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Nové
ceny za svoz
odpadu

4

Do škol
zavítal Mikuláš
a čerti

Foto Tomáš Trégl

V čísle:

Adventní týden na hlavním žateckém náměstí lákal velké množství návštěvníků, kteří mohli sledovat
denně v podvečer kulturní program. Zcela zaplněné náměstí bylo hlavně 4.12. při Krampus show.
Na snímku je ještě původní vánoční strom, který o týden později padl pod náporem větru, ale již
v úterý jej nahradil nový.

Náměstí bez stromku nezůstane

6
8

Kam za
kulturou
koncem roku

Vánoční strom, který od konce listopadu zdobil žatecké
náměstí Svobody, se zřítil v neděli 11. prosince v dopoledních
hodinách. Při velkém poryvu
silného větru ze zlomil v dolní
části a při pádu ještě ve své polovině. Naštěstí nikomu se nic

MHD opět staví
v Kovářské ulici
Svěcená na
MS překonávala
české rekordy

nestalo až na jedno zaparkované
vozidlo, které přišlo o zrcátka,
čelní sklo a má poškozenou
střechu. S autem majitel odjel
a dále bude celou věc řešit likvidátor pojišťovny. Protože se
skoro 15metrový strom zlomil
na dvě části, jeho znovupou-

Město Žatec oznamuje znovuzavedení zastávky
Žatec, Kovářská do jízdního řádu linky městské
hromadné dopravy v Žatci. Od 5. prosince 2016
mohou tedy občané opět nastupovat a vystupovat
na zastávce Žatec, Kovářská na všech spojích
linky č. 566001 Městské autobusové dopravy
Žatec, linka č. 1.
Jiří Dobruský
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství Městský úřad Žatec

žití již nebylo možné. Přesto
nezůstane vyzdobené náměstí
bez charakteristického znaku
Vánoc. Nový o něco menší
strom byl již v úterý instalován
opětovně, městu Žatci ho darovali Kellerovi z obce Hradiště
nedaleko Žatce.

U kostela se před
svátky práce přeruší

Rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace
na Hošťálkově náměstí se protáhla více než investor
(dodavatelská firma) předpokládal. Důvodem posunutí termínu dokončení byla nutná změna trasy
pro bezpečnostní riziko s výkopy v blízkosti domů
s historickými základy. Práce se také musely přerušit v době Dočesné a k přerušení dojde i na konci
roku. Prostor na Hošťálkově náměstí bude proto
zprovozněn 16. prosince, ale pouze dočasně, neboť
od 2.ledna se bude v akci pokračovat.
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Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupené
tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č.
564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 12
Popis činnosti pracovního místa:
Vedoucí odboru je přímo zodpovědný za řízení odboru. Zodpovídá
za určenou investiční činnost města. Zabezpečuje realizaci schválené
koncepce rozvoje města. Zastupuje město při sepisování smluv
a jednáních o majetku města. Zodpovídá za hospodaření rozpočtových kapitol v souladu s organizačním řádem.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků
trvalý pobyt na území ČR,
● minimální věk 18 let,
● způsobilost k právním úkonům,
● morální a trestná bezúhonnost,
● znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (výhodou stavební a technické zaměření),
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
● znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 172/1991 Sb., o přechodu některých
věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí; zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace
ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví;
znalost zákona o zadávání veřejných zakázek; orientace v dopravních stavbách a majetkoprávních vztazích,
● manažerské a organizační schopnosti; praxe v řídící funkci
výhodou,
● základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné
správy,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● řidičský průkaz skupiny B
● předpokládaný nástup 01.02.2017
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
● návrh koncepce řízení odboru v rozsahu min. 3 strany A4,
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce,
● ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb.,
nebo žádost o vydání tohoto osvědčení.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 09.01.2017 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení
– vedoucí odboru rozvoje a majetku města“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh
nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 08.11.2016
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Třídit odpad znamená víc než papír,
sklo, plasty a nápojové kartony

Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona
o odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady
třídit podle jejich vlastností a tak s nimi nakládat.
V domácnostech vzniká tzv. druhy odpadu, kde jsou místa pro
domovní odpad, který je jednou odkládání odpadu, co můžete a co
z největších částí komunálního nesmíte. Dále z ní získáte inforodpadu. Komunálním odpadem je mace o tom, kdy se konají jaké
pak odpad, který vzniká činností sběrové akce, jaké jsou termíny
fyzických osob – tedy nepotřebné svozů odpadů a podobně. Protože
věci, odpad, který běžně produ- si každá obec tuto vyhlášku tvoří
kujeme ve svém bydlišti. Dále se sama, je běžné, že to, na co jste
do „komunálu“ počítá i odpad byli zvyklí v místě trvalého bydliz odpadkových košů, údržby ště, v obci, kde máte chatu, nebo
chodníků, cest a zeleně a případně chalupu neplatí, nebo funguje
odpady ze hřbitovů.
úplně jinak. Ve své kompetenci
Podle sběru komunální odpad mají obce a města také nastavení
rozdělujeme na směsný a tříděný výše poplatků a úhrad za svoz
(tzv. odděleně sbíraný). Vytřídit komunálního odpadu.
můžeme prakticky většinu z celkoToto smažte nebo doplňte podle
vého objemu komunálního odpa- skutečné praxe ve Vaší obci/městě.
du. Na tříděný sběr slouží barevné
V naší obci/městě…našem měskontejnery. Stejně tak můžeme ale tě se řídíme Obecně závaznou
odpad na některých místech ČR vyhláškou č. 2/2014, kterou se
třídit do pytlů, ale i ve sběrných stanoví systém shromažďování,
dvorech a střediscích, výkupnách sběru, přepravy, třídění, využívádruhotných surovin nebo při ní a odstraňování komunálních
mobilních sběrech, především odpadů a systém nakládání se
v malých obcích.
stavebním odpadem na území
Směsný odpad má pak své místo města Žatec. Tato vyhláška nabyla
v černém kontejneru. Obvykle účinnosti dne 18. 07. 2014 a je
končí svou pouť na skládkách nebo veřejně dostupná na webových
ve spalovnách.
stánkách města. Město Žatec
O nakládání s komunálním zajišťuje pro své občany 4krát
odpadem rozhodují samotné obce do roka Sběrové soboty, termíny
a města. „Pravidla hry“ stanovují těchto sběrů jsou též k dispozici
obecně závaznou vyhláškou, a ta je na webových stránkách města,
platná pro každého občana na je- na Helpdesku odpadového hosjím území. Proto doporučujeme podářství města a před konáním
se s touto vyhláškou seznámit. akce i v místním tisku.
V ní se dozvíte, jakým způsobem
SÚ, ŽP Ing. Kubíčková
se v obci nakládá s jednotlivými
EKO-KOM, a. s.

