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Opozice v Žatci neví, co chce

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

V pátek 25. listopadu 2011 bude
z technických důvodu uzavřeno pracoviště občanských průkazů a cestovních
dokladů Městského úřadu v Žatci, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec. Děkujeme
za pochopení

Foto Tomáš Trégl

Na základě jmenování tajemníka
a Rady města Žatce nastoupila
do funkce vedoucí odboru vnitřních
věcí dne 1.11.2011 Ing. Helena Šmeráková. Do současné doby působila
na Úřadu práce ČR. Od narození žije
v Žatci, je vdaná a má 2 děti. Vystudovala Ekonomiku a management
na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Po posledním zastupitelstvu, které se
konalo 2. listopadu v Žatci, se zdá, že
opoziční zastupitelé nevědí, co chtějí. Původně plánované zastupitelstvo
města Žatce v termínu 3. listopadu,
bylo na žádost deseti opozičních zastupitelů zvolených za KSČM, ODS,
ČSSD a STAN svoláno v zákonné lhůtě
na 2. listopadu. Z žádosti o svolání
zastupitelstva podepsané těmito zastupiteli citujeme: „… žádáme o svolání
zastupitelstva Města Žatce. Do programu jednání mimo standardní body
požadujeme zařazení bodu „Žatecká
teplárenská, a.s.“, zároveň požadujeme,
aby se jednání zastupitelstva zúčastnili
členové představenstva a dozorčí rady.“
Tato žádost zastupitelů byla splněna,
kromě standardních bodů zastupitelstva
byl na program zařazen i bod Žatecká
teplárenská, přítomni byli členové představenstva a dozorčí rady. V podkladech
zastupitelům byly doručeny i odpovědi
na dotazy ohledně této společnosti, které
si dodatečně vyžádal Karel Krčmárik
dne 24. října 2011 (den před termínem
odeslání podkladů pro jednání zastupitelstva). Překvapením pro většinu
přítomných v sále, pak bylo 2. listopadu vystoupení zastupitele Krčmárika
(KSČM), který navrhl vypuštění bodu
Oprava renesanční sladovny byla dokončena, využita by měla být od za- Žatecká teplárenská z programu jednání. Dále také vypuštění projednávání
čátku příštího roku.

materiálů, které byly předloženy přímo
na jednání zastupitelstva např. zápis
z Kontrolního výboru zastupitelstva
(předsedou je pan Krčmárik), Finančního výboru, zpráva o Nemocnici Žatec,
o.p.s. a další body, které obvykle bývají
bez problému projednávány, i když jsou
předloženy v den jednání.
Tento jeho návrh však byl v rozporu
s žádostí, kvůli které bylo zastupitelstvo svoláno a i s následující žádostí
o poskytnutí odpovědí ohledně Žatecké
teplárenské a.s.. Požadované informace
byly řádně předloženy a byly součástí
podkladových materiálů, které obdrželi
všichni zastupitelé.
Z důvodu, že se zastupitelům nepodařilo schválit program bez bodu Žatecká
teplárenská a.s. bylo, i přes dohadovací
řízení, které navrhla starostka Zdeňka
Hamousová, zastupitelstvo ukončeno.
Jedná se patrně o strategii tzv. obstrukcí, které jsou k vidění např. v PSP ČR.
Cílem opozičních zastupitelů může být
také to, co nejvíce „zaměstnat svými
úkoly“ Město Žatec i Žateckou teplárenskou a.s. a omezit tak funkčnost jejich
orgánů. Zastupitelé se tak namísto jednoho jednání sejdou v listopadu celkem
třikrát, následovat bude ještě prosincové
zastupitelstvo, na kterém by měl být
schválen rozpočet na rok 2012.
Rada města

Renesanční sladovna nabízí pohled do historie

Jeden z mála unikátů, ne-li jediný, středověké sladovny, která zůstala zachována a která již v době svého vzniku byla stavěna jako sladovna. Jinak většina
do dnešních dochovaných středověkých sladoven byla přestavěna na sladovnu
z jiných, většinou měšťanských domů.
Počtvrté v tomto roce se uskuteční
Stavba, do počátku 90.let minulého sloužit Žatečanům i turistům z blízkého
v Žatci svoz odpadu objemného, nebez- století mylně považovaná za středověký či dalekého okolí.
pečného a elektroodpadu tuto sobotu špitál s kaplí Božího Těla, je symbolem
Co bude pro návštěvníky k vidění?
19. listopadu dopoledne na obvyklých žateckého pivovarnictví. Vznikla totiž
V přízemí sladovny bude informační
místech sběru.
jako renesanční sladovna s hvozdem kancelář s prodejem suvenýrů a veřejný
na sušení sladu a studnou ve dvoře. internet s dalšími o-line informacemi
K těmto účelům sloužila přinejmenším o Žatci. K vidění bude také výstava Žatec
v letech 1681-1775, později byla využita ve filmu, kde budou v krátkých ukázi jako městská sýpka. Roku 1801 byl dům kách presentovány filmy, které v Žatci
přestavěn k obytným účelům. Byla v něm byly natáčeny. Na tyto prostory naváže
Poslední letošní Farmářské trhy na ná- také výrobna a prodejna barev a drogerie i malé studio, kde si budou moci děti
městí Svobody v Žatci se uskuteční Jacobs. Původní nápisy se na fasádě z mateřských škol či prvňáčci vyzkoušet
ve čtvrtek 24. listopadu od 8 do 16 hodin našly a byly na základě striktního poža- svoje moderátorské a herecké schopnosti
a po nich následují Adventní trhy, které davku památkářů i restaurovány.
před zapnutou kamerou. V místě původjsou denně od 28. 11. do 5. prosince.
Sladovna bude po dokončení obnovy ního hvozdu bude archeolog Petr Čech
presentovat svoje archeologické nálezy
během celé výstavby CHCHP. V patře sladovny vznikne galerie moderního umění.
Něco málo k historii...
Sladovna chátrala již od 50.let 20.století. Sakrální funkce zřejmě byla důvodem
k zacházení s budovou směřující k jejíObčané Ústeckého kraje mají nyní možnost prostřednictvím petiční akce pod- mu „samovolnému“ zániku. Jak jinak
pořit snahy kraje prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Senátu si vysvětlit sejmutí krovu a dřevěných
Parlamentu ČR schválení tzv. „Ústeckého balíčku“ legislativních změn, který stropních konstrukcí v jižní části objektu
má pomoci řešit sociální napětí na území Ústeckého kraje.
po roce 1960? Následkem toho se usadiÚstecký kraj zpracoval návrhy zákonů mu vlastnímu legislativnímu počinu. ly v zásypech kleneb patra náletové dřevive čtyřech problematických oblastech,
Od 1. listopadu do 30. listopadu může- ny a jejich kořenové systémy narušovaly,
které by se měly stát prvním legislativ- te tento petiční arch podepsat i v našem společně s povětrnostními vlivy, cihlové
ním krokem k řešení vyhrocené situace. městě. Petiční archy jsou k dispozici na: klenební konstrukce a obvodová zdiva.
Městském úřadu Žatec, nám. Svobody
Přestože se Vláda ČR snaží vzbudit
Záchranou ve chvíli poslední byl rok
dojem, že chce situaci řešit, v součas- 1 v podatelně, informacích a v turi- 1989 a v roce 1991 odstranění stromů,
né době nemá žádný konkrétní plán stickém informačním centru; Měst- jejichž průměr dosahoval více než 20 cm,
nutných legislativních změn. Bohužel ském úřadu Žatec, Obránců Míru 295 provizorní statické zajištění a zastřešení
Vláda ČR s Ústeckým balíčkem vyjád- na pokladně. Více informací na: www. budovy. V rámci prací byl proveden
řila nesouhlas, aniž by zároveň přijala kr-ustecky.cz nebo na výše uvedených stavebně-historický průzkum a archeoloefektivní rozhodnutí k tolik potřebné- podpisových místech.
(sme) gický výzkum ve stavebně-geologických

