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INFORMACE

o pokračování ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva Města
Žatce
Místo konání:
Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27
Doba konání:
2. prosince 2010 od 17,00 hodin
Navržený program:
1. Zahájení
2. Složení slibu zbývajících členů zastupitelstva města
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volby ostatních členů rady
6. Závěr
Mgr. Erich Knoblauch
dosavadní starosta města Žatce

Jedinečný kulturní zážitek

Ještě nedávno nám slunce jasně hřálo
a podzimní barvy lahodily našim očím, ale
paní zima, jakoby se rozloučila s měsícem
listopadem a přihlásila se s první sněhovou
nadílkou. A tak zahájení adventních dnů
na náměstí a rozsvícení stromečku, mělo
tu pravou zimní atmosféru. K adventním
dnům patří ale také oslava Mikuláše. Tu
budou mít možnost lidé oslavit ve čtvrtek
9. 12. od 18 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde budou svědky varhanního koncertu „K poctě sv. Mikuláše“.
Příběh svatého Mikuláše se odehrává
v Turecku v přístavním městě Myra, kde
působil jako biskup. Celý jeho příběh
vypovídá o důvěře v Boha a jeho pomoc
a každý v něm může najít něco společného
s dnešní dobou. Sv. Mikuláš je ochráncem
dětí a z jeho legendárních skutků se zrodila tradice vánočního obdarovávání. A právě
v českých zemích je tato mikulášská tradice
odpradávna obdivuhodně živá. Tato legenda a koncert budou skromným příspěvkem
k oné vzácné tradici.
Legendu „O sv. Mikuláši“ přednese její
autor Vladimír Matějček, varhanní skladby
barokních mistrů hraje Radek Rejšek.
Zastavme se v tomto předvánočním
shonu, zapomeňme na starosti a dejme si
dostaveníčko při jedinečné kulturní události, kterou už navštívily tisíce diváků
po celé republice. Nejen barokní mistři,
ale i sv. Mikuláš s anděly a dárečky se na
Vás těší. Pořadateli, základní organizací
SPCCH Žatec jste srdečně zváni s přáním, aby si každý odnesl nejen trochu
té vánoční nálady v rozehřátých srdcích
sebou do svých domovů, ale také lásku,
radost a krásný zážitek.
Stanislava Žitníková

Mimořádný
úřední den

Dne 04.12.2010 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Humanitární
sbírka

Dne 23.11.2010 proběhla v prostorách
radnice humanitární sbírka. Sbírku zorganizoval Městský úřad Žatec ve spolupráci s Diakonií Broumov. V průběhu
sbírky bylo vybráno značné množství
oděvů, obuvi, přikrývek, knih a hraček.
Humanitární sbírka bude použita pro
dospělé a děti bez přístřeší.
Za projev solidarity občanům děkujeme.
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Hřiště v ulici
U Jezu na žádost
občanů
zanikne
Žatec – Rada města projednala žádost

společenství vlastníků bytů U Jezu 2618
– 2619 v Žatci o zrušení dětského hřiště
u tohoto objektu. Protože nepřizpůsobivá mládež vytvořila z tohoto prostranství
skládku a vůbec dějiště různých nepřístojností, schválila rada zrušení hřiště.
Likvidaci zajistí technické služby. (kas)

Ceny odpadů se
mírně zvednou
V pondělí 29.11.2010 začal Adventní týden

na náměstí Svobody v Žatci Rozsvícením stromečku
s Rádiem Blaník, kde vystoupil zpěvák Stanislav Hložek s moderátorem Vláďou Slezákem. V následujících dnech
se proběhla vánoční nadílka s Jakubem Třasákem, vystoupení dětí svému Městu. Ve čtvrtek se můžeme těšit na
Folkové vánoce s Pavlínou Jíšovou, v pátek zase na Rockové vánoce s kapelou Děda Mládek Illegal Band, v sobotu
na Jazzové vánoce a Ondřeje Rumla. Nakonec Adventního týdne se bude konat Mikulášská nadílka a Kamion Coca
Cola.(více informací uvnitř)

Protestní STÁVKA 8. 12. 2010
Důvody a cíle stávky:
Stávkou chceme vyjádřit nesouhlas
zaměstnanců školství se snížením prostředků na platy provozních a správních
zaměstnanců, kteří vytvářejí zázemí pro
vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Vyjadřujeme protest proti tomu,
s jakou arogancí vláda postupovala při
vyjednávání o platech a změnách v systému odměňování. Tyto radikální změny, přesto, že se nemají vztahovat na
pedagogické pracovníky, však ve svých
důsledcích poškodí všechny zaměstnance ve veřejném sektoru.

Policie ČR informuje
n V Žatci se vloupali do několika
aut
Žatečtí policisté o víkendu šetřili
hlavně vloupačky do aut. Již v pátek
ráno se neznámý pachatel během několika minut vloupal v Dukelské ulici do
osobního vozidla zn. Renault Megane,
odkud odcizil notebook zn. Acer, kabelku
s penězi, platebními kartami a další věci.
Škoda byla v tomto případě vyčíslena na
26 050 Kč. Další vloupačka se odehrála
o několik desítek minut později v ulici
Stavbařů. Z vozidla zn. Škoda Felicia zmizely dva odložené batohy a dva
mobilní telefony. Způsobená škoda byla
odhadnuta na 3 800 Kč. V neděli vyjížděli

policisté do ulice U Flóry. V podvečerních
hodinách si tam zloděj vyhlédl vůz zn.
Seat Alhambra, ze kterého si přisvojil
navigaci zn. Mia v hodnotě 1 500 Kč.
Celková škoda však byla vyčíslena na
4 700 Kč. Ve všech případech zahájili
policisté úkony trestního řízení a po
pachatelích pátrají.
n Zlodějům lidé sami často nahrávají...
Dva případy, kdy zloději velice snadno
přišli ke kořisti, se odehrály v minulých
dnech. V úterý dopoledne se vymstilo
zaměstnancům jedné žatecké střední
školy, že ponechali neuzamčenou učebnu
informatiky. Dosud nezjištěný pachatel

