších žáků patří do
absolutní krajské špičky.

Úspěšný vstup děvčat VK SEVER
Žatec do soutěží

V krajském přeboru kadetek i juniorek máme odehrána úvodní dvě kola. V kategorii kadetek nám los hned v prvním kole přisoudil nejtěžšího soupeře, Spartak
Děčín.
Obě družstva předváděla v obou utká- Děčínem, Sokolovem a Habartovem
ních výborný volejbal a po dramatickém a čtyři porážky s Olympem, Plzní, Tepprůběhu jsme v prvním zápase dokázali licemi a Tachovem znamenaly posun za
Děčím po třech letech porazit 3:2. Druhý šestého na páté místo v celkovém pořadí
zápas naopak získal náš soupeř v poměru po dvou kolech. Ze čtyř porážek byly tři
3:1. Ve druhém kole nám naopak příliš ne- až v tiebreaku, kde dívkám nešlo upřít
vzdoroval Litvínov a zvítězili jsme dvakrát bojovnost a o více výher nás připravila
3:0. V tabulce jsme na pátém místě, naše jen velká nervozita. Přesto byly výkony
ambice jsou ale jednoznčně medailové. v celém turnaji spíše zklamáním. StabilV soutěži juniorek jsme odehráli dva ní výkonnost udržela jen Verča Vaňková
turnaje proti týmům Mostu a Čížkovic a v útoku Majka Wiesingerová.
a přestože jsme se ještě nesešli v komNaše nejmladší mají za sebou první
pletní sestavě, neztratili jsme ve čtyřech kvalifikaci v minivolejbalu. „A“ družstvo
zápasech ani set. První turnaj jsme vyhrá- se po dvou vítězstvích a jedné porážce
li díky velmi dobrému týmovému výkonu, bez problémů udrželo v první lize a „B“
ve druhém nás k úspěchu dovedla vyni- tým tvořený děvčaty z přípravky zůstává
kajícím výkonem Jana Zlatinská.
po dvou porážkách a jednom vítězství
Starší žákyně odehrály druhé kolo v lize čtvrté.
Poháru Nadějí v Plzni. Tři vítězství nad
Jaroslav Vrbata ml.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ŽATEC
pořádá

Poslední podzimní pochod
v sobotu 20.11.2010 na který zve všechny příznivce turistiky

Start: 13.00 hod. Koupaliště Žatec Trasa: 10 km.
Od startu vede trasa po levé straně řeky po zpevněných cestách kolem školky do
Libočan. V obci odbočíme za kostelem vpravo k fotbalovému hřišti. Před hřištěm se
dáme vlevo a po cestě dojdeme k řece. Pokračujeme pěšinou podél Ohře, přejdeme
slepé rameno, mineme chatky, zahrádky a stále nás pěšiny povedou dál kolem řeky.
Na označeném místě odbočíme vlevo na val a jdeme pěšinou mezi poli, lípovým
porostem a hájem. Dojdeme na rozcestí a vydáme se vpravo. Cesta nás dovede
k dalšímu rozcestí, kde půjdeme vlevo k rybníčkům a kolem podniku Concrete. Po
betonové cestě dojdeme do Libočan . Hned druhá cesta od kraje vesnice odbočující
vlevo míří k místní restauraci, kde je možno se občerstvit. V případě nepříznivého
počasí, lze trasu pozměnit.
Samková V. ‚ 723 543 562
Příjemně prožitý den přeje výbor KČT
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