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INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva Města Žatce
Městský úřad Žatec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, informuje o konání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva Města Žatce,
svolaného dosavadním starostou města
Mgr. Erichem Knoblauchem v souladu
s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:
Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27
Doba konání:
23. listopadu 2010 od 17,00 hodin
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise – ověření
mandátů
3. Složení slibu členů zastupitelstva
města
4. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
5. Schválení programu
6. Volební řád
7. Volba volební komise
8. Volby
8.1 Volba starosty
8.2 Volba místostarosty (místostarostů)
8.3 Volby ostatních členů rady (radních)
9. Závěr
Mgr. Erich Knoblauch Jan Novotný pracovník infocentra žatecké radnice představuje Nový
dosavadní starosta města Žatce kalendář pro rok 2011 s motivy chmele a piva. K dispozici je na radnici

Město požádá kraj o dotaci na
opravu střechy v divadle

Žatec – Dřevokazné houby a hmyz
narušily některé části krovu střechy
městského divadla. Z tohoto důvody
je nutná jejich výměna. Náklady s ní
spojené se pohybují kolem 600 tisíc
korun. O ně bude město Žatec žádat
Ústecký kraj, který se chystá vyhlásit
jako každoročně Program na záchranu
a obnovu kulturních památek. Podání
žádosti schválila rada města.
V minulosti se podařilo z tohoto programu získat pro Žatec 800 tisíc korun
na obdobnou opravu střechy muzea, loni
pak 300 tisíc korun na restaurování sochy anděla strážce.
(akas)

Rada vyhověla žádosti
obyvatel z Hájkovy ulice

Žatec – Rada města projednávala
žádost obyvatel Hájkovy ulice. Tamní
společenství vlastníků bytových jednotek
požádalo o odstranění dětského hřiště
v tamním vnitrobloku. Ve svém dopise
obyvatelé uvádějí, že lavičky jsou využívány bezdomovci, hřiště ztratilo svůj
smysl a slouží spíše k venčení zvířat.
Rada na základě této žádosti odsouhlasila odstranění laviček i hřiště. (kas)

Technické služby
vede nový ředitel

Žatec – Ing. Dušan Kočařík se stal
novým ředitelem Technických služeb
města Žatce. Jedná se o bývalého správce vojenské posádky Žatec, který v rámci
výběrového řízení předložil nejkvalitnější
koncepci. Oficiálně nastoupil k 1. listopadu.
(red)

Poděkování komisím

V uplynulých čtyřech letech pracovalo
ve městě několik komisí při radě města.
Zabývaly se veškerými oblastmi veřejného života a členové a členky přišli s celou
řadou dobrých podnětů a často působili
jako konzultační orgán pro radní.
Za to jim patří velké a upřímné poděkování. Stejně tak se vztahuje také na
všechny, kteří se podíleli na úspěšném
komunitním plánu. Aleš Kassal, místostarosta

v infocentru a v některých prodejnách města Žatce.

Městský úřad Žatec

-

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční)
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
pro Oblastní středisko Diakonie Broumov.
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v Žatci
dne:
čas:
místo:

23.11.2010
09,00 – 15,00 hodin
přízemí budovy radnice,
náměstí Svobody 1, Žatec

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce (více informací lze získat
na www: diakoniebroumov.org).

Vážení čtenáři, pro připomenutí Vám předkládáme úplný
seznam zastupitelů a zastupitelek, zvolených pro volební
období 2010 – 2014.
Ing. Pavel ASCHENBRENNER
Mgr. Petr ČECH
MVDr. Břetislav FRÝBA
Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ
Eva GRIMEKOVÁ
Mgr. Stanislava HAFNEROVÁ
Mgr. Zdeňka HAMOUSOVÁ
Jaroslav HLADKÝ
Ing. Alena HLÁVKOVÁ
PhDr. Petr HOLODŇÁK
Bohumil JANOUŠ
Aleš KASSAL
Zdeněk KOPTA
JUDr. Karel KRČMÁRIK

Vladimír MARTINOVSKÝ
Bc. Jan NOVOTNÝ, DiS.
RSDr. Milan PIPAL
Mgr. Jaroslava RAGANOVÁ
Ing. Radek RůŽIČKA
Ing. Aleš STROUKAL
Antonín SVOBODA
Svatopluk ŠTĚPÁNEK
Martin ŠTROSS
Karel VÁVRA
MUDr. Petr VÍT
MUDr. Irena WILFEROVÁ
Stanislava ŽITNÍKOVÁ

Proč jsme podali žalobu na průběh
letošních komunálních voleb v Žatci
Je veřejným tajemstvím v Žatci, že
v průběhu letošních komunálních voleb
byly některými kandidáty na zastupitele kupovány volební hlasy. Spousta lidí
o tom ví, spousta lidí se toho účastnila
a nikdo o tom nyní nechce najednou
veřejně hovořit. Takovéto praktiky jsou
pro nás, místní sdružení ODS, jejíž členové se za poslední 4 roky ve funkcích
zastupitelů města snažili praktikovat
rovný přístup bez rozdílu pro všechny,
absolutně nepřijatelné. O těchto praktikách byly již napsány některé novinové
články, ve kterých byly popisovány postupy některých kandidátů, např. městského strážníka Holubky, kandidáta za
SNK Evropští demokraté, jejímž lídrem
byl v letošních volbách Jaroslav Hladký.
Pan Holubka se v těchto novinových
článcích dokonce sám přiznal, že svážel lidi k volebním urnám, zejména lidi
z ubytovny Barborka v Podbořanech,
kteří mají trvalý pobyt v Žatci. Připustil
dokonce, že některým lidem dal dopředu
vyplněný hlasovací lístek. Někteří z novináři oslovených lidí poté sami sdělili,
že hodili lístek do urny, kdo na něm byl
zaškrtnutý se nestarali. Tyto informace
čerpáme mimo jiné i z novinového článku, který vyšel v Žateckém a lounském
deníku 16. 11. 2010 a poté i v dalších
periodikách. Z tohoto důvodu jsme jako