Chceme docílit toho, aby vláda přehodnotila svůj přístup k rozšíření pásmového
odměňování zaměstnanců a ke smluvním
platům.
V den konání protestní stávky bude
zorganizováno ve větších městech
veřejné protestní shromáždění. Místo
a čas bude upřesněn po jednání krizového štábu dne 11. 11. 2010.
Předsednictvo ČMOS pracovníků
školství vyzývá školy a školská zařízení
k zapojení se do protestní stávky.
Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách

toho využil, vnikl otevřenými dveřmi do
budovy a dále do učebny, ze které odcizil
počítač v hodnotě 15 000 Kč. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu
krádeže, po pachateli pátrají.
Další případ, kterému se dalo předejít,
se odehrál v průmyslové zóně Triangle,
poblíž Postoloprt. Ze šatny zaměstnanců
jedné tamní firmy odcizil neznámý poberta poškozené ženě volně odloženou
kabelku s finanční hotovostí, mobilním
telefonem, stravenkami a různými doklady. Svým činem jí tak způsobil škodu
za 8 550 Kč. I tento případ policisté šetří
jako trestný čin krádeže.

a ČMKOS (www.cmkos.cz , www.esondy.cz) a prostřednictvím oblastních rad
odborového svazu.
V Praze dne 10. 11. 2010
Mgr. František Dobšík
Předseda ČMOS PŠ

Žatec – Na základě dlouholeté smlouvy
o spolupráci při zajišťování odvozu komunálního odpadu dojde v příštím roce k navýšení ceny za komunální odpad. Rada
města projednala předložený materiál na
svém pondělním zasedání a odsouhlasila
navýšení o 2 %.
Občané, kteří hradí cenu prostřednictvím
pověřeného správce bytových domů nebo
vlastníka bytů (např. realitních kanceláří,
správou domu, společenstvím vlastníků
bytů), zaplatí 56 korun za osobu a měsíc.
Občané, kteří hradí cenu služeb přímou
platbou na účet města, zaplatí ročně následující sumy (uvádíme ceny u nejrozšířenějších typů nádob): 60l nádoba/1x týdně
– 1558 Kč; 60l/1x za 2 týdny – 824 Kč; 110/
120 l/ 1x týdně – 2051 Kč; 110/120 l/1x za
2 týdny 1541 Kč; 240 l/1x týdně 4450 Kč;
240 l/ 1x za 2 týdny – 2770 Kč; 660 l/ 1x
týdně – 11 734 Kč; 660 l/ 1x za 2 týdny
– 7 134 Kč; 1100 l/1x týdně – 18 423 Kč;
1100 l/ 1x za 2 týdny – 11 288 Kč. (red)

Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery

Kurz je určený pro všechny manželské páry, které chtějí vybudovat pevný a trvalý
vztah, chtějí své manželství zlepšit, nebo procházejí náročným obdobím.
Každé setkání začíná večeří, následuje promluva, po které mají manželé příležitost
si spolu popovídat o tématu večera. Vše probíhá v příjemném prostředí a přátelské
atmosféře. Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí
kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Kurz, je založen na křesťanských principech a je pro páry, které se považují za křesťany, i pro páry, které se za křesťany nepovažují. Kurz přinesl užitek mnoha dvojicím
z obou skupin.
Témata jednotlivých večerů jsou:
12.1.2011
Vybudovat pevné základy
19.1.2011
Umění komunikace
26.1.2011
Řešení konfliktů
2.2.2011
Síla odpuštění
9.2.2011
Rodiče a rodiče partnera
16.2.2011
Dobrý sex
23.2.2011
Láska v akci
2.3.2011
Slavnostní závěrečná večeře
Kurz se bude konat v Žatci v prostorách Apoštolské církve, Dvořákova 29 (za divadlem).
Každý večer začne v 18:30 hod. a potrvá do 21:00 hod.
Kurzovné za manželský pár je 400 Kč.
Kurz pořádá Církev bez hranic – Žatec. Kontaktní telefon 608 978 992.
Přihláška a další informace na www.cirkevbezhranic.eu/zatec/manzelske-vecery.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

K objektu je zpracován statický posudek, na základě kterého byl odstraněn
vstupní pavilon.
K žádosti o je nutno doložit podnikadne telský záměr

Záměr
projednán
RM
23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes
p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „
Opravu střechy včetně kanalizační
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.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Zveřejněno od 16.11. do 15.12.2010

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno radou města dne
15.11.2010
n Bytová jednotka č. 4 v domě č.p.
8 ul. Obránců míru v Žatci o velikosti
1+3, podlahová plocha bytu 78,20 m2,
za měsíční nájemné 5.907,- Kč bez služeb na dobu určitou dvou let.
Zveřejněno: od 16.11.2010 do
15.12.2010
V termínu zveřejnění přijímáme
písemné žádosti na řádně vyplněném tiskopise, který je k dispozici
na informacích MěÚ Žatec nebo na
www.mesto-zatec.cz.

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Zveřejněno od 13.10. do 11.11.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

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

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 3234m 2
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.

Žatecký
týdeník

1+3, podlahová plocha bytu 118,26
m2, za měsíční nájemné 8.933,- Kč
bez služeb na dobu neurčitou.
n Bytová jednotka č. 6 v domě
č.p. 49 Branka v Žatci o velikosti
1+3, podlahová plocha bytu 113,70
m2, za měsíční nájemné 8.045,- Kč
bez služeb na dobu neurčitou.
Zveřejněno: od 24.11.2010 do
23.12.2010
V termínu zveřejnění přijímáme
písemné žádosti na řádně vyplněném tiskopise, který je k dispozici
na informacích MěÚ Žatec nebo na
www.mesto-zatec.cz.

(projednáno Radou Města Žatec dne
29.11.2010)
Volná bytová jednotka:
n č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/42456 vzhledem k celku za kupní cenu …… 740.370,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat
na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici na
www.mesto-zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec. Bližší informace
získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 6.12.2010 do
4.1.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volná bytová jednotka:
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Volný nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci, plocha 26,80 m2, s podílem
společných částí budovy č.p.2832,
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2
v k.ú. Žatec o velikosti 268/40636
vzhledem k celku za kupní cenu ……
294.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat
na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici na
www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Bližší informace
získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 24.11.2010 do
23.12.2010