Podzimní úklid

Pokračují trhy
na náměstí

Petice ke schválení
Ústeckého balíčku

sondách. Oba dva směry bádání na sobě
nezávisle potvrdily určení objektu jako
renesanční sladovny.
Trvalo však dalších 20 let, než se
podařilo sehnat dostatečné finanční
prostředky na záchranu nejen sladovny
samotné, ale i okolostojících domů.
Ty pomohly sladovně přežít a byly jí
oporou, nakonec ale situace dospěla
tak daleko, že je chátrající objekt začal
sám ohrožovat.
Shodou okolností byly sondy z roku
1991 umístěny tak, že odhalily tři základní technologické komponenty sladovnictví. Tím byla studna jako zdroj vody pro
namáčení obilí. Dále humno v přízemí,
kde docházelo k máčení a klíčení zrna
a topný kanál pod podlahou hvozdu,
kam se ukládalo naklíčené obilí k sušení
v jeho závěrečné transformaci na slad
k vaření piva.
Pokračující výzkum v roce 2010 -11

si kladl za cíl odkrýt studnu, v přízemí
odhalit místo máčení sladu v tzv. náduvnících a ve hvozdu zpřístupnit topný
systém. Vytčené cíle byly bezezbytku
naplněny, což umožní návštěvníkům
shlédnout vše podstatné, co činí sladovnu sladovnou.
Zásluhou projektu Chrám Chmele
a Piva, jež je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Městem Žatec, byla Renesanční sladovna
zachráněna. Samo Město Žatec by nikdy
nebylo schopno takto zdevastovaný dům
ze svého rozpočtu ufinancovat. Celkové
náklady na konverzi renesanční sladovny
se totiž pohybovaly okolo 30 mil. Kč.
Mgr. Petr Čech
Ing. arch Jiří Vaníček

Období 80. let 20. století

Dnešní pohled
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

harmonogramu rekonstrukce
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70
Zveřejněno: od 15.11.2011 do 14. m2 s podílem společných částí budovy
12. 2011
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
Záměr projednán RM dne 23.11.2009
357/41632
vzhledem k celku za kupní
Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova
cenu … 460.780,- Kč a poplatky spose st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
jené s provedením smlouvy.
n 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
Záměr Města Žatec
„Posádkový dům armády“,
pronajmout ze svého
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti volnými
majetku
bytovými jednotkami.
projednáno radou města dne 22. 08.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč 2011
n č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci o ven nebytový prostor – garáž č. 6 likosti 1+3, plocha bytu 68,20 m 2
v objektu EČ 2465 ul. Písečná v Žatci s podílem společných částí budovy
o ploše 21,35 m2 za minimální měsíční č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci a ponájemné ve výši 1.826,- Kč včetně dílem pozemku st.p.č.5040 o výměře
DPH bez služeb.
1043 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti
Rada Města Žatec usnesením č. 682/42456 vzhledem k celku za kupní
616/99 schválila podmínku nájemních cenu … 740.370,-Kč a poplatky sposmluv a to: měsíční nájemné bude jené s provedením smlouvy.
uhrazeno před podpisem nájemní n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci
smlouvy a následně dopředu nejpoz- o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50
ději do pátého dne předcházejícího m 2 s podílem společných částí buměsíce.
dovy č.p.2817, 2818, 2819 v Žatci
Zveřejněno: od 15.11.2011 do 14. a podílem pozemku st.p.č.5040 o vý12. 2011
měře 1043 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
685/42456
vzhledem k celku za kupní
Opakovaný záměr Města cenu … 791.783,-Kč
a poplatky spoŽatec pronajmout ze
jené s provedením smlouvy.

svého majetku

projednáno radou města dne 18.7.2011
n nebytový prostor - prodejna v č.p.
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody
v Žatci o ploše 79,50 m2 za minimální
nájemné ve výši 13.000,- Kč měsíčně
bez služeb s podmínkou umožnění
přístupu na společné sociální zařízení
pro nájemce a zaměstnance prodejny
knih.
Rada Města Žatec si usnesením č.
173/99 vyhrazuje právo k jednání
přizvat pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá zájmům
města.
Rada Města Žatec usnesením č.
616/99 schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude
uhrazeno před podpisem nájemní
smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 15.11.2011 do 14. Zveřejněno: od 15.11.2011 do 14.
12. 2011
12. 2011

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Záměr projednán RM dne 27.06.2011
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
Kupní cena: 2.700.000,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- část kupní ceny ve výši 700.000,Kč bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 2.000.000,Kč bude zaplacena do 2 let od podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím
přímé vykonatelnosti, v případě dokončení rekonstrukce střechy do 2
let od podpisu kupní smlouvy bude
tato část kupní ceny prominuta
- zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 2 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí
za zaplacenou část kupní ceny
- zřízení věcného břemene přístupu
do objektu na st.p.č. 413 přes st.p.č.
412
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení ZM
formou notářského zápisu.
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového

Žatecký
týdeník

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
st.p.č. 5053 o výměře 699
Opakovaný záměr Města pozemku
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 758/30476
Žatec prodat ze svého vzhledem k celku za kupní cenu …..
791.809,- Kč a poplatky spojené s promajetku
v souladu s čl.6 odst. 4 Zásad pro vedením smlouvy.
prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec, bytovou jednotku
obsazenou nájemníky:
n č. 2 / 7 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2 Stroupeč
o velikosti 711/8536 vzhledem k celku
za kupní cenu 200.260,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 15.11.2011 do 14.
12. 2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
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. 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 … 758.634,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
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
609/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu … 657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/14 ul. Černobýla v Žatci

Žatecký týdeník
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 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 …
801.278,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

s podílem společných částí budovy
č.p. 2726 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 3579 o výměře 239 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 644/14263 vzhledem
k celku za kupní cenu … 758.770,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy,

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 pon č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky platky spojené s provedením smlouvy.
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 m 2 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. 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
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky smlouvy.
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 vý- n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
měře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m2
306/40636 vzhledem k celku za kupní s podílem společných částí budovy
cenu … 418.719,- Kč a poplatky spo- č.p. 2652 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 4110 o výměře 174 m2 v k.ú.
jené s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky Žatec o velikosti 661/3940 vzhledem
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu k celku za kupní cenu … 396.822,31,00 m2 s podílem společných částí Kč a poplatky spojené s provedením
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci smlouvy.
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 … 356.771,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, 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 … 382.738,- Kč a poplatky spo- Nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
jené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci v Žatci, plocha 26,80 m2, s podílem
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 společných částí budovy č.p.2832,
s podílem společných částí budovy 2833, 2834 v Žatci a podílem poč.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci a po- zemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
dílem pozemku st.p.č. 5081 o výmě- m2 v k.ú. Žatec o velikosti 268/40636
ře 1067 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti vzhledem k celku za kupní cenu …
306/40636 vzhledem k celku za kupní 260.000,-Kč a poplatky spojené s procenu … 418.642,- Kč a poplatky spo- vedením smlouvy.
jené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 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 … 393.822,- 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
Žádost o koupi je nutno podat na přepozemku st.p.č.5044 o výměře 680
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/28304
nemovitosti v termínu zveřejnění
vzhledem k celku za kupní cenu …
záměru prodat. Zásady pro prodej
497.930,-Kč a poplatky spojené s pronemovitostí z majetku Města Žatec
vedením smlouvy.
včetně tiskopisu žádosti o koupi nen č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci
movitosti jsou k dispozici na www.
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
mesto-zatec.cz nebo na informacích
m2 s podílem společných částí budoMěú Žatec. Bližší informace získáte
vy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
na tel. 415736224.
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680 n č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci o ve- Zveřejněno: od 15.11.2011 do 14.
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/28304 likosti 1+2, plocha bytu 64,40 m 2 12. 2011
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řádková inzerce
n Pronajmu byt 3+1 (Podměstí)
3. patro, balkon, plast. okna, dům
zateplený. MŠ,ZŠ, MHD a obchody v dosahu. Pouze zaměstnaným
zájemcům. Pronájem dlouhodobý,
později možný odkup. Informace:
774 352 215
n Pronajmu nebytový prostor ( prodejna, kancelář ) v Podměstí –Žatec, tel.:
602 473 676
n Pronájem bytu 1+1 v Žatci, 3.
patro + balkon. Nájemné včetně všech
poplatků 7.000,- Kč. Kauce jednoho
nájmu. Tel.: 777 312 422
n Poskytuji úklidové služby bytů,
rodinných domků a příslušenství. Zn.:
spolehlivost a cenová dostupnost. Tel:
606 062 698
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky. Maturita, bezúhonnost a dobrý
zdravotní stav podmínkou. Bližší
informace na tel.: 415 779 108 (106)
nebo na www.vscr.cz
n Věznice Nové Sedlo přijme do pracovního poměru investičního referenta.
Požadované vzdělání střední průmyslová škola stavební, obor pozemní stavby.
Bližší informace na tel.: 415 779 108
(106) nebo na 415 779 102, 415 779 240.
n „AKCE - vypracování finanční
analýzy zdarma. Jedná se o nezávislou informační schůzku. Finanční
poradce F. Vavruš. Tel.: 775 878 295“
n Pronajmu byt 1+1 v rod. domku.
Byt je kompletně vybavený, samostatný vchod. Vhodný pro 1 osobu. Volný
ihned. Tel.: 723 464 899, 728 995 973
n Dáme do užívání samotnou 1
místnost cca 16 m2, zařízenou, topení
„Gamat“ pro 1 osobu, ženu, bezdětnou,
v přízemí, v úplném středu města Žatce.
Zn.: „Nouzovka“. Nájemné – protislužba. Informace na 607 282 961 po celý
den!
n Prodám zahradu vedle hřbitova
v Žatci. Cena dohodou. Tel.: 775 872 591
n Pronajmu dlouhodobě garáž s el.
220 V – Žatec, lokalita Podměstí. Tel.:
604 401 940
n Daruji štěňata křížence menšího
vzrůstu, černo-bílé zabarvení. Tel.:
723 823 191.

BLAHOPŘÁNÍ

Zamykání lesa uspořádali členové Houbařského spolku Žatec v sobotu 12.
listopadu tradičně ve Vroutku. Společenská část pak pokračovala s hudbou
i pro ostatní členy v restauraci Chaloupka v Žatci.
Foto Pavel Dombaj