místní organizace ODS podali žalobu na
určení neplatnosti místních komunálních
voleb. Důvodem podání této žaloby není
náš volební výsledek, o kterém víme, že
není dobrý a vnímáme ho jako jasný
signál od našich voličů, důvodem podání žaloby je hlavně skutečnost, že někteří
kandidáti při volbách nepostupovali férově a tím získali neoprávněnou výhodu,
tj. některá místa v zastupitelstvu. Odhadujeme, že bylo do volebních místností
navezeno několik stovek instruovaných
voličů. Mrzí nás, že se k naší iniciativě
nepřipojily další strany a uskupení,
které takovéto praktiky také striktně
odmítají. V této věci jsme byli a nadále
jsme ochotni spolupracovat se všemi,
kteří takovéto postupy nepoužili a odmítají je. Je nám lhostejno, z jaké strany politického spektra budou, neboť jsme
toho názoru, že v komunální politice se
zas až tolik na politické dresy nehraje,
hlavním důvodem spolupráce by měla
být budoucí prosperita města. Chceme,
aby toto vyjádření bylo jasným signálem
pro všechny zvolené kandidáty do zastupitelstva v tom smyslu, že jsme ochotni
komunikovat a jednat se všemi, vyjma
těch, kteří takové praktiky použili. A to
bez ohledu na to, jaký výsledek přinese
podaná žaloba. Za Radu MS ODS předseda Ing. Marcel Kollmann

Chrám Chmele a Piva informuje:
Výstavba turistického komplexu
CHCHP pokračuje. Stavební práce se
přesunuly z prostoru náměstí Prokopa
Velkého do objektu Renesanční sladovny
v Masarykově ulici, do Klášterní zahrady
a pokračují také v Jižní zahradě nad restaurantem U Orloje. Dokončení těchto
prací je plánováno na rok 2011.Letní
provoz turistické sekce (Chmelový maják, Labyrint a Erbovní síň) byl na konci
října ukončen. V prostoru recepce není
topení a digitální technika umístěná ve
3D výtahu neumožňuje užívání v zimních
měsících. Od listopadu provoz turistické
sekce přešel na zimní režim. Pěší výstup
na věž a prohlídka Labyrintu jsou možné
za příznivých povětrnostních podmínek
od úterý do pátku vždy v 11 a v 15 hod.

V sobotu v 11, ve 13 a v 15 hod. Sraz zájemců o prohlídky je v hale restaurantu
U Orloje. Bližší informace najdete na
stránkách www.chchp.cz
Plný letní provoz bude zahájen opět
od 1. dubna 2011.Celoročně je v provozu restaurant U Orloje s nabídkou regionálních specialit. Jídelníček je sestaven
zejména z pokrmů obsahujících lokální
suroviny. Otevřeno je denně od 11 do
22 hod. Pivovar umístěný uvnitř restaurace již uvařil vlastní pivo. Podáváno
bude po řádném vykvašení, až dozraje
do optimálního stavu. Přesný termín
počátku čepování nového piva bude
zveřejněn na internetových stránkách
a také zobrazen na obrazovkách Chmelového majáku.
CHCHP

Kontrola Regionální rady na chrámu chmele a piva
konstatovala, že vše probíhá v naprostém pořádku
Žatec – Administrativní a fyzická
kontrola pracovníků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad
v minulých dnech proběhla v souvislosti s výstavbou Chrámu chmele
a piva v Žatci. Kontrolní skupina
v závěrečném protokolu konstatovala,
že nebyly zjištěny žádné nedostatky,

a to jak při kontrolách žádostí o platby, tak i v dokumentacích a monitorovací zprávě. Vzhledem k tomu mohla
regionální rada bez problémů uhradit
městu Žatci další část přidělené dotace, konkrétně 71 115 765,29 Kč. Jedná
se o prostředky na druhou etapu projektu.
(st)

Policie ČR informuje

n Muž řídil v Žatci opilý
V Obloukové ulici v Žatci kontrolovali
městští strážníci koncem minulého týdne
řidiče motorového vozidla zn. Opel Astra a zjistili, že před jízdou požil alkohol.
Proto u něj přivolaní policisté provedli
dechovou zkoušku, která při prvním
měření vykázala 2, 81 a následně 2,
43 promile alkoholu v dechu. Policisté
tudíž 45letého řidiče zadrželi, umístili
do policejní cely a po vystřízlivění mu
ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Poté jej ze
zadržení propustili na svobodu.
n Policisté objasnili vloupání do
garáže
V minulých dnech policisté objasnili
vloupání do jedné řadové garáže v žatecké ulici Na Popelišti. Již začátkem
listopadu se do ní vloupal 32letý muž ze