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

n Bytová jednotka č. 1 v domě
č.p. 49 Branka v Žatci o velikosti

Volné bytové jednotky:
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2 Stroupeč
o velikosti 717/8536 vzhledem k celku za kupní cenu …… 220.773,-Kč
a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 1678 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 1861 o výměře 949 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 483/5636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 574.170,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2546, 2547, 2548 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 3173 o výměře
669 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/
24448 vzhledem k celku za kupní cenu
…… 900.000,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ……
892.510,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2553/14 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu ………
459.920,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
66,10 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2652 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 4110 o výměře 174
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/3940
vzhledem k celku za kupní cenu ……
396.822,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
779.084,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
500.650,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č.2816/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
497.930,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …...
802.519,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budo-
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vy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304
vzhledem k celku za kupní cenu …..
801.278,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/42456 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 791.783,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2825,
2826 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 761/30476 vzhledem k celku za
kupní cenu ……772.752,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 758/30476 vzhledem
k celku za kupní cenu ….. 931.540,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/
28844 vzhledem k celku za kupní cenu
…… 803.862,-Kč a poplatky spojené

s provedením smlouvy.
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 379.100,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 30,60
m2 s podílem společných částí budovy č.p.
2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 306/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu …… 492.610,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 419.730,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat
na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu)
v termínu zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec. Bližší informace získáte na
tel. 415736224.
Zveřejněno od 16.11. do 15.12.
2010

Vzhledem k tomu, že MS ODS je často
médii označována za koaličního partnera nebo spojence KSČM, rád bych touto
cestou vše dementoval, neboť se jedná
o lživé, účelové a zcela zavádějící nařčení, které má pomoci zdiskreditovat naši
stranu v očích voličů. Já sám jsem učinil
již před volbami několik prohlášení, že
se v žádném případě nebudeme podílet
na žádné koalici s KSČM a dokonce ani
s nimi jakkoliv spolupracovat, neboť
jsme ideově zcela odlišné strany. Dále
bych rád dementoval, že jsme, tak jak
proběhlo tiskem, nikdy nebyli vyzváni
ke koaliční dohodě nebo spolupráci

s SNK a dokonce neproběhla s nimi
ani žádná jednání, tak jak uvedl zcela
klamavě Deník a proto jsme nemohli
ani nikterak odmítnout údajný návrh
o spolupráci, v případě odstoupení jejího lídra. Tyto lživé údaje mají pouze
pomoci zdiskreditovat ODS v očích voličů. Pokud se komunisté shodnou, že
podpoří nějakého oponenta SNK a jim
myšlenkově blízkého partnera, je to
zcela jen na jejich zvážení. Jejich postoj
vůči SNK je zřejmě identický, tak jako
tomu bude i u ČSSD a Starostů a nezávislých a tak jak jsme to vyjádřili i my.
Za MS ODS Žatec Ing. Marcel Kollmann

Když první hodinu potom co začaly
volby vyšel na internetu článek, že
vozím lidi k volbám, tak jsem si šel okamžitě vše na rovinu vyříkat s novinářem,
který článek napsal a mávl jsem nad tím
a rukou. Ale co se nestalo? Místo toho
aby v článku uvedl věci, které jsem mu
řekl, nebo článek úplně stáhnul, tak
v novinách na toto konto vyšlo článků víc
a byly v nich uvedeny lži a věci, které by
mne měly zdiskreditovat a tím poškodit
celou kandidátku. Nad tímto jsem již
mávnout rukou nemohl a začalo mne
znepokojovat co se děje. Ovšem korunu
těmto provokacím nasadil článek Marcela Kolmana předsedy místního sdružení
ODS v Žateckém týdeníku ve kterém se
na tyto lživé články uvádí je jako důvod
proč žatecká ODS nemůže spolupracovat s naší kandidátkou a proč se bude
opět opírat o komunistické hlasy,stejně
jako v minulém období. Nad tímto už
rukou mávnout nemohu a musím na
danou věc reagovat, i když jsem původně nechtěl. Nejdříve jsem si myslel, že
vedoucí představitelé místní ODS jsou
opravdu tak naivní a skutečně si myslí,
že mohu za to. Že ve volbách získaly
pouze tři křesla a prohráli volby i když
všichni tady v Žatci víme, že hlavní důvod proč ODS získala pouze tři mandáty,
nejsem já, ale jejich spolupráce s komunisty v minulém období. Teď si myslím,
že oni to ví také, ale že si pouze potřebují najít důvod a obětního beránka na
kterého své prapodivné počínání hodí.
S odstupem času, a také po rozhovorech s pár lidmi z našeho okolí jsem
zjistil, že se o žádnou naivitu nejedná,
ale že to vše byla předem připravená
konspirace, která vypadala si takto:pan
Kumšt, spřízněný novinář s panem Kasalem, zřejmě dostal za úkol přinést co
nejvíce špíny na politické rivaly v době
konání voleb. Když žádnou konkrétní
špínu nenašli, tak si ji alespoň vytvořili.
Náramně se jim hodilo, že jsem si odvezl šest svých známých, kteří mi chtěli
dát svůj preferenční hlas,protože jim

pomáhám v jejich soukromém životě.
Volební lístky měli svoje, a koho budou
volit si také zaškrtli sami. Pouze jsem jim
ukázal, kde mají svou volební místnost,
protože se tomto špatně orientovali.A to
není žádný trestní čin, ani důvod proč
by žatecká ODS měla spolupracovat
s komunisty. To že ODS měla několik
kampaní na kterých rozdávala balonky
a jiné dárky pro své voliče, beru, ale
to,že někteří lidé s kterými jsem hovořil, řekly, že budou volit ODS protože
dostaly 400,- Kč za hlas, nebo, že určití
členové ODS byli viděni jak v době konání voleb roznášeli na Nerudově nám.
tašky s dárky rómským rodinám, bylo
už na mne trochu moc. Ale řekl jsem
si- jsme na malém městě nebudu dělat
problémy nechám si tyto věci pro sebe.
To jsem ale netušil, jak někdo mistrovsky obrátí situaci v můj neprospěch a že
nálepka nepoctivce bude přilepena mě.
Zrovna tak si myslím, že není ani náhoda, takzvané pozdní podání žaloby na
průběh voleb. Pravý důvod zpoždění si
myslím je ten, že kdyby to pan Kollmann
poslal včas a soud stížnost přijal, tak by
rozhodně nedal ODS za pravdu a ta by
rázem ztratila důvod a záminku, proč
se bratříčkovat s komunisty, s čímž už
dopředu počítala.
K této úvaze mne vede také fakt, že
celou situaci šetřila také policie, která
případ odložila s tím, že nedošlo ke
spáchání trestného činu, ani přečinu,
ani přestupku.
Jiří Holubka