Houbaři testovali rekordní
počet vzorků

Letošní rok nepřál houbařům tak, jako si začátkem sezony slibovali. Přesto
na degustaci nakládaných hub, kterou pořádal Houbařský spolek Žatec minulý čtvrtek v restauraci Chaloupka, bylo přijato 44 vzorků, což je rekordní
počet za 28 let pořádání žatecké spolkové degustace.
„Do soutěže bylo přijato celkem 44 107 bodů a současně druhý bronz.
vzorků nakládaných hub, z toho 21
O hodnocení se postaralo celkem
vzorků patřilo do první kategorie, což 15 komisařů a to nejen z pořádajícího
jsou vybrané druhy, a 23 do II. kategorie spolku. U anonymně předkládaných
(neběžné druhy),“ informoval náš list vzorků hodnotili především vjem, chuť
předseda Pavel Dombaj. Inženýr chemie a konzistenci, za které dávali body od 0
se sám velice úspěšně věnuje dlouho až po 10 bodů. „Do loňska jsme měli
zejména II. kategorii v objevování chutí hodnocení jen do pěti, nyní poprvé jsme
hub, které jsou méně obvyklé a pro laika bodovali novým způsobem, který bude
většinou zcela neznámé druhy.
i na celostátní degustaci, kterou pořáŽe předseda Dombaj opravdu umí, dáme v Žatci 17. března 2012,“ doplnil
prokázala samotná poslední degusta- informace Ing. Dombaj.
ce, neboť v kat. II obsadil první dvě
Mimo hlavní pozornost a pořadí si
místa. Jeho naložená muchomůrka vede předseda žebříček degustátorů.
růžovka (masák) vyhrála se 113 body Podle jeho hodnocení (odchylky od průpřed třepenitkou makovou téhož au- měru) dosáhl nejlepšího výsledku Jiří
tora, která dostala 101 bodů stejně Kadaš, který byl v bodování před třemi
jako čirůvka dvoubarvá od třetí Sofie roky pátý. Pro zajímavost - dlouhodobě
Svobodové.
nejlepšími degustátory v Žatci jsou ženy,
V tradiční kategorii I obsadily letos členky spolku Hronková a Málková, kteprvní tři místa hřiby. Vítězný stra- ré letos v porotě nebyly.
koš autora Jiřího Tonara získal 113
Postup do celostátní soutěže si vybobodů, hřib dubový od Jozefa Spodni- jovali v kat. I. Jiří Tonar a Jozef Spodniaka 109 a třetí byl opět strakoš, je- ak, v kat. II. obě postupující místa patří
hož autorka Sofie Svobodová dostala Pavlu Dombajovi.
(jak)

Příroda vystavená v Křížově vile

n Blahopřejeme manželům Bažantovým k jejich zlaté svatbě a přejeme
hodně štěstí a zdraví do dalších let.
Ve čtvrtek 10.listopadu 2011 se uskutečnila v Křížově vile vernisáž výstavy
Syn Petr s rodinou
vytvořená z vybraných fotografií přihlášených do II. ročníku fotografické soutěže Objev přírodu Žatecka.
Vzpomínka
Příjemného setkání se zúčastnilo
Porota žateckého ekocentra vybran Dne 15. listopadu vzpomínála z celkem 88 fotografií přihlášených na třicet příznivců přírody a fotograme 100. výročí
do soutěže dvacet, které tvoří vlastní fování. Tuto a doprovodnou výstavu
narození pana
výstavu, a z nichž čtyři fotografie získaly nazvanou Chráněná příroda a krajina
Jaroslava LanČR, která je zaměřena na naše národzvláštní ocenění.
gra ze Staňkovic.
Byla to fotografie nazvaná „Velikán“ ní parky a chráněné krajinné oblasti
S úctou a láskou
teprve čtrnáctileté Kateřiny Bartošové, (určena hlavně pro základní školy) je
dcery a syn s rofotografie „Dokud nás pila nerozdělí“ možné shlédnout spolu s doprovodným
dinami.
Růženy Hynkové, fotografie „Slunce filmem Natura Bohemica a výukovým
kreslí krásu“ Ivany Božkové a fotografie modelem do 9. prosince letošního
roku.
(ph)
„Ráno“ Josefa Bláhy.

Rozloučení

2. 11.
6. 11.
		
7. 11.
		
9. 11.
11. 11.
		
12. 11.

Pavlína Chreňková
Petr Petlan
Anton Kozelec
Antonie Řánková
Václav Štíbr
Bronislava Vršatová
Antonia Makayová
Ludmila Kunešová
Věra Machuldová

87
58
75
78
83
68
71
85
81

Poděkování
Za celý kolektiv Základní a Mateřské
školy v Novém Sedle, v čele s paní ředitelkou Mgr. D. Milsimerovou, bychom
chtěli poděkovat týmu pracovníků Věznice Nové Sedlo, který nám daroval
spoustu krásných hraček a výukových
pomůcek.
Náš vřelý dík také patří všem šikovným
lidem, které se přímo účastnili výroby.
Všechny darované hračky a pomůcky
byly rozděleny mezi mateřinku a základní školu, kde poslouží mnoha dětem, ať
při výuce či při příjemných chvilkách
strávených hrou. Musíme také zdůraznit,
že skladbou hraček a pomůcek jste se přímo trefili do potřeb naší školy a všechny
dárečky budou využity při učení a rozvíjení schopností našich dětiček.
Za celý kolektiv pedagogů
Helena Bidmonová

Borešova cena

Slavnostní předání Borešovy
ceny za rok 2010 se uskuteční 22.
11. od 17 hodin v Křížově vile.
Tímto vás všechny srdečně zveme!

Školní vyučování v terénu

Třeťáci ZŠ Komenského alej v Žatci nechali v dušičkovém týdnu doma učebnice i sešity a učili se trochu jinak. A kdybyste se jich zeptali jak, odpověděli
by: ,,Máme projekt Žatec!“
A co to znamená?
A pokud jste se vydali na hřbitov
Tak např. pod vedením paní učitelky za svými blízkými, tak jste cestou zpět
Fajlové se děti seznámily s historií i sou- možná cestovali autobusem MHD s dětčasností našeho města na interaktivní mi, které paní učitelka Mrnková učila
tabuli, naučily se orientovat v plánku orientovat se v jízdním řádu, koupit si
města a vytvořily úžasné plakáty k vý- jízdenku a ohleduplně a slušně se chovat
znamným budovám Žatce.
při takovém cestování.
S paní učitelkou Lehmanovou se proA ptáte se: Co počty, psaní, tělocvik…?
cházely historickým jádrem města. Do- Ani ty jsme neošidili. Porovnávali jsme
provázel je při tom průvodce s odborným výšky žateckých věží, přepisovali získané
výkladem, pan Matyáš, ze kterého děti informace o městě na plakáty a pořádně
,,tahaly“ další a další informace o zají- jsme se prošli.
mavých místech i osobnostech Žatce.
Bylo to fajn a už dnes jsme nedočkaPak daly hlavy dohromady a připravily ví, co nás čeká na jaře při projektu ,,Na
pro spolužáky zábavné kvízy.
zdravíčko“.
(mm)

Nemocnice Žatec, o.p.s. – Chirurgické oddělení
Informace o nové metodě u kolonoskopického vyšetření

RYCHLÁ, BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ ÚLEVA OD BOLESTI

ENTONOX

Přípravek ENTONOX je účinné analgetikum s rychlým nástupem, snadným podáváním a řízením, které se po ukončení inhalace rychle odbourává z těla. Přípravek ENTONOX se podává přes inhalační masku, kdy pacient vdechuje směs plynů
dávkovanou nádechovým ventilem.
► rychlý nástup a ústup účinku během několika minut
► efektivní úleva od krátkodobé bolesti
► sedace při bolestivých zákrocích
► minimum nežádoucích účinků
► analgetické a sedativní účinky při plném vědomí pacienta
► neinvazivní, snadné podávání analgetika
► minimální nutnost pozákrokového sledování
Tento výkon je placená služba a není hrazena zdravotní pojišťovnou. Cena činí 400,- Kč.