Žatce. Společně s dosud neustanoveným
spolupachatelem rozbili u garáže 6 kusů
luxfer a vzniklým otvorem vnikli dovnitř.
Následně si odnesli motorový křovinořez a sekačku na trávu. To jim zřejmě
nestačilo, neboť další 4 luxfery rozbili
i u jiné garáže s úmyslem se do ní vloupat.
V tomto případě jim jejich plán nevyšel.
I tak ale byla způsobená škoda vyčíslena
na bezmála 10 tisíc korun. Uvedený muž
se tohoto skutku dopustil i přesto, že byl
v říjnu roku 2005 rozsudkem Okresního
soudu v Lounech odsouzen pro trestný
čin krádeže a tento trest vykonal teprve
22. listopadu 2009. Jeho náprava se
zřejmě minula účinkem. Za skutek,
který spáchal v minulých dnech, byl
komisařem kriminální policie obviněn
z trestného činu krádeže a je vyšetřován
na svobodě.
(pčr)
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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) - graficProjednáno RM dne 05.02.2007
ká část, hmotové uspořádání (podlažnost,
n Pozemek pro výstavbu halových garáží počet bytových a nebytových jednotek),
oddělený geometrickým plánem ze dne časový harmonogram výstavby, návrh
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda) podmínek kupní smlouvy s tím, že si Město
o výměře 4856 m 2 ul. Stavbařů v Žatci Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě stanovit
k výstavbě halových garáží za podmínek podmínky:
stanovených odborem rozvoje města:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
- garáže musí být koncipované tak, aby
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2 - termín dokončení stavby včetně vydání
patra) a byla zachována možnost zvýšení
příslušného rozhodnutí stavebního
jejich kapacit přístavbou dalších pater
úřadu pod smluvní pokutou ( případně
- současně s výstavbou garáží bude řešena
lze výstavbu rozdělit do etap)
výsadba stromů do ulice Stavbařů Ža- - věcné právo předkupní po dobu realizace
tec
výstavby
- 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 Zveřejněno od 29.10.2010 do 29.11.
provozu max. do dvou let od vydání sta- 2010
vebního povolení pod smluvní pokutou
2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního rejstříku.

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 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.

K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „ Opravu
střechy včetně kanalizační přípojky
a vnitřní kanalizace“ ze 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
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr a návrh časového harmonogramu
rekonstrukce v návaznosti na rekonstrukci přilehlé klášterní zahrady, která bude
zahájena 07.2010.

Zveřejněno od 29.10.2010 do 29.11.2010

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 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
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.

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.
- Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkla- Zveřejněno: od 29. 10. 2010 do 29. 11.
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu 2010
rovnající se ceně kupní.

Zveřejněno od 13.10. do 11.11.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 26.07.2010
n Rozestavěný objekt školy č.p. 2913
v havarijním stavu ul. Malínská v Žatci
se st.p.č. 5073 o výměře 3234m2 a ostatní
plochou p.p.č. 5617/12 o výměře 7233m2
(dle geometrického plánu)
Kupní cena : 3.000.000,- Kč
Stavba zahájena v roce 1990 stavební povolení doposud platné ( základní 8.třídní
škola).
V roce 1995 kolaudována část pavilon
E – bytová jednotka obsazena nájemníkem, který zajišťuje ostrahu areálu.
K objektu je zpracován statický posudek,
na základě kterého byl odstraněn vstupní
pavilon.
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Zveřejněno: od 29. 10. 2010 do 29. 11.
2010
Zveřejněno: od 29.10.2010 do 29.11.
2010

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).

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 12.4.2010 us.
č. 289/10
n objekt bývalé kotelny EČ 2554 ul.
Vrchlického v Žatci se zastavěnou plochou
st.p.č. 3356 o výměře 314 m2, část prostor
je stavebně upravena na garáže , které jsou
pronajaty.
kupní cena: 1.000 000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr včetně návrhu časového harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno od 16.11. do 15.12.2010
Zveřejněno od 16.11. do 15.12. 2010

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
Žatec prodat ze svého
pro výstavbu RD
majetku

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
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
- v termínu zveřejnění podání žádosti
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
o koupi pozemku na řádně vyplněném
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
územního plánu města
každý jednotlivý pozemek)
k žádosti je nutné předložit:
kupní cena pozemků k výstavbě RD je
Projednáno RM dne 26.10.2009
- zastavovací studii
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
Pozemek za účelem bytové výstavby
- harmonogram výstavby
kupující uhradí poplatky spojené s pron ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře - návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
vedením smlouvy
7199 m 2 v lokalitě Pod Kamenným vrš- - u právnických osob nutno doložit ověře- Zveřejněno: od 13.10. do 11.11.2010
kupní smlouva musí být podepsána do
kem v Žatci za účelem realizace bytové
nou fotokopii platného výpisu z obchod2 měsíců ode dne schválení zastupitelvýstavby
ního rejstříku.
stvem města
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
strany žadatele bude k žádosti přiložen zařazeny plochy občanského vybavení
bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy
Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku Záměr projednán RM dne 23.11.2009
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců míru
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupčl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných částí v Žatci - jiná stavba – kulturní památka
ní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
domu další osobě a to:
bývalý Kapucínský klášter se st.p.č. 412
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
2
o výměře 1756 m
Podmínky kupní smlouvy
č.p.
b.j.č. obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
K nemovitosti bude zřízeno věcné bře- - v případě dokončení stavby RD (do2
7
Stroupeč
1+3
71,1 711/8536
200 260 Kč
meno přístupu a příjezdu přes p.p.č.7232
končení stavby se rozumí vydání pravo2
12
Stroupeč
1+3
71,1 711/8536
194 768 Kč
v k.ú. Žatec a předkupní právo pro Město
mocného rozhodnutí stavebního úřadu
Žatec.
Zveřejněno: od 16.11.2010 do 15.12.2010
o povolení užívání stavby) do 4 let od