Prohlášení ODS – S komunisty koalici
netvoříme a tvořit nebudeme

Naivita nebo intriky žatecké ODS?
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Vážený pane Holubko,

ve své reakci na článek se dotýkáte mé
osoby. Nejprve bych vás chtěl upozornit,
že se jmenuji úplně jinak. Za druhé nejsem spřízněný s panem redaktorem
Kinštem, jak se mylně domníváte.
A za třetí – mnohokrát jste mne jako
strážník či jako občan žádal o pomoc
či radu, a teď po mně plivete?! Nechť
si každý v tomto městě udělá obrázek
o vašem chování.
Aleš Kassal

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

2. prosince 2010

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PROSINEC 2010
6.12. Pondělí

DEZERTER Z VOLŠAN - DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ 19:30

Nenapravitelný flamendr hlídaný na příkaz manželky sluhou to přežene s koňakem. Je pokládán za mrtvého. Manželka mu na Olšanech vystrojí pohřeb,
ale domnělý nebožtík se probudí a dozví se leccos nepěkného o svém manželství a úmyslech „truchlících“ pozůstalých. Staropražská fraška je jednou
z neúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce, malíře a bohéma E.
A. Pittermanna-Longena. Je plná komických situací. Zazní v ní známé staropražské písničky. V režii Milana Schejbala se představí Oldřich Navrátil, Dana
Bartůňková, Zdeněk Hruška, Libor Jeník, Adéla Zejfartová, Petr Oliva, Ivan
Koděš, Milan Duchek a další.
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 230,- II.místa 220,- III.místa 210,-

7.12. Úterý

VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY MARTINOVÉ

8.12. Středa

NÁŠ SVĚT 2010

9.12. Čtvrtek

SLAVNOSTNÍ KONCERT

19:30

Oblíbená country zpěvačka zahraje ve speciálním vánočním koncertu své největší hity Až na vrcholky hor, Malý dům, Mý blues, Nebe, peklo ráj a další..
Věra Martinová již několik let spolupracuje s britským zpěvákem, písničkářem
a kytaristou Jamie Marshallem, který se podílel autorsky i interpretačně jak na
CD „Věřím svým snům“, tak na novém CD „Křídel se nezříkám. Dále zazpívá
Lenka Slavíková.
Předplatné skupiny D i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: 180 ,- v předprodeji, 200,- v den konání

9:00, 16:00

Festival malých divadelních forem. Osmý ročník pod patronací ÚSP Kamarád
Lorm. Mimo předplatné. Pro 1. St. Základní školy
Vstupné: dopoledne pastelka a odpoledne 30,-

17:00

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ŽATCI
Mimo předplatné. Akce ZUŠ Žatec

11.12. SOBOTA DON CARLO (Giuseppe Verdi)

18:45

Tato Verdiho nejambicióznější opera se v Met stane debutem režiséra Nicholase
Hytnera, ředitele British National Theatre v Londýně, odkud vysíláme také
sérii NT Live. Titulní roli ztvární Roberto Alagna a spolu s ním se na jevišti
objeví Ferruccio Furlanetto, Marina Poplavskaja, Anna Smirnova, a Simon
Keenlyside. Po svém triumfálním debutu s Carmen se do orchestřiště vrátí
dirigent Yannick Nézet-Séguin. „Don Carlo je esencí Verdiho operní tvorby.“
říká Hytner. „Na jedné straně máme jasné znamení hrozivého konce a prokletí,
na straně druhé řadu překrásných árií a nádhernou, nesmlouvavou hudbu.“
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin; Režie: Nicholas Hytner
Účinkují: Marina Poplavskaja, Anna Smirnova, Roberto Alagna, Simon Keenlyside, Ferruccio Furlanetto, Eric Halfvarson
Více na www.metinhd.cz
Přístupné. Satelitní přenos. Vstupné: 300,-

12.12. Neděle ADVENTNÍ KONCERT PETRA KOTVALDA

18:00

VÁNOCE HRAJOU GLÓRIJÁ… aneb od Ondřeje ke Třem králům…
UMĚLECKÁ AGENTURA GARDES uvádí jedinečný plně akustický adventní
koncert známého zpěváka, žateckého rodáka Petra KOTVALDA a špičkových
interpretů, hostů význačných hudebních těles a děti z Dětského souboru Klíček
ZUŠ Žatec. Ve 120 minutovém programu zazní skladby: „Vánoce přicházejí“,“
Jingle Bells“,“ Zář vánoc- Last X-mas“,“Půlnoční“ a mnoho dalších.
Mimo předplatné. Vánoční koncert
Vstupné: 180,-

14.12. Úterý

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ÚMĚLECKÉ ŠKOLY ŽATEC 17:00

15.12. Středa

POHÁDKOVÝ BETLÉM

Mimo předplatné
Akce ZUŠ Žatec

10:00, 14:00

Liduščino divadlo Praha uvede půvabný předvánoční příběh. Malý andílek
chce chytit zlatou rybku, aby všem dětem splnila o vánocích jejich přání. Jenže
čert nikdy nespí a chce rybku pro sebe. Naštěstí má zlatý kapřík svůj rozum
a všechno zaonačí tak, aby čertisko odtáhlo s prázdnou. Děti si zazpívají koledy
a sejdou se u živého Betlému, na který si na závěr společně zahrajeme.
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné
Pro děti. Vstupné: 40,-Kč

www.divadlozatec.cz
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Novì
otevøeno

Prodejna oděvů a obuvi
pro práci a volný čas
M.B.M. Drozd s.r.o. v Žatci
Poděbradova 164
(vjezd na něměstí
vpravo za lékárnou)
www.mbmdrozd.cz

Tel. 415 211 860
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 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
Pronájem, Dvořákova ul, přízemí,
9000 bez energií 3 místnosti a SZ
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Prodám byt 3+1 v OV, ul. Černobýla v Žatci. Plastová okna, balkon, nová
kuchyně, renovace koupelny. Volný od
02-2011. Cena 950.000,-Kč. Při rychlém
jednání sleva. Tel.: 728 442 192
n Prodám rodinný domek se zahrádkou v Bezděkově. Tel.: 606 291 006
n Pronajmeme část Studia Gold (pedikúra, masáže, finan. poradenství….)
Tel. 731 604 404
n Pronajmu byt 1+2 v centru Žatce.
Vybavená kuchyň. Nájem 6000 Kč +
poplatky. Tel. 777 304 201, 724 980 395,
e-mail: ms@finance-schneiderova.cz
n Brillant de Santé. Darujte vašim blízkým opravdový klid, pohodu
a relaxaci v dárkovém poukazu na
Vánoční masáž za 590,-Kč. (medová
masáž-levandulová obličeje). Objednávky: 607 834 434