Vánoční charitativní koncert
na radnici

Zveme Vás ve středu 7.12. 2011 od 17:30 hodin do obřadního sálu žatecké
radnice na koncert Vánoční zastavení.
V průběhu koncertu proběhne sbírka
Koncert uvede paní starostka města
ve prospěch rodinného centra Sedmik- Žatec, Mgr. Zdeňka Hamousová. Vstup
ráska v Žatci. Výtěžek sbírky bude použit je volný. www.cirkevbezhranic.eu .
jednak na koupi „stonožky“ (tj. dětská
Přijďte se naladit na vánoce.
prolézačka) a dále na rekonstrukci prostor Malé sedmikrásky. Koncertem Vás
bude provázet ve vánočním duchu kapela
Sieger band. Koncert pořádá Církev bez
hranic – Žatec, za podpory Městského
úřadu Žatec.
Vánoce za hranicemi je název výstavy,
kterou pořádá Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci od 24. listopadu
2011 do 14. ledna 2012.
Výstava přiblíží, jak se slaví Vánoce
v sousedních státech, zda všude zdoKe kreativnímu trávení volného před- bí stromeček, jaké jsou zvyky a pokrvánočního času nabízí na druhou ad- my o Štědrém dni a mnoho dalšího.
ventní neděli 4.12. od 14 do 17 hodin Vernisáž 24. 11. od 17 hodin v hlavní
Dům dětí a mládeže Žatec zajímavý tip budově muzea zahájí vánoční melodie
k výrobě volánkové šály. Jedná se o hit v podání žáků hudebního oboru ZUŠ
sezony a milý dárek. Cena 120,- Kč, nut- Žatec pod vedením paní učitelky Vené přihlásit a zaplatit do středy 30.11. roniky Musilové.
Bližší informace v DDM nebo na tel.
Školní výpravy prosíme nahlásit do415 710 591, 731 610 572
předu na tel. 415 749 466.

Jak slaví Vánoce
u sousedů

Jak na volánkovou
šálu v DDM

Mikuláš
v Sedmikrásce

Dvakrát za sebou uspořádá Mikulášskou besídku RC Sedmikráska pro
všechny dětičky ve dnech 30. 11 a 1.
12. od 16 hodin.
Balíček stojí 110 Kč (díky sponzorům
bývá hodnota vyšší). Nutno se
hlásit předem na tel.č.776 322 176,
mcsedmikraska@seznam.cz

Oživlá strašidla

Strašidelný výlet na zámek Jezeří.
uspořádal 30 října DDM Žatec pro
děti i dospělé.
Na rozloučení s návštěvnickou sezónou
zde již několik let ožívají strašidelné bytosti. V zámeckých komnatách a sklepeních na nás čekala nejrůznější strašidla,
některá opravdu naháněla velký strach
a hrůzu. Ale všichni jsme zvládli prohlídku bez újmy.
(mk)

OA a SOŠZE Žatec
Studentská 1354

přijímá 240 žáků
pro školní rok 2012/2013
na obory:






obchodní akademie (120 žáků)
ekonomické lyceum (30 žáků)
agropodnikání (60 žáků)
ekologie a životní prostředí (30 žáků)

Na obor ekonomické lyceum konají přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky žáci s průměry nad 1,90.
Na ostatní obory žáci přijímací zkoušky nekonají.
Dny otevřených dveří:
9. 12. 2011 od 14.00 do 18.00 hod. (areál obchodní akademie)
24. 11. 2011, 9. 12. 2011, 13. 1. 2012 (areál zemědělské školy)
Kontaktní údaje:
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
Studentská 1354, 438 01 Žatec
Telefon: 415 742 106-7 ( OA ), 415 740 365 ( SOŠZE )
e-mail: oazszatec@arsys.cz, www.oazszatec.cz
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Fandové volí
nejlepšího hráče

Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
17.11. čtvrtek

19.11. sobota

20.11. neděle

MICHAL PAVLÍČEK ml. „ Sluneční turné“

19:30

Koncertní turné na podporu „Sluneční školy“v Himaláji – to je projekt
občanského sdružení „SURYA“. Projekt SURYA představuje realizaci výstavby solární školy, která umožní základní vzdělávání a celoroční výuku ve
vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar.
Vrámci tohoto turné se představí Michal Pavlíček ml. se skupinou Šťastní a
připojí se i kapela Iva Marešová & 999 . SOUČÁSTÍ PROGRAMU BUDE
PROMÍTÁNÍ FOTEK A PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU SOLÁRNÍ ŠKOLY
SURYA.
mimo předplatné. Koncertní turné
Vstupné: 120 ,- Kč (v předprodeji 100,-Kč) www.surya.cz

SATYAGRAHA Philip Glass

18:45

PINOCCHIO - Divadlo „JÁ TO JSEM“

15:00

Dramaturgickou lahůdkou přenosů je zařazení minimalistické opery Philipa
Glasse Satyagraha pojednávající o významných momentech života duchovního a politického vůdce hnutí za nezávislost Indie Mahátmy Gándhího.
Opera je celá zpívaná v sanskrtu, v němž Satyagraha znamená pravdivá síla.
Vizuální ohňostroj této Glassovy opery se vrací na jeviště Met podruhé a to
v nové inscenaci režiséra Phelima McDermotta. Za dirigentským pultem
stane Dante Anzolini, který v Met řídil i její premiéru.
předplatné skupiny „ O i mimo předplatné. Opera - Satelitní přenos
Vstupné: 300 ,- Kč (předplatné 280,-)
Pohádka „Pinocchio“ získala cenu dětského diváka na festivalu v Havířově.
PINOCCHIO -copak o něm potřebujeme něco slyšet? Zcela určitě ANO.
Opět do žateckého divadla zavítá V. Marčík ml. a společně s E.Marčíkovou
st. povedou na scéně A. Bergra a P. Peňalosa Lopez své loutky tak, aby našim
dětským divákům předvedli recept na ne zrovna nejlevnější prezidentskou
bábovku. Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 70 ,-Kč