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se
projednáno radou města dne 15.11.2010 st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n Bytová jednotka č. 4 v domě č.p. 8 ul. č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3 o výměře
Obránců míru v Žatci o velikosti 1+3, pod- 384 m2 v Žatci
Projednáno RM dne 20.09.2010
lahová plocha bytu 78,20 m2, za měsíční Jedná se stavebně propojené objekty
n Pozemky s objektem jednoduchého nájemné 5.907,- Kč bez služeb na dobu v městské památkové rezervaci.
bydlení čp. 2931 ul. Heydukova v Žatci
určitou dvou let.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně
se zastavěnou plochou st.p.č. 2802 o výmě- Zveřejněno:
od
16.11.2010
do podsklepený dům s volnými nebytovými
2
ře 28m , zahradou p.p.č. 4443/1 o výměře 15.12.2010
prostory naposledy využívanými jako kul1981 m2 a zahradou p.p.č. 4443/7 o výmě- V termínu zveřejnění přijímáme písemné turní zařízení „Posádkový dům armády“,
ře 235 m2.
žádosti na řádně vyplněném tiskopise, č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně
Pozemky jsou určeny dle územního plánu který je k dispozici na informacích MěÚ podsklepený dům s pěti bytovými jednotkaměsta k výstavbě a objekt čp. 2931 je ve Žatec nebo na www.mesto-zatec.cz.
mi z toho jsou dvě obydleny nájemníky.
špatném technickém stavu bez využití.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč
K žádosti je nutno předložit záměr výstavby v souladu s přípustným využitím území
dle ÚP města Žatec.
Kupní cena : 1,155.500,- Kč
Zveřejněno od 16.11. do 15.12. 2010
Projednáno RM dne 8.9.2008

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 do 16
hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

podpisu kupní smlouvy bude část kupní
ceny ve výši 708,-Kč za m2 převáděného
pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí
(KN) za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
Kamenný vršek na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové skladebné dlažby. Změna umístění vjezdu
je možná po schválení ORM a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
pozemku) přerušovaný zatravněním
a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky
přípojek u některých parcel minimální
– cca 1,2 m pod terénem (nutnost
odkanalizování při podsklepení RD
čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody
bude možné napojit pouze přes bezpečnostní přepadovou jímku – nelze napojit
přímo (bude součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici pozemku. Odtud
bude na pozemek vyvedena zaslepená
přípojka teplovodu DN 40. Připojení
a předávací stanice bude součástí projektu jednotlivých RD (ke SP nutné
vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení
RD a elektroměr (cena za připojení ke
každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná
tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební čára 5,5 m
dodržena z obou stran od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku
bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží nebude řešeno
jako podkroví).
Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
se bude vyjadřovat architekt města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, 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

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
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,-

21.11. Neděle

NA SALAŠI DRACI JSOU

15:00

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

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

Záznam opery Zlato Rýna
z Metropolitní opery v New Yorku

Městské divadlo v Žatci uvede v sobotu 27. Listopadu od 18:45 hod. záznam
opery „Das Rheingold od Richarda Wagnera.
Tento titul bude zpoza dirigentského mi ocelovými nosníky. Generální ředitel
pultu řídit umělecký ředitel Met Ja- Met Peter Gelb označil nové uvedení
mes Levine. V roli Wotana se objeví kompletní Wagnerovy tetralogie za
vynikající velšský basbarytonista Bryn nejambicióznější a zároveň technicky
Terfel. Přenášena bude nová inscenace nejnáročnější projekt v dějinách Metkanadského režiséra Roberta Lepage, ropolitní opery. Učinkují: Wendy Bryn
který s oblibou využívá ty nejmoder- Harmer, Stephanie Blythe, Patricia
nější technologie a své pověsti nezůstal Bardon, Richard Croft, Gerhard Siegel
nic dlužen ani v případě tohoto Zlata a další. Opera bude v žateckém divadle
Rýna. V inscenaci jsou hojně využívány uvedena se zpožděním z důvodu kominteraktivní projekce řízené soustavou pletní výměny elektroinstalace. Ostat19 počítačů zapojených do sítě, které ní přenosy budou již vždy uvedeny
reagující na impulzy z infračervených v přímém přenosu. Vstupenky, včetně
kamer a zvukových čidel umístěných na abonetních, jsou stále v předprodeji na
jevišti i v orchestřišti. Scénická dekorace pokladně Městského divadla v Žatci.
nového Zlata Rýna váží plných 45 tun Kompletní informace o programu přea jeviště Metropolitní opery kvůli ní nosů z Metropolitní opery najdete vždy
muselo být v létě podepřeno speciální- na webu www.divadlozatec.cz.

Slet bubeníků i v Žatci

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

Projektový den „ Řekni drogám ne“

Čtvrtek 11. 11. byl na naší Základní škole v Měcholupech zaměřen na protidrogovou prevenci.
Téma zaměření nebylo jen na preven- připomnělo také nebezpečí konzumace
ci obecné drogové problematiky, ale legálních drog, jako je alkohol a tabák
i na širší tematické okruhy rizikových nebo nebezpečí patologického hráčoblastí např. kriminalitu, sexuálně ství – gamblingu. Projekt je součástí
přenosné nemoci a AIDS jako rizika Minimálního preventivního programu
spojeného s intravenózní konzumací školy a je v dlouhodobé koncepci školy
drog, na výrazný vzestup nebezpečné- v prevenci sociálně patologických jevů
ho infekčního virového onemocnění ve společnosti.
jater (zvláště pak hepatitidy typu C)
Mgr. Helena Gondeková,
mezi toxikomany. Důrazně se žákům
ZŠ měcholupy

OBCHODNÍ AKADEMIE V ŽATCI
pořádá
3. 12. 2010 a 7. 1. 2011 od 14.00 do 18.00 hod.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
jsme škola s šedesátiletou tradicí
ve školním roce 2011/2012 chceme přijmout celkem 150 žáků
nabízíme 2 obory: obchodní akademie a ekonomické lyceum
na obor ekonomické lyceum konají přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky žáci s průměry nad 1,90
Adresa školy: OA, Studentská 1357, 43801 Žatec
Tel. 415 742 106 – 7.e-mail@arsys.cz,www.oazatec.cz
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 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 Prodám byt v OV 1+2 v Žatci Podměstí, cena 640 000, tel. 723 469 628,
při rychlém jednání sleva.
n Prodám družstevní byt 1+4 v Chomutově kompletně zrekonstruovaný.
Cena včetně vybavení 580 000, při rychlém jednání sleva, tel. 606 250 007
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
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
n Prodám byt 3+1 v OV v Kadani.
Cena dohodou. Tel.: 732 882 214
n Prodám byt 2+1, ulice U Jezu, 61m2,
lodžie, sklep, cena 695 000 Kč. Více
www.daino.cz nebo tel.: 777132635“
n Pronajmu byty v Žatci, dlouhodobě.
Velikost 1+1, 3+1. Kontakt na majitele:
777 818 144, 603 802 776
n Výklad TAROTOVÝCH karet, zkušená kartářka s dlouholetou praxí. Řešení problémů a vztahů. Tel. 607 834 434
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Petr Kotvald a Standa Hložek nestárnou