PŘIŠLI NA SVĚT
16.11. Anna Kovandová
Dominik Onwuka
17.11. Adéla Hniličková
Martin Tříska
Josef Lavička
Eliška Horáková
18.11. Sebastian Feri
Tadeáš Hnidzík
Lukáš Zoubek
19.11. Gorzul Khol Nyambaatar
20.11. Roland Rezmüves
21.11. Sondor Uurtsaikh
25.11. Daniel Štěpán
Jan Karel Patera
26.11. Michaela Blážová
Tomáš Gaži
27.11. Jarmila Horvátová
28.11. Nikolas Balog
Adéla Fůsová
Jan Velechovský

spolupráce, ale také odlišnost, jinakost,
handicap, a jiné se po celé čtvrteční
dopoledne neslo naší školou. Děti si
ujasnily pojem HANDICAP – sociální
a tělesný. Po besedě s handicapovanými
spoluobčany pod vedením paní Smočekové z organizace zdravotně postižených
„Handicap Žatec“ následovala část
praktická, kde si postupně všichni žáci
na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být
upoután na vozíčku a jaký je to asi pocit, když si zavážeme oči a jsme odkázáni

ně poslouchaly, kladly nejrůznější otázky
a všichni besedující s neuvěřitelnou vůlí,
chutí a snahou dětem odpovídali. Toto
vše pomohlo dětem si prožít a uvědomit si, jak samozřejmé věci nemusí být
pro každého samozřejmostí. I v dalších
letech se budeme k tématu život s handicapem vracet. Naučit se pochopit,
v čem spočívá odlišnost, a jak pomoci,
je pro formování jejich budoucích životních postojů velmi důležité.
Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Ve středu 24. listopadu se konala Valná hromada 4. MS Českého červeného
kříže. Byla přednesena zpráva o činnosti, hospodaření a revizi skupiny, a to za
účasti předsedkyně Oblastní výkonné
rady ČČK paní Hany Hlouchové, ředitelky Oblastního spolku ČČK paní Míly
Horové, místopředsedy MěÚ Žatec pana
Aleše Kasala a vedoucího odboru sociálních věcí pana Mgr. Petra Antoniho. Ředitelka ČČK Míla Horová poděkovala za
rozmanitou aktivní činnost v uplynulém
roce.
Nyní nastal okamžik ocenění našich

členů. Vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci“ mělo být v Jednacím sále
Senátu Parlamentu ČR, ale vzhledem
k momentální indisposici vyznamenaných se proto předávalo na Valné hromadě. Obdržela je paní Irma Procházková
a pan Svatopluk Šindelář – v jeho nepřítomnosti převzala předsedkyně skupiny.
Bude i s děkovným dopisem MěÚ Žatec
předáno dodatečně. Přítomní hosté předali vyznamenání a malý dárek. Všem
přáli hodně zdraví a optimismu.
Předsedkyně 4. MS ČČK Žatec
Jar. Pačesová

4. místní skupina Českého
červeného kříže bilancovala

Den pro dětskou knihu v knihovně

Žatec - Den pro dětskou knihu připravila Městská knihovna Žatec na sobotu 4.
prosince 2010 v době od 9 do 12 hodin v Oddělení pro děti do 15 let centrální
knihovny (náměstí Svobody).
Během zábavného dopoledne jsou pro korací, ozdob a přání, zdobení perníčků
děti i jejich rodiče připraveny zejména a společnou vánoční výzdobu oddělení
Dopoledne otevřených dveří oddělení pro děti. V rámci programu Kdo si hraje,
pro děti s přihlašováním nových dět- nezlobí je pro děti připraveno listování
ských čtenářů se slevou 50% registrač- knihami, čtení a povídání o knihách,
ního poplatku (nutná účast zákonného malování, dále hry, soutěže a turnaje ve
zástupce) a Předvánoční dětská tvůrčí stolních hrách. Bližší informace získáte
dílna zaměřená na výrobu vánočních de- v knihovně.
(fr)

Děti z mateřské školy Alergo v Žatci
navštívily Národní muzeum

ROZLOUČENÍ
14.11. Jaroslav Svoboda
16.11. Jan Eichler
Jaroslav Hochman
17.11. Christa Umlafová
18.11. Jiřina Vorlíčková
19.11. Filip Grundza
20.11. Šimon Stocho
Marianna Charvátová
21.11. Hana Mojzíková
24.11. Eva Poštová
Pavel Kolář
Antonín Světlý
26.11. Anna Dandová
Ludmila Efenbergová
27.11. Marie Sokolová
Jiří Kopřiva
29.11. Josef Škoda
Jindřich Svoboda

Projektový den
JAK
SE ŽIJE S HANDICAPEM
Pojmy přátelství, pomoc, podpora, pouze na pomoc kamaráda. Děti nadše-

36 let
86 let
78 let
70 let
95 let
27 let
86 let
77 let
75 let
51 let
73 let
87 let
84 let
71 let
87 let
81 let
67 let
72 let

I když nám měsíc listopad vykouzlil ještě pár krásných teplých dní, ten náš
den k nim nepatřil. Ten přímo vybízel k návštěvě a poznání něčeho nového,
zajímavého, nevšedního.
A tak se předškoláci z naší mateřinky pro předškoláky určitě dost významný.
vypravili na celodenní výlet do matičky O předškolním období totiž psycholoPrahy k prohlídce Národního muzea. gové a pedagogové říkají, že jsou děti
Těšili jsme se všichni, malí i velcí. Již nejvíce otevřené okolním podnětům,
při vstupu do muzea na nás dýchla a že se již nikdy nebudou tak intenzivně
atmosféra honosné budovy, pyšnící se rozvíjet. Proto je naší povinností a rasvým stářím.
dostí dětem nabízet co nejvíce činností
Děti do muzea jely s velkým očekává- a situací k jejich rozvoji.
ním. Některé se nemohly dočkat proRadka Mašková
hlídky expozice zoologické, jiné lákala
expozice antropologická či mineralogicPOZVÁNKA
ká. Za zmínku zcela nepochybně patří
Dne 10.12. 2010 se koná od 17,00
stávající výstava Po stopách praotce
Čecha. Velké nadšení bylo patrné na zpívání pod vánočním stromkem na
dětských očích, ale i na těch našich, žateckém náměstí. Všechny příznivce
dospěláků.
i zpěváky srdečně zve Chmelobrana ŽaProhlídka muzea nás všechny ne- tec. Na každého čeká malé překvapení.
smírně obohatila. Byl to příjemný den, Přijďte v hojném počtu.