24.11. čtvrtek SPIRITUÁL KVINTET

19:30

25.11. pátek	Travesti skupina - KRÁLOVNY NOCI

19:00

26.11. sobota

19:30

Nejstarší, nejznámější a dnes již legendární folková skupina SPIRITUÁL
KVINTET oslavila v loňském roce neuvěřitelných 50 let své činnosti. Společně s novou posilou, zpěvačkou Veronikou SOUČKOVOU, zazní některé
písně tak, jak jsme je možná ještě nikdy neslyšeli.
předplatné skupiny „ D “ i mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 200 ,- Kč

30.11. středa

Ostravská agentura uvádí v žateckém divadle svou velkolepou „TRAVESTI
SHOW“.
Mimo předplatné. Pronájem divadla.
Vstupné: 200 ,- (v předprodeji 150,-Kč)

FEÉRIE o KLADNĚ ( amatérské představení )

Divadlo V.A.D. Kladno uvede urbanisticko-sociálně-politologickou a navíc
edukativní inscenaci,kde vznikající orchestrální „nástřel“ humoru a pochopitelné ironie spouští veletoč jednoduché divadelnosti.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50 ,-

JOSÍFEK a MARUŠKA MAJÍ DĚŤÁTKO „ ADVENT „

10:00, 14:00

Divadlo ŠPILBERG v době příprav na Vánoce zahraje svou inscenaci,
která na motivy známého biblického příběhu poutavou a poučnou formou
zavede nejen naše nejmenší diváky do období, které předcházelo narození
Ježíše Krista a času jeho narození a dětství.V kombinaci s nejznámějšími
vánočními melodiemi slibuje silný emotivní zážitek.
Předplatné skupiny E,M i mimo předplatné. Pohádka. Vstupné: 40 ,-

Digitální KINO Žatec – www.divadlozatec.cz
16.11. .. 20:00 / 18.11. .. 20:00 /

ANONYM

Drama /Velká Británie / Německo / 2011/ 130 min / CZ Titulky / od 12 let
Příběh filmu Anonym, který se odehrává v Anglii za období vlády královny
Alžběty, spekuluje o otázce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků a géniů jako Mark Twain, Charles Dickens a Sigmund Freud: kdo je doopravdy
autorem díla, připisovaného Williamu Shakespearovi?
Hrají: Vanessa Redgrave, Rhys Ifans, Joely Richardson, David Thewlis
Vstupné : 100,-

18.11. .. 17:30 / 20.11. .. 20:00 / 22.11. .. 20:00

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1

Fantasy / Romantický / Thriller / USA/ 2011 / CZ Titulky / od 12 let
Bella se rozhodla vzít si Edwarda, ale stále má velice ráda i Jacoba, který
odešel. V přípravách na svatbu se vyžívá Alice, které Bella všechno sveřila.
Bella se rozhodne stat upírkou, i přesto že s tím Edward nesouhlasí, ale
musí ji být po vůli. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner,
Dakota Fanning, Anna Kendrick, Ashley Greene
Vstupné: 90,-

19.11. .. 15:00 / 23.11. .. 17:30 / 27.11. .. 15:00

ŽRALOCI NA S(O)UŠI

Animovaný / Dobrodružný / Malajsie / 2011 / CZ Dabing / Přístupno
Dobrodružný animovaný příběh o rybách, které se chtějí dostat na pevninu.
Vstupné: 90,-

22.11. .. 17:30 / 29.11. .. 17:30 /

NECHÁPU JAK TO DOKÁŽE

Komedie / USA / 2011 / CZ Titulky / Přístupno od 15 let
Kate Reddy pracuje přes den jako finanční manažerka v prestižní bostonské společnosti, po práci se coby milující žena a matka vrací ke svému
manželovi, architektovi Richardovi a dvěma ratolestem. Její život je jedním
velkým kolotočem, ve kterém se Kate snaží nezanedbávat nic a nikoho.
Režie:Douglas McGrath. Hrají: Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker (Sex
ve Městě) , Christina Hendricks
Vstupné: 90,-

27.11. .. 17:30 / 30.11. .. 20:00 /

VÁLKA BOHŮ 3D

27.11. .. 20:00 / 29.11. .. 20:00 /

VENDETA

Akční / Drama / Fantasy / USA / 2011 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům,
se zjevuje nové zlo zmítající světem. Šílený touhou po moci, započal král
Hyperion válku proti lidskosti. Hrají: Mickey Rourke, Henry Cavill, Freida
Pinto, Corey Sevier, Kellan Lutz, Robert Maillet,
Vstupné:130,Drama / Česko / 2011 / 90 min / Přístupno od 12 let
V jednom dni, během pár hodin, spojí pomsta osudy několika lidí. Kdo
z nich je vrah a kdo oběť? Hvězdně obsazený český thriller, který se vám
zadře pod kůži. Hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Igor Chmela, Marek
Taclík, Lucie Šteflová, Ondřej Havel, Václav Vostárek, Daniel Novák, Václav
Neužil, Leoš Noha. Vstupné: 90,-

www.divadlozatec.cz

Karatisté před ME opět s tituly

Tři tituly mistrů republiky vybojoval Karate Club Žatec minulý víkend. Protože ale stálice Tuček a Svítek jsou zraněni a Brůna nemocen, o zlaté medaile
se zasloužily žatecké ženy!
V Českém Krumlově na M ČR JKA titul,“ prozradil na svoji svěřenkyni
v kumite získala titul mezi staršími do- trenér Rudolf Šianský. „Navíc má
rostenkami Simona Ljapinová a bronz bronz ze soutěže družstev, za které
vybojovala Marie Slováčková. V juni- tam startuje.“
orkách vyhrála Tereza Vohradníková,
Jediné zastoupení v mužích měl Žatec
4. skončila Simona Ljapinová a na 5. díky ne zcela zdravému Lukáši Frýdecpříčce Marie Slováčková. V kategorii kému, který skončil až šestý.
seniorek získala stříbro Vohradníková.
„Frýdecký už měl zajištěnu účast na
Její kolegyně Petra Cífková vybojovala ME 25.-27. listopadu v polském Bielsko
dokonce zlato, ale nikoliv české, nýbrž – Biale. Lukáš je nominován do týmů i
německé šampionky. „Petra totiž ve jednotlivců, stejně jako Vohradníková,
stejný den startovala na mistrovství která startuje se Slováčkovou i v soutěSRN v Bottropu, kde obhájila loňský žích juniorek.
(jak)