Vyprodaná pražská Lucerna tleskala nestárnoucímu duu Kotvald a Hložek
Snem každého umělce je zpívat v kulturním stánku pražské Lucerny a mnoha
vyvoleným se povede sál dokonce zcela vyprodat. Páteční večer 12. listopadu
se to povedlo pěveckému duu Petru Kotvaldovi se Standou Hložkem, kdy zcela
zaplněný velký sál fanoušků všech věkových kategorií omládl o 25 až 30 let.
Před 25 lety se stal singl “ Holky z naší můj a Lízin“, „Ošklivé malé kačátko“,
školky“ megahitem, jehož prodej dosáhl „Santa Monika“ a v několikátém přídavrekordního čísla 1 250 000 nosičů a tak ku, kdy zaplněný sál je nehodlal vpustit
znamenal obrovský zlom v jejich kariéře. do šaten: „Holky z naší školky“, starý hit
A přesně před 30-ti lety se setkali popr- „Diskohrátky“ a nový duet „Cool Ranvé. V novodobých hudebních dějinách dezvous“. Právě tato skladba se nachází
se jedná o nepředstavitelné číslo, ale na novinkovém dvojalbu „Diskohrátky
v té době oba patřili k nejpopulárnějším 2010“ s nejpovedenějšími písněmi své
interpretům tuzemské populární hudby kariéry. Nachází se zde titulní skladba,
a s orchestrem Karla Vágnera a Hanky která byla nově nazpívána ve dvou
Zagorové běžně vyprodávali sály a velké sólových verzícha také bonus „Vánoční
sportovní haly.
holky z naší školky“. Vyprodaná Lucerna
Petr a Standa vystoupili společně na byla svědkem křtu novinkového dvojalba
velké akci před sedmi lety na koncertu kmotrů Vladimíra Kočandrleho a Jindřiu příležitosti 20. výročí vydání desky cha Parmy.
s hitem „Holky z naší školky“. Na
U Petra a Standy byla zjevná a nefalpodzim 2008 se prodalo remaku alba šovaná radost z mimořádně vydařenéHolky z naší školky jen během 14 dnů ho večera.
na 90 tisíc kusů.
Ještě dlouho po koncertu nebralo
V letošním roce proběhlo omezené konce podepisování a focení s fanoušmnožství koncertů pod názvem „Petr ky z nekonečné řady čekající u šaten
Kotvald+Standa Hložek Tour 2010“, zpěváků.
které patřilo mezi nejsledovanější kulŽatecký rodák Petr Kotvald se těšil
turní události tohoto roku.
mimořádně velkému počtu fanoušků ze
A právě dlouho chystaný koncert Žatce, kteří si přišli vychutnat atmosféru
v Lucerně byl vyvrcholením taneční 80. let.
show a ukázkami ze sólových alb obou
Oba dva aktéry pátečního večera krázpěváků. Standa Hložek nabídl skladby lovské město Žatec uvítá u příležitosti
„Krok sun krok“ či „Krejčí“, Petr Kot- oslav adventu. 29. listopadu bude na
vald rozezpíval davy svými hity „Milu- žateckém náměstí s rádiem Blaník vyjem se čím dál víc“, „Mumuland“ nebo stupovat Standa Hložek a Petr Kotvald
veleúspěšným singlem „Je v tahu“. Ve své fanoušky zdraví a těší se na nadsvé době tento hit nazpívaný v anglické cházející adventní akustický koncert,
verzi „Big City“, dlouhé týdny vedl hit- který se koná 12. prosince v městském
parády u našich polských sousedů.
divadle pod hlavičkou umělecké agenPak už společně zvedli fanoušky ze tury Gardes.
židlí nezapomenutelnými hity jako „DiV Žatci dne 13.11.2010
ana“, „Bílá královna“, „Oh Suzi“, „Sen
Stanislav Stebila
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ROZLOUČENÍ
6.11. Ladislav Karban
10.11. Hana Živníčková
15.11. Gustav Mildner

69 let
55 let
77 let

PŘIŠLI NA SVĚT
9.11. Jakub Svoboda
10.11. Michelle Kristýna Urbanová
Eliška Horáková
Nicolas Rihal
11.11. Radka Peterková
Kateřina Čičalová
Stanislav Málek
Richard Vonka
12.11. Kristýna Habrová
13.11. Zuzana Schallerová