Prodejna za chmelničkou
(nám. Svobody) Vás srdečně zve na vánoční
nákupy s výhodnými slevami. Těšíme se na Vás!
prodejní doba po-pá - od 10.00-16.00 hod.
sobota 11. a 18. 12. - od 9.00-11.00hod.

Prodej vánočních
stromků a kaprů
od 10. 12. do 23. 12. 2010
Zmrzlinový stánek u 3. ZŠ Podměstí

STUDIO GOLD

V čase předvánočního shonu si k nám přijďte
odpočinout a nakoupit

ev

Advent plný sl

Nabízíme:
¬ Gelovou modeláž včetně ozdob za 350,-Kč
¬ Masáž a zábal zdarma
¬ Dárkové poukázky
¬ Nejlevnější zdravá výživa ve městě
¬ Bezlepkové pivo na osteoporózu
5. 12. 2010 malujeme na obličej + třpytkové
tetování
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2. prosince 2010

Žatecký týdeník

Karbula druhý

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

Druhý krajský bodovací turnaj stolních
tenistů v kategorii nejmladších žáků proběhl v sobotu v Litoměřicích. Dva zástupci
Severu Žatec se dokázali prosadit i zde.
Dominik Urbánek, který teprve získává
zkušenosti, potěšil desátým místem.
Jeho zkušenější spoluhráč Filip Karbula
našel přemožitel až ve finále od mnohem
staršího Malého z Chomutova a přivezl si
tak domů výborné druhé místo.

ADVENT V ŽATCI
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

Turnaj v Ústí

Víkend pokračoval v neděli kdy se odehrál v pořadí již 5. turnaj starších žáků.
Turnaj se odehrál v Ústí a nás čekal jako
první celek Ervěnic.
Zřejmě s nejlepším týmem krajského
přeboru hrál Sever až do koncovky vyrovnaný zápas, ovšem koncovku nezvládl a prohrál první set . Do druhé sady
nevstoupili kluci vůbec dobře a prohráli
ji velkým rozdílem. Jako druhé na řadě
bylo Dubí , tým který bychom měli porážet. I přesto, že je soupeř na první pohled
slabší, tak Sever tenhle zápas vůbec nezvládl a velmi nezodpovědným a laxním
výkonem všech hráčů prohrál. Třetí zápas
jsme sehráli s Ústím B a konečně jsme dokázali vyhrát první set . Ve druhém a třetím
setu se ale bohužel zkazilo až neskutečně
moc podání,příjmů a Sever prohrál 1:2.
Poslední byl zápas s nejslabším týmem
skupiny s Verosem a ten už Sever ,ačkoli
se štěstím,ve třech setech zvládl a vyhrál
2:1 . Tento turnaj bych hodnotil jako nepovedený a některé výkony až jako ostudné ,
máme toho ještě hodně co zlepšovat .
Sestava: Bambas V., Krákora J., Pettrich
J., Pejchal F., Provazník P., Pylypčuk P.

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.
2.12. Čtvrtek

FOLKOVÉ VÁNOCE

3.12. Pátek

ROCKOVÉ VÁNOCE

4.12. Sobota

JAZZOVÉ VÁNOCE

5.12. Neděle

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A KAMION COCA COLA

16:00
17:00

Blšanská fotbalová přípravka
v Lovosicích druhá

V neděli 28.11.2010 se konal v Lovosicích velmi kvalitně obsazený halový fotbalový turnaj přípravek ročníku 2001, kterého se zúčastnila také přípravka FK
Chmel Blšany ročník 2002 . Navzdory věkovému a fyzickému rozdílu se mladí
,,Blšaňáci“ svých soupeřů nezalekli a jedinou prohru v celém turnaji si nechali až
na finálový zápas, kde těsně podlehli týmu Ústí nad Labem. Před tímto zápasem
však nejmladší tým turnaje, jako jediný za všech týmů, neztratil v průběhu celého
turnaje ani bod, což byl vzhledem k vyrovnanosti turnaje výborný výsledek! Vynikající druhé místo, ještě zvýraznil hráč Blšan Martin Klimt, který byl vyhlášen
nejlepším hráčem celého turnaje.

První klíčový zápas podzimu zvládla
Lokomotiva na výbornou!
V 9 kole KP A přivítala Žatecká Lokomotiva v neděli 21.11. v okresním derby tým
KK Louny B a rozhodně si nemohla dovolit ztratit body. Ale ani hosté z Loun na
tom nejsou nejlépe. Dal se proto očekávat tuhý a nervózní boj. Nakonec z toho bylo
jednoznačné domácí vítězství a nechybělo mnoho, aby Lounským zpíval kanár.
Vše odstartoval Ptáček jun. proti trocha smůly jí stála body. Prohrála po
Smrečkovi. Výtečně zvládl plné (304) výborném závěru jen o 5.
a to rozhodlo. V dorážce na tom byli oba
Ptáčkové v úvodu nepadalo nic a Faix
stejně a tak Lokomotiva šla do vedení toho využil k vypracování náskoku. Dru1 : 0 o 23.
hou padesátku ale odpadl, musel střídat.
Další bod přidal ve druhé dvojici Přenosil zahájil výborně, ale to už se domáČaboun proti Pfeifrovi. Po tradičním cí hráčka rozehrála, stahovala náskok a to
hledání plných se naštěstí ve druhé půlce lounský borec už nezvládl. Lokomotiva tak
rozehrál, postupně navyšoval vedení šla do vedení 3 : 1 o 65.
a vyhrál o 36.
Ptáček st. dal šanci Rollové jen v úvodČekalo se co předvede Chotová v duelu ních hodech. Pak už jen zvyšoval vedení,
proti Soukupovi. Držela se ale statečně, po dařilo se mu hlavně v dorážce, která rozprvní půlce nestrácela mnoho a nakonec hodla o jeho výhře o 37.