Žatecký týdeník

O titulu nejlepší fotbalista Slavoje Žatec ve všech kategoriích rozhodnou
svými hlasy fotbaloví příznivci.
Na anketních lístcích tipují hráče, kteří
je nejvíce zaujali v letošním roce v barvách žateckého Slavoje. Anketní lístky
je možné si vyzvednout na sekretariátu
klubu, při domácích utkáních nebo přímo v restauraci Chaloupka, kde je rovněž umístněna hlasovací skříňka. Tipy
je nutné odevzdat do 25.11. do 20 hodin. Vyhlášení nejlepších se uskuteční
2.12.201 od 18.00 hod. na Chaloupce,
a ceny nejlepším mimo jiné budou předávat dva hosté, kteří pořadatelům již
potvrdili svoji účast (populární herec
a velice známá fotbalová legenda, internacionál, který rozdával fotbalovou
radost). Loni předával ceny Luděk SoPřestože žatecký Sláva Špác (vlevo) na stadionu v Mariánských Lázních podal bota, alias předseda Slavoje Houslice.
výborný výkon, rozhodčí nakonec vyhlásili vítězem domácího Petra Kysilku. Součástí slavnostního večera bude
sportovní tombola a hudební produkce
k tanci. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si vstupenky zajistit přímo
V Mariánských Lázních na zaplněném zimním stadionu se koncem října ko- u sekretáře klubu.
nal galavečer thajského boxu a K-1 pod názvem Noc boje 5.
Je velkým úspěchem pro žatecké G- škodou, že se mu tento zápas nevydařil.
-Titány, že do celkových deseti zápasů
Ovšem naproti tomu zažil velký comebyli pořadatelem vybráni čtyři žatečtí back po roce David Meduna v zápase
bojovníci Sláva Špác, David Nekola, Muay-Thai do 82,5kg. Proti Jiřímu HaHany Greisiger a David Meduna.
tašovi z Elga Chomutov, kterého koučo- Oddíl stolního tenisu Severu Žatec
Velice pěkný zápas předvedl Sláva val sám Jirka Žák, současný nejlepší byl v sobotu 5. 11 z pověření KSST
Špác proti domácímu Petru Kysilko- thajboxér a úřadující mistr světa, David pořadatelem krajského BT v kategorii
vi z Ravány gymu Mariánské Lázně rozsekal na body 3:0. Po ramkicku, který starších žáků.
Šestice domácích se dokázala opět prove váze -72,5kg. Jednalo se o zápas David zasadil do hlavy soupeře v posledv Muay-Thai s lokty a bez chráničů. ním kole. Hataš kvůli zranění nemohl sadit. Dominik Urbánek, Petr Městka,
Jan Hänel, Filip Karbula, Michal ŠtěpPřestože po vyrovnaném průběhu po- ani nastoupit na vyhlášení.
slední kolo patřilo Slávovi, hlasitost
Meduna, který je čerstvým otcem, nička a Jiří Vízner se dokázali probojovat
domácích fanoušků ovlivnila verdikt a který trénuje více sám, byl také nomi- do finálové dvanáctky. Potvrdili tak, že
rozhodčích a k našemu úžasu vyhrál nován na mistrovství ČR v K-1, které se v současnosti je na Severu Žatec v této
těsně na body Petr Kysilka. Bohužel konalo 1. 10. v Praze. V loňském roce kategorii nejsilnější základna v kraji.
Greisigerův soupeř, německý Turek obsadil David v kategorii -81kg výborné V čtyřhře se všichni probojovali do čtvrtfinále. Dvojice Štěpnička – Karbula proFlamur Mehmedi pro zranění ramene 3. místo. Letos se ale hned v prvním kole
hrála až ve finále s litoměřickým párem
zrušil zápas.
utkal s mistrem Evropy a světa 2011 Pav- Hervert –Březovský, který se tak stal
David Nekola nastoupil proti Domi- lem Henrichem a po velice vyrovnaném dvojnásobným vítězem žateckého turnaje.
niku Vaškovi z Hanuman gymu ve váze zápase prohrál 1:2 na body.
-69,85kg v kategorii K-1. Náš borec měl
V současnosti probíhá nábor nových
ale smolný den a se soupeřem, kterého členů v boxovně v Mládežnické ulici.
před dvěma lety porazil, prohrál KO. Případní zájemci o tento sport se mo- Z dosavadních odehraných čtyř kol
Přitom za poslední rok David neprohrál hou přihlásit do konce listopadu v době 1. ligy ABL se v bowlingovém centru
ani jeden ze svých zápasů a je velkou konání tréninků.
(lb) v Chomutově žateckému Night clubu
klubu povedlo nejlépe to poslední.
V tabulce je Žatec sice stále na 6. místě, ale s náskokem a na 5. místo ztrácí
Poslední utkání roku před svými diváky se fotbalistům Slavoje Žatec vyda- pouhé dva body.
řilo až po změně stran, kdy zlepšeným pohybem otočili obraz hry a vyhráli
Žatečtí večer zahájili výborně a první
duel vyhráli 5:0, pak sice prohráli s líddvěma góly Pikla.
n Žatec – Litol 2:0 (0:0)
mu nadzvedl míč před ním hlavičkující rem 2:3, když jim chyběla trocha štěstí
v závěru. Následující duel vyhráli 4:1
Přestože domácí byli až na Svobo- Jakubov.
du kompletní, jejich hra v první části
Vyššímu vítězství Slavoje zabránil také a po dvou prohrách vyhráli i ten závěbyla patrně nejhorší na podzim. Hosté brankář hostů Rathouský, který pak vy- rečný 4:1.
Tentokrát se dařilo trojici Kozlovský,
od Lysé n. L. v kádru s Adamem Petrou- chytal šance Klasny, Janáčka a Paula.
šem však své tři gólové šance nevyužili. Hosté kromě nastřeleného břevna v 73. Dufek a Jarolím, která přispěla výraznou
Po přestávce nastal velký obrat. Do- Ježkem vážněji zaměstnali Švarce jen měrou k zisku bodů. Blailovi se už tolik