Hipoterapie v klubíčku

Zájmový klub pro děti, mládež a dospělé klienty se zdravotním a mentálním
postižením fungující při ZŠ praktické a SPC v Žatci v rámci projektu KLUBÍČKO INOVUJE uspořádal zážitkové odpoledne hipoterapie. Pod profesionálním
dohledem majitelky koně Lucie klienti překonali počáteční obavy a koně si nejen pohladili, ale i zajezdili a vyzkoušeli různé druhy polohování.
Všichni odcházeli spokojení a natěšení na další setkání. Aktivita byla podpořena z prostředků Komunitního plánu sociálních služeb města Žatce.
Speciálně pedagogické centrum Žatec
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Lounský pohár LUNA se plavcům vydařil
Louny - V sobotu 7.11.2009 se konal Lounský pohár LUNA, kterého se zúčastnilo
celkem 208 plavců z 19-ti oddílů z celé ČR. Závod byl soutěží nejen jednotlivců,
ale i celých oddílů. Máš oddíl vyslal do Loun celkem 7 plavců a všem se podařilo
alespoň jednou dosáhnout na stupně vítězů.
Kristýna Štrancová (1996) skončila sice jen na dopolední program, ale i tak donejlépe na 3.místě na trati 50m volným kázala vybojovat tři vítězství. Nejprve na
způsobem, kterou zaplavala v čase 31.20s 50m volným způsobem v čase 27.40, po té
a jednou se jí podařilo překonat svůj na trati 100m znak, který zaplaval v novém
osobní rekord. Antonín Svěcený (1997) skvělém osobním rekordu 1:06.80 a nakosi vedl podobně, jedno 3.místo na 100m nec na 50m motýlek za čas 31.20. Lucie
prsa a k tomu 2x osobní rekord.
Urbanová (1996) dokázala ve všech
Ilonka Nováková (1997) se hned 3x svých pěti startech získat medaili. Na
umístila na stupních vítězů. Na100m vol- kraulařských tratích na 50, 100 a 200m
ným způsobem skončila na 2.místě v čase dokázala s přehledem zvítězit v osobních
1:05.70 a dvě třetí místa získala na 100m rekordech. Nejlepšího výkonu dosáhla
znak a 50m volným způsobem. Lucie Svě- na 50m volným způsobem, když poprvé
cená(1997) dokázala zvítězit na 100m stlačila svůj čas pod 29 vteřin a zaplavala
znak v čase 1:12.30, 2.místo přidala na 28:80. Další 1.místo pak přidala ještě na
200m polohový závod a dvě 3.místa zís- 200m polohový závod a 2.místo ještě na
kala na kraulařských tratích 100 a 200m. 50m motýlek.
Svěcená i Nováková si shodně zlepšili 4x
David Urban (1995) startoval v Louosobní rekord.
nech celkem 6x a opět potvrdil skvělou
Kateřina Iblová (1994) byla v Lounech formu. Ve všech startech dokázal zvítě-

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

Žatečtí plavci přivezli stříbrný pohár
V sobotu 6.11.2010 se konal další ročník plaveckého závodu Lounský pohár
LUNA. Náš oddíl zde reprezentovala jedna z nejsilnějších sestav a to se projevilo i na celkovém pořadí družstev. Závod byl rozdělen do tří kategorií a to na
ročníky 1999-1998, 1997-1996 a na ročníky 1995 a starší a pochopitelně na
muže a ženy.
Mezi nejmladší jsme měli 6 plavců. To- a porazil i plavce o rok starší a zvítězil na
máš Urban se nejlépe umístil na 13.místě 100m prsa v čase 1:23.60. K tomu přidal
na 50m znak a na 14.místě na 100m znak. ještě bronz na 50n prsa za čas 0:39.10.
Pavla Barochová se vešla již do první deV kategorii 1997-1996 jsme měli 5
sítky a na 50m prsa skončila na 6.místě plavců. Kristýna Štrancová skončila
a na 100m prsa na 7.místě. Filip Urban těsně pod stupni vítězů a na 50m prsa
skončil jen těsně pod stupni vítězů a na vybojovala 4.místo. Ilona Nováková opět
50m volným způsobem obsadil bram- potvrdila, že je vynikající znakařka a na
borové 4.místo. Standa Voráč se mohl obě tratě, 50 a 100 metrů, získala medaili.
pochlubit již i medailí, kterou získal na Na 50m bronzovou v čase 0:33.00 a na
50m znak za 3.místo. Na 100m znak vy- stovce stříbrnou za čas 1:10.30. Pro Lucii
bojoval 4.místo. Jakub Dvořák získal dvě Urbanovou to byl, po delší přestávce způbronzové medaile. První na 100m znak za sobené zraněním, první závod. Zvládla ho
čas 1:17.60 a druhou na 200m polohový ovšem skvěle a dokázala se dvakrát umístit
závod za čas 2:46.20. Dominik Červenka na stupních a přivézt dvě stříbrné medaipotvrdil, že je v prsou absolutní špička le, obě za volný způsob. 50m zaplavala za
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Mladší žáci Severu
třetí v Děčíně

Poslední krajský bodovací turnaj
mladých stolních tenistů v kategorii
mladších žáků se konal v sobotu 13.11
v Děčíně. Tři zástupci Severu Žatec se
i zde dokázali prosadit. Jiří Vízner a Filip Karbula se probojovali z kvalifikace
do hlavní soutěže a zde postoupili až do
čtvrtfinále. Nejzkušenější Jan Hänel podlehli až v boji o finále favoritovi turnaje,
Březovskému z Litoměřic. Ve čtyřhrách
potvrdili. že patří do krajské špičky, když
páry Karbula – Hänel a Vízner – Chuchel
(Litoměřice) vybojovali třetí místa.

0:29.50 a stovku za 1:04.50. Lucie Svěcená
se dostává na podzim do skvělé formy. Ze
šesti startů získala 5 medailí. Tři vítězství si
připsala na tratích 50 a 100m znak a 50m
motýlek a oběma časy ve znaku (0:31.60
a 1:07.10) se vyhoupla do čela celorepublikových statistik mladšího žactva.
V nejstarší kategorii jsme měli, při
neúčasti Plevka a Urbana, kteří byli na
závodě Českého poháru v Kopřivnici,
jen jednu zástupkyni a tou byla Kateřina
Iblová. Ta předvedla výborné výkony a ve
svých šesti startech 5x vyhrála a jednou
skončila druhá! Nejhodnotnějším jejím
výkonem bylo 100m znak, kde se časem
1:06.80 také posunula do čela statistik ČR
mladšího dorostu.
Celý závod byl i soutěží družstev o pohár
LUNA a naši plavci nakonec vybojovali
stříbrný pohár za vítěznou Slávií Chomutov a před třetí Jiskrou Domažlice.