Za vedení 4 : 1 o 102 nastoupil Jarolím
proti Maxovi a po delší době mohl hrát
v klidu. Takto rozehraný zápas se už neprohrává. Přestože ho trápily plné a nemohl se trefit, vše vynahradil vynikající
dorážkou ( 160 ) a výhrou o 39 potvrdil
jednoznačnou výhru Lokomotivy. Ta tak
poskočila na 10 místo.
n Lokomotiva Žatec A - TJ KK Louny B 7 : 1 (2490 : 2349)

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 !!!

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

Tržiště a vánoční zvyky: brašnář, tesař, paličkář, kořenář, ukázky vánočních
zvyků včetně krájení jablíček, pletení adventních věnců. Na tržišti budete mít
možnost ochutnat medovinu, staročeská trdla nebo perníky s adventní tématikou.
Dále vystoupí Kouzelník, Medvědář pan Káňa a zahraje středověká hudba.
Pořádá Umělecká agentura Armiger

Neúspěšný víkend
volejbalového Severu

Žatec: Ptáček ml. 418, Čaboun 439,
Chotová 373, Ptáčková 396, Ptáček st.
434, Jarolím 430. Louny: Smreček 395,
Pfeifer 403, Soukup 378, Faix (Přenosil)
385, Rollová 397, Maxa 391.
K 10. kolu zajíždí Žatečtí 27.11. do Víkend plný volejbalu začal v sobotu první ligou juniorů, kde Sever zajížděl na půdu
nedalekých Ervěnic. Už před začátkem duelu bylo jasné,kdo je favoritem.
Kadaně.
Ervěnice zatím pouze s jednou prohrou Druhý zápas byl stejný jako první, vyvedou první ligu, ale žatečtí se lehce ne- rovnaný průběh setů a vždy nezvládnutá
vzdali. První zápas začali junioři velmi koncovka . Právě vinou koncovek Sever
bojovně a když už vedli v koncovce 23: prohrál v Ervěnicích dvakrát 3:0 a má
kvapivě porazit o 10 setin. Obě postoupily 19 zdálo se být vše na dobré cestě. Žatec co napravovat. A to už právě tuto sobotu
do finále, Katka ze 4. a Simona z 5.mís- ovšem dokázal to co opravdu bohužel (27.11 v 9:00 ) s Kladnem a příští sobotu
ta. Svým skvělým časem 30.42 se Katka umí a to prohrávat zdánlivě vyhrané sety (4.12. v 11.00) s Prosekem, tím bych chtěl
dostala do čela statistik v ČR mladšího a první sadu prohrál 26:24. Druhý set i všechny na Sever pozvat, vaši podporu
dorostu a mezi dospělými znamená její Sever nezvládl a prohrál ho jednoznačně budeme potřebovat.
čas 10.místo . Ve finále naše závodnice, 25:13. Povzbuzený a vyhecovaný tým
Sestava: Bambas Vojtěch , Beneš Toale svůj čas nezopakovala a skončila na vstoupil do další sady opět odhodlaně máš, Blaško Ondřej, Jančík Karel , Kout6.místě za 31.03. V dalších startech se ji a rval se o každý bod, poté ovšem přišla ník Patrik, Myška Michal, Opat Tomáš,
podařilo probojovat ještě do první desítky koncovka a v ní zbytečný strach a prohra Pylypčuk Pavel, Roháč Jiří, Verunáč Jan
na 100m znak, který zaplavala za 1:07.15 25:21. Do druhého zápasu šel Sever n Ervěnice - Žatec 3:0 (24,13,21),
a obsadila pěkné 8.místo.
s vědomím, že se se soupeřem dá hrát. 3:0 (22,19,20)
Lucie Urbanová startovala po delším
zranění na takto velkém závodě. A dá se
říci, že z minima vytěžila maximum. Tréninkový výpadek trvající jeden a půl měsí- Litvínov - V sobotu 13.11.2010 se v Litvínově uskutečnily oblastní přebory plavců
ce je znát, ale i přesto je 15.místo na 50m ročníků 1999 a mladších, kterých se zúčastnilo celkem 16 zástupců oddílu SK
znak v osobním rekordu a 21.místo na Jazzmani Žatec. Tyto přebory byly zároveň pro 10-ti a 11-ti leté plavce kvalifikací
dvojnásobné trati slušným umístěním.
na zimní Poháry ČR.
Všichni plavci předvedli v Brně výborné
V kategorii ročníku 1999 se nejvíce Sklenička, a to na 50m a 100m prsa. Štěvýkony, 5x postoupili do finálových bojů dařilo Dominiku Červenkovi, který opět pán Henrych si zlepšil svůj osobní rekord
a Tomáš Plevko vybojoval 3 medaile.
předvedl výborné výkony, a to hlavně v je- na trati 100m znak, kde vybojoval 2.místo.
ho oblíbených prsařských disciplínách, Z děvčat tohoto ročníku se nejvíce dařilo
kde s přehledem zvítězil. Další vítězství Ráchel Pabiánové, které se ve všech svých
přidal na 200m PZ, 2.místo vybojoval na startech umístila na stupních vítězů, 2x
100m PZ a 3. místo na 400m volným způ- zvítězila, a to na 50m motýlkem a 200m
sobem. Martin Filek si nejlépe vedl v mo- PZ, dále se 3x umístila na stříbrné příčce
týlkářských disciplínách, kde na trati 50m a 1x na bronzové.
způsobem a tři 3.místa na tratích 100m i 100m vybojoval shodně 2.místa. Na 50m
Z nejmladších zástupců oddílu se nejlépolohový závod, 50m volným způsobem volným způsobem si zlepšil svůj osobní pe vedlo Elle Pohoriljak, která 2x zvítězila,
a 100m motýlek.
rekord a umístil se na skvělém 4.místě. a to v disciplíně 50m VZ a 100m prsa, dvě
Mezi dorostenci, kteří mají oblastní Bára Červenková si dokázala ve všech stříbrná umístění přidala na 50m motýlpřebor spíše jen jako přípravu se poda- svých šesti startech zlepšit svoje osobní kem a 100m PZ. Radana Halvátová vybořilo Kateřině Iblové ve všech startech maxima, dařilo se jí hlavně v disciplínách jovala bronzovou medaili na 50m volným
také umístit na stupních vítězů. Doká- 200m PZ a 200m volným způsobem, kde způsobem, v ostatních disciplínách skonzala hned 3x zvítězit na 100m znak, 50 se shodně umístila na 2.místě, na polo- čila vždy v první desítce závodnic.
a 100m volným způsobem, druhá místa vičních tratích skončila 2x na 3.místě.
David Klán, Radek Haišman, Ondřej
přidala ještě na 100m polohový závod Pavla Barochová se v disciplíně 50m Pohoriljak, Veronika Seifertová a Bára
a 200m znak. David Urban ten závod volným způsobem umístila na výborném Švůgrová sice na medailové pozice nepojal jako lepší trénink a plaval hned 12 3.místě, v ostatních disciplínách skončila dosáhli, avšak ve většině svých startů si
disciplín a to včetně těch, které nejsou jeho vždy v první desítce závodníků.
zlepšili svoje osobní maxima a potvrdili,
hlavní. Celkem dokázal z dvanácti startů
Z plavců ročníku 2000 si nejlépe vedl že patří mezi mladé nadějné plavce.
vybojovat 7 medailí, z toho 2 stříbrné a 5 Filip Mach, který potvrdil svoji všestranVšichni plavci SK Žatec dokázali, že jsou
bronzových.
nost, téměř ve všech svých startech si výborně připraveni, vybojovali celkem 34
Všichni naši plavci se v Oblastním zlepšil svoje osobní rekordy a dokázal 3x medailí, z toho 11 zlatých, 14 stříbrných
přeboru nejméně 2x umístili na stupních zvítězit a 3x se umístil na 2.místě. Jakub a 9 bronzových. Na Zimní Poháry ČR 10-ti
vítězů a s největší pravděpodobností se Seifert potvrdil, že je ve výborné formě a 11-ti letých plavců, které se konají 4.všichni nominovali na nadcházející Mis- a dokázal zvítězit na 100m volným způ- 5.prosince 2010 v Domažlicích a v Beroutrovství ČR, kde jim budeme držet palce sobem, bronzovou příčku přidal na 400m ně, přejeme všem nominovaným plavcům
k co nejlepším umístěním.
VZ. Dvě bronzová příčky obsadil i Slavoj hodně úspěchů.