nezadařilo, ale určité zlepšení je vidět.
mácí zlepšili pohyb, nasazení a důraz jednou v 89. minutě.
V jednotlivcích se drží Jarolím na 8
v soubojích, taktovky se chopil MacháPřed závěrečným utkáním podzimu
ček. První šanci z centru Krejčíka využil na půdě 8. Meteoru Praha (neděle místě, Blail je 17. a Dufek 18.
Poslední hrací den je na pořadu 15.11.
v 52. rozběhnutý Pikl, který za dalších 10.15) je Žatec na 6. místě jen jediný
opět v Chomutově.
(jj)
8 minut ze stejného místa, ale centru bod od třetí příčky.
z druhé strany od Janečka, si pustil míč
Branky: 52. a 60. Pikl. Rozhodčí Huna prsa a pohotově zakončil.
deček, ŽK 1:1, 250 diváků
Pikl mohl zkompletovat hattrick běSlavoj: Švarc – Fiřt, Heinc, Bešík,
hem dalších 9 minut, kdy měl další dvě Krejčík – Klasna (84. Paul), Janáček,
gólovky. Nejprve po jeho hlavičce se Macháček, Sláma – Jakubov, Pikl (80.
odrazil míč od země nad břevno a pak Lesniak). Trenér Pavel Koutenský (jak) Žatečtí plavci celkovým ziskem 291
bodů porazili minulou sobotu největšího rivala z Ústí, klub MPKÚ, který
získal 229 bodů a přivezli domů zlatý
Velmi důležité body získala žatecká Lokomotiva A v 8. kole KP A. Na domá- Lounský pohár LUNA.
V sobotu 5.11.2011 se konal již 9.ročcí kuželně přivítala nováčka VTŽ Chomutov C, který měl dosud stejně bodů.
ník Lounského poháru LUNA. Vzhledem
I hosté potřebovali body, a tak čekali na domácí sestavu aby podle ní nasak tomu, že jsem chtěli po loňském zisku
dili své hráče.
stříbrného poháru letos přivézt pohár
Žatecký Čaboun v úvodním duelu sou- peřem, který je šestý, měli první padesát- zlatý, vyslali jsem do Loun všechny naše
peřku nemohl dlouho zlomit. To se mu ku naprosto stejnou. O výhře domácího nejlepší plavce. Celý závod se plaval
povedlo až v dorážce a vyhrál o 36. L. o 16 rozhodl větší klid v závěru. Malou ve třech kategoriích ročníků 2000-1999,
Ptáčkovi se už tolik nevedlo. V dorážce kuriozitou je, že Čaboun i Jarolím měli 1998-1997 a 1996 a starších.
nešly dohozy a prohrál o 37. Vedení hos- naprosto stejný výsledek (plné, dorážku
V nejmladší kategorii startovalo v Loutů o 1 kuželku bylo ale jejich poslední. i újezdy).
nech celkem 8 plavců. Z nich se na stupPtáčková výborně zvládla koncovku n Lok. Žatec A - VTŽ Chomutov C ně vítězů 5x prosadil Jakub Dvořák, 2x
první padesátky, ve druhé oba hráči pro- 7:1 (2450:2312)
Dominik Červenka a Filip Mach a jedČaboun 434, Ptáček L. 370, Ptáčková nou Tomáš Urban a Ráchel Pabianová.
padli v dorážce, ale náskok z úvodu stačil
k výrazné výhře o 71. Její syn Z. Ptáček 411, Ptáček Zd. ml. 401, Ptáček sen. Největším překvapením bylo asi 1.místo
ml. to neměl jednoduché a do posledních 400, Jarolím 434.
Tomáše Urbana na 50m volným způsoV jednotlivcích se Jarolím posunul bem, když poprvé prolomil hranici 30s
hodů nebylo o vítězi jasno. Naštěstí Ptáček jun. vyhrál o 5. Jeho otec měl sice na 3. místo, Čaboun je 7. a Ptáček sen. a zaplaval čas 29.40.
katastrofální první půlku, ale ve druhé na 25. místě. Sedmý Žatec hraje až 19.
Mezi plavci 13-14letými Lucie Svěcená
11. od 18 hdin v Podbořanech s domá- dokázala ve všech svých startech vyhrát.
to bylo úplně jiné a i on vyhrál o 47.
(jj) Ilonka Nováková získala 5 medailí, AnJarolím už mohl hrát v klidu. Se sou- cím C týmem, který je třetí.
tonín Svěcený 3, z toho překvapivě jednu na 50m znak. Filip Urban zaplaval
na 50m volným způsobem vynikajících
O víkendu 5.-6.11. se pod názvem AXIS Cup konalo v Jihlavě 6.kolo Českého 27.9, skončil na 4.místě a porazili ho jen
poháru v plavání. Žatecký oddíl v něm zastupoval Tomáš Plevko, který má plavci o rok starší.
v současné době skvělou formu.
Mezi dorostenci a dospělými Lucie UrTomáš startoval ve dvou závodech. a motýlek zvládl jako vítěz za vynika- banová získala 2 medaile, Katka Iblová 5
Na 50m volným způsobem rozplav- jících 24.49.
z toho 3x vyhrála a David Urban vybobu s přehledem vyhrál v čase 22.96
Oba Tomášovi časy jsou zároveň spl- joval také 5 medailí a z toho 4x zvítězil.
a na 50m motýlek opět zopakoval 1. něným B limitem na zimní ME. Od jisV rámci závodu se plavala i smíšená
místo v čase 25.02.
té účasti, našeho plavec dělily jen seti- štafeta na 4x50m polohový závod. Naše
V odpoledním finálovém bloku do- ny. Na kraulové trati to bylo 16 setin štafeta „A“ nedala nikomu šanci a v čase
kázal Tomáš své časy ještě vylepšit. a na motýlkářské 24. Další pokus má 1:54.40 s přehledem zvítězila s náskoNa 50m volným způsobem „nadělil“ Tomáš na VC Brna, která se koná 19.- kem 5 vteřin. „B“ štafeta skončila v čase
svým soupeřům více než vteřinu (22.58) 20. listopadu.
(jk) 2:09.40 na 8.místě.

Noc boje plná dramatických zápasů

Na Severu se hrál
krajský bodovací turnaj

Výkonnost je lepší

Obrat po přestávce dovršil Pikl

Po loňském stříbru
mají zlatý pohár

Lokomotiva nedala nováčkovi šanci

Plevko je kousek od limitu