Meziokresní přebor v plavání

29. 11. až 5. 12. 2010
Náměstí svobody v Žatci

ADVENT V ŽATCI
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Hlavní pořadatel: Městské divadlo Žatec
Další pořadatelé:
Město Žatec, Dům dětí a mládeže, Umělecká agentura Armiger,
Dobrovolní hasiči Žatec, Záchranáři Žatec, Loutkoherecké sdružení
Jitřenka, Městská policie Žatec, ZuŠ Žatec, Turistické infocentrum
MěÚ a Komise pro kulturu a CR.
29.11. Pondělí ROZSVÍCENÍ STROMEČKU S RÁDIEM BLANÍK

16:00

Stanislav Hložek a moderátor Rádia Blaník …. Vláďa Slezák.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, Betlému a výzdoby starostou města
Žatec(rozsvícení proběhne v rámci bloku pořadu )

30.11. Úterý

VÁNOČNÍ NADÍLKA STAROSTY MĚSTA ŽATCE

16:00 - 18:00

1.12. Středa

DĚTI SVÉMU MĚSTU

16:00 - 18:00

2.12. Čtvrtek

FOLKOVÉ VÁNOCE

3.12. Pátek

ROCKOVÉ VÁNOCE

4.12. Sobota

JAZZOVÉ VÁNOCE

5.12. Neděle

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A KAMION COCA COLA

Veselé vánoce v ZOO s Jakubem Třasákem - zábavné a soutěžní odpoledne pro
děti i jejich rodiče. Vánoční nadílka Starosty Města Žatec – rozdávání hodnotných
dárečků dětem města
Zpěv dětí ZŠ, Kamarád LORM, DDM Žatec, ÚSP Tuchořice a další.
Předání cen v soutěži Vánočních stromků.
DJ Majkl a DJ FiL.Key
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
16:20
15:00
16:00
17:00
17:05
18:00

regionální kapela
Pavlína Jíšová - česká folková zpěvačka, textařka a skladatelka
regionální kapela
Děda Mládek Illegal Band - pro dobrou náladu písně Ivana Mládka
Big Band Neratovice
Ondřej Ruml - finalista soutěže X FACTOR
Začátek akce s Coca Colou + Vánoční vesnička ( více druhá příloha )
Sraz účastníků průvodu před DDM
Příjezd Vánočního kamionu
Odjezd Mikuláše a průvodu od DDM na nám. Svobody
Slavnostní uvítání starostou města Žatec
Rozdávání dárků dětem
Ukončení akce a programu na kamionu Coca Cola

POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ BALÍČKŮ:

Balíčky označené zřetelnou jmenovkou dítěte odevzdávejte v Domě dětí a mládeže.
Ve dnech 2. a 3. 12. Od 8:00 do 16:00. V průběhu produkce se balíčky z organizačních důvodů
nebudou moci přijímat a děti nebudou zařazeni do losování o ceny !!!