Velká cena Brna v plavání - 7. kolo ČP
Brno - O víkendu 13.-14.11.2010 se konala Velká cena Brna v plavání. Jedná se
o jeden z nejlepších závodů v ČR a náš zde reprezentovali 4 plavci.
Tomáš Plevko startoval celkem ve 4 formu. Na 200m volným způsobem dostartech. Na krátkých sprintech 50m kázal v konkurenci 44 plavců postoupit
motýlek a 50m volným způsobem nejpr- do finále a zlepšil si osobní rekord o více
ve s přehledem postoupil do finále, kde než 2 vteřiny. Ve finále dokázal ještě svůj
i přes velkou snahu 2x podlehl brněn- čas stlačit o dalších 80 setin a obsadil
skému Vernerovi a přivezl tak 2 stříbrné vynikající 5.místo. Svým neuvěřitelným
medaile. Na 100m volným způsobem se časem 1:53.60 se suverénně posunul
situace opakovala, jen s tím rozdílem že do čela statistik ČR mladšího dorostu
Tomáš získal bronzovou medaili, proto- a v žebříčku mezi dospělými se dostal již
že se mezi něj a vítězného Vernera vklínil na 11. příčku. Na 50 volným způsobem
běloruský plavec Zinkevich. Pro Tomáše si zaplaval David osobní rekord 24.56
ovšem nebyly důležité umístění, ale časy a skončil na 14.místě. V neděli obsadil náš
jimiž se mohl kvalifikovat na podzimní ME plavec nejprve na 100m volným způsobem
v Eindhovenu. Vzhledem ke krátké nemo- 20.místo a v následné kraulové čtyřstovce
ci, kterou prodělal minulý týden, se mu opět pokořil své osobní maximum a skvěovšem tyto limity nepodařilo splnit.
lým časem 4:07.28 skončil na 10.místě.
David Urban odjížděl do Brna po
Kateřina Iblová startovala na 50m
soustředění výběru plavců z Čech a hned znak v rozplavbě s naší nejlepší plavkyní
v prvním závodě ukázal, že má skvělou Simonou Baumrtovou a dokázala ji pře-

Kvalifikace na MČR v plavání -Oblastní
přebor 12. letých a st.
Litoměřice - Oblastní přebor staršího žactva proběhl 20.-21.11.2010 v Litoměřicích. Všichni naši plavci bojovali o tituly nejlepších plavců v kraji a pro žákovské
kategorie byl tento závod také nominačním na blížící se Mistrovství ČR.
V kategorii ročníků 1998 jsme měli dva dujících třech startech na 100 a 200m znak
zástupce. Stanislav Voráč a Filip Urban a 100m volným způsobem získala stříbro.
podali kvalitní výkony, oba se umístili na Lucie Svěcená se dostává před posledním
stupních vítězů a získali 3 resp. 2 medaile. závodem sezóny do skvělé formy. V LitoStanda Voráč skončil 3x třetí na tratích měřicích dokázala 6x zvítězit a její časy ji
100 a 200m znak a 400m polohový zá- katapultovali do čela statistik ČR hned
vod. Filip Urban bodoval v polohových ve třech disciplínách. Na 100 a 200m se
závodech, na 400m vybojoval stříbrnou svými časy přiblížila i českým žákovským
medaili a třetí skončil na 100m.
rekordům, když na stovce ji chybí 0.3s a na
Mezi ročníky 1997 jsme měli tři plavce. dvoustovce 2 vteřiny.
Antonín Svěcený opět potvrdil, že je výborDalší kategorií byli plavci ročníků
ný prsař. Na 100m skončil na 2.místě a na 1996 a v ní jsme opět měli dvě zastoudvojnásobné trati zvítězil skvělým časem pení. Kristýna Štrancová potvrdila, že
2:45.20. Ilona Nováková zaplavala opět jí svědčí nejvíce plavecký styl prsa. Na
výborně. Ve všech svých šesti startech 100m skončila na 3.místě a na 200 si ještě
brala medaili. Nejprve překvapivě zví- polepšila a vybojovala stříbrnou medaili.
tězila na 200m volným způsobem, po té Lucie Urbanová dokázala také všechny
přidala dvě třetí místa na 100m polohový své starty přetavit v medaile. Druhá míszávod a 50m volným způsobem. A v násle- ta získala na 100m znak a 100m volným

Oblastní přebor 11. letých a ml.