Lovosice - V neděli 31. října se v plaveckém bazénu v Lovosicích konaly podzimní
meziokresní plavecké přebory.
Z plaveckého oddílu Jazzmani Žatec se Ševčíková Barbora 1x stříbro a 2x bronz.
tohoto závodu zúčastnilo celkem dvacet Iblová Tereza přidala 1 x stříbro.
dva plaveckých nadějí. Na závodech starOstatní plavci, kteří již alespoň jednou
tovali plavci narození v roce 1999, 2000 startovali na plaveckých závodech podaa nejmladší kategorie plavců narozených li hodnotné výkony, zlepšovali svoje časy
Tržiště a vánoční zvyky: brašnář, tesař, paličkář, kořenář, ukázky vánočních
v roce 2001 a mladší.
a získávali medailová umístění.
zvyků včetně krájení jablíček, pletení adventních věnců. Na tržišti budete mít
Naši plavci vybojovali celkem 38
Mezi nejlepší patřil například: Urban
možnost ochutnat medovinu, staročeská trdla nebo perníky s adventní tématikou.
Dále vystoupí Kouzelník, Medvědář pan Káňa a zahraje středověká hudba.
zlatých, 26 stříbrných a 18 bronzových Filip 5x zlato, 1x stříbro, Haišmanová
Pořádá Umělecká agentura Armiger
medailí. Celkově tedy 82 medailových Jana 4x zlato,2x stříbro, Pabiánová Ráumístění. Pro některé nejmladší plavce chel 4x zlato, 2x stříbro, Pohoriljak Ella
to byly první opravdové závody se všemi 4x zlato,Seifert Jakub 3xzlato, 2x stříbro,
emocemi, které patří k prvnímu samostat- 1x bronz, Mach Filip 3x zlato, 1x bronz
nému startu na plaveckých závodech. Na a Halvátová Radana 3x zlato, 1x bronz.
tvářích nejmladších se střídalo napětí, ner- Každý z plavců, který již někdy startoval
vozita, ale i radost ze zvládnutého závodu na plaveckých závodech přivezl z Lovosic
a dosaženého úspěchu.
alespoň jedno medailové umístění a zato
n Vánoční kamion i u vás na náměstí
Na svých prvních závodech získala jím patří dík.
Lubomír Kadeřávek
Vánoce jsou tady a s nimi opět oblíbený vánoční kamion Coca-Cola, který již tradičně přiváží do českých a slovenských měst vánoční atmosféru, zábavu a hlavně
pomoc. I v letošním roce se také zastaví potěšit děti bez domova ve vybraných
dětských domovech.
Kopřivnice - Dne 6.-7.11.2010 proběhlo v Kopřivnici 6.kolo Českého poháru
Bohatý program je připravený hlavně chybět ani možnost zazpívat si oblíbené
v plavání za účasti plavců z České republiky, Slovinska a Slovenska.
pro děti, dospělé návštěvníky jistě potěší vánoční koledy nebo se naučit kouzelnou
Z oddílu SK Jazzmani Žatec se těchto sobem – 2.místo. Davidův zaplavaný čas možnost nákupem drobných dárečků fi- písničku “Vánoce jsou tady”, která otevírá
závodů zúčastnili Tomáš Plevko a David 16:26.61 na 1500m volným způsobem je nančně přispět na dobročinnou organiza- kamion a budí Santu.
Urban. Tomáš dokázal zvítězit ve všech jeho osobním rekordem a patří k nejlep- ci. Výtěžek z prodeje dárkových předmětů
Santa k vám přijíždí s důležitým poselsvých přihlášených startech a to 50m ším výkonům v České republice v jeho a nápojů půjde přímo na podporu vybrané stvím – chce každému říci, jak je důležité
volným způsobem, 50 a 100m motýlek. věkové kategorii.
místní dobročinné společnosti.
nebýt na Vánoce sám a jak moc si přeje,
David si vedl rovněž výborně 50m moPříští víkend čekají žatecké plavce presVe vašem městě Žatec rozsvítí vánoční aby všichni o Vánocích byli se svými blíztýlek – 7.místo, 50m volným způsobem tižní závody - Velká cena Brna - 7.kolo ČP, kamión Coca Cola na svá světla na náměstí kými. Proto se pokusíme vytvořit lidský
- 5.místo, 400m volným způsobem kterých se zúčastní celá česká plavecká Svobody dne 5.12.2010.
řetěz přátelství. Dospělí i děti, známí i cizí
- 4.místo a medailové umístění získal na špička a mnoho výborných plavců ze zaPříjemná vánoční melodie, výzdoba a samozřejmě Santa si podají ruce, aby
100m volným způsobem - 3.místo , 200m hraničí např. Slovenska, Polska, Slovinska náměstí a velký červený kamion… Scéna, nikdo nebyl sám a každý věděl, že okolo
volným způsobem a 1500m volným způ- a Bulharska.
která se již po několikáté vrací do českých sebe má ty, kteří jej mají rádi.
měst, aby potěšila malé i velké a dala
Kamion však neobjíždí náměstí jen pro
ochutnat pravou vánoční atmosféru.
potěšení dětí, jeho dalším úkolem je poNávštěva vánočního kamionu Coca- moc neziskovým organizacím. Vytěžená
Po druhém hracím dnu skupiny o udržení ABL oba Žatecké týmy vévodí statis- -Cola nabízí výbornou možnost, jak strávit částka z dárků a nápojů, které se prodají
tikám. 9.11. se odehrálo druhé kolo 1. ligy ABL skupiny o udržení. Žatecké týmy volné zimní odpoledne se svými ratolestmi během návštěvy vánočního kamionu
a ještě podpořit dobrou věc.
Coca-Cola, jde do pečlivě vybrané místní
Night club a Stará garda po něm s přehledem vedou a kralují i statistikám.
Již před příjezdem kamionu budete moci dobročinné organizace. Jedná se o jediNight club zahájil výborně a dva úvodní ře doplňovaný dvojicí Enders, Stulíková.
souboje vyhrál. Třetí ale ztratil, když nad
U Night clubu se hra vydařila Jarolí- navštívit Santovu vánoční vesničku se nečný projekt, u kterého máte jistotu, že
jeho síly bylo prokletí letošního ročníku movi, který měl velice vyrovnané výko- stánky, které budou nabízet doprovodný podpoříte lokální aktivity.
Spojte tedy příjemné s užitečným a bez
Firo tour exotika. Z dosavadních pěti zá- ny. V rozhodujících chvílích se zadařilo program i drobné občerstvení. Pro vaše
děti bude připraveno mnoho zábavných ohledu na předvánoční shon načerpejte
pasů s nimi 4x prohráli. Tentokrát o 9.
Blairovi.
Naštěstí je to nerozhodilo a další dva
V jednotlivcích vede s průměrem 211 aktivit, kde budou moci malovat, recito- pravou vánoční atmosféru, kterou do
zápasy vyhráli. Poslední duel bylo derby Stulík, třetí je Blail za 193 a po výborném vat, zpívat nebo si jen hrát… V Santově vašeho města přiváží vánoční kamion
obou žateckých týmů a šťastněji z něj vyšla výkonu se na 7 místo propracoval Jarolím vesničce si také děti mohou vyrábět vá- Coca-Cola. Zažijte chvíle plné radosti
noční přání.
s Coca-Colou.
Stará garda.
průměrem 183.
Jako milou vzpomínku si pak odnesou
Pro více informací navštivte webové
Ta nakonec prohrála pouze jednou
Oba Žatecké týmy jsou tak prakticky zaa upevnila si vedoucí místo. I když tento- chráněny, jen souhra velice nepříjemných drobné ceny či vlastní fotku se Santa stránky www.vanocnikamion.com nebo
krát nepředvedli vysoké náhozy, na body to výsledků by je mohla poslat maximálně Clausem (hned druhý den ji naleznou na speciální stránky na Facebooku s názvem
webových stránkách ke stažení). Nebude Vánoční kamion.
stačilo, když se tahounem stal Stulík dob- do baráže.

4. a 5. 12. Sobota a neděle
ADVENTNÍ TRHY 9.00 - 16.00

Vánoční kamión Coca-Cola opět
v Čechách a na Slovensku

VC Kopřivnice - 6. kolo ČP

Kuželkářské klání pokračuje