Při nedávné návštěvě Ústeckého kraje prezident Miloš Zeman se při
jednání s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem zastavil u zvýrazněného
přehledu kulturně společenských akcí celé oblasti. „Vysoce ocenil projekt Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož jste základním stavebním
kamenem,“ sdělil Luboš Trojna z Kanceláře hejtmana UK. Na snímku
je také vidět mezi rodinnými poklady kraje název Dočesné.

Dárci krve přebírali ocenění

Dobrovolné dárcovství krve má ve své mnohaleté tradici také
slavnostní předávání medailí, odznaků, křížů či plaket profesora
Janského. Ta letošní slavnostní chvíle pro dobrovolné dárce na Žatecku se konala koncem listopadu v salonku hotelu Černý orel.
Výhodou pro zdejší dárce, kteří přibylo 150 nových, pro potřek odběrům museli dříve dojíždět by zdravotnictví je však třeba,
do okolních měst, je zřízení aby každoročně přicházeli další
nově vybudovaného transfuz- zejména mladí dárci.
ního odběrového centra, které
Při slavnostním ocenění mipracuje od roku 2014 v budově nulý měsíc byly předány cenné
žatecké polikliniky. To je úzce symboly třicítce jubilujících
napojeno na centrum v Kadani, dárců, kteří převzali Zlaté kříže
které včetně žatecké části eviduje I.až III. třídy a Zlaté a Stříbrné
ve společné databázi na pět tisíc medaile.
dárců. Letos jich v Žatci zatím
(jak)

NOVÉ CENY ZA SVOZ A LIKVIDACI
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU PRO ROK 2017
Rada města Žatce usnesením číslo 565/16 ze dne 12. 12. 2016 změny objemu nádoby nebo
schválila „Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému
nakládání s komunálními odpady v roce 2017“.
Komplexní systém nakládání v hotovosti – prostřednictvím
s komunálním odpadem pro pokladen Městského úřadu
rok 2017 ve městě Žatci bude Žatec (budova radnice nám.
probíhat stejným způsobem Svobody č. p. 1 a detašované
jako v předchozím roce s tím pracoviště tř. Obránců míru č.
rozdílem, že od 1. 1. 2017 dojde p. 295), tak bezhotovostním
ke změně cen za svoz nádob převodem na účet města Žatce
číslo 3183490287/0100 nebo
(viz. tabulka).
Občanům města Žatce a jeho prostřednictvím České pošty,
místních částí, bydlícím v ro- s.p. Veškeré platby je nutno
dinných domech, bude během zaplatit nejpozději ke dni 31.
měsíce února 2017 doručena 3. 2017.
Po uhrazení složenky se ausloženka, s uvedením ceny pro
rok 2017 a s VARIABILNÍM tomaticky aktualizuje služba
SYMBOLEM. Tento VS je vývozu pro rok 2017 s tím, že
nutno ze strany občanů uvádět barevné štítky na nádobách zůu všech typů plateb, a to jak stávají. Mění se pouze v případě
Objem nádoby v litrech
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l / 120 l
110 l / 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

Četnost svozů
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny

četnosti vývozu. Pokud občan
požaduje výše uvedenou změnu,
je nutné dostavit se se složenkou a občanským průkazem na
Městský úřad v Žatci, náměstí
Svobody 1, Bc. Janegová, kde
mu bude požadovaná změna
na počkání provedena. Výměny nádob a jejich olepení pak
následně provádí svozová firma.
Občané bydlící v panelových
či nájemních domech budou
stejně jako v předchozím roce
řešeni individuálně prostřednictvím správců bytových domů
nebo vlastníků bytů (např.
realitních kanceláří, správou
domů, společenstvím vlastníků
bytů).
Cena na rok 2017
1 799,- Kč
952,- Kč
2 084,- Kč
1 224,- Kč
2 369,- Kč
1 780,- Kč
5 140,- Kč
3 200,- Kč
5 893,- Kč
3 873,- Kč
13 553,- Kč
8 240,- Kč
15 219,- Kč
9 876,- Kč
21 278,- Kč
13 039,- Kč

Zastupitelstvo
města

Poslední letošní, v pořadí 13.,
jednání Zastupitelstva města
Žatce se uskuteční v pondělí 19.
prosince 2016 od 18:00 hodin
ve velkém zasedacím sále v patře
radnice.
Další zasedání je plánováno
na 13. února 2017.

Plánovaná zasedání
zastupitelstva
v příštím roce

Zastupitelstvo města Žatce, které se schází podle potřeb (nejméně však jednou
za tři měsíce), má na rok
2017 plánovaných 7 jednání. Převážně se budou konat
v pondělí v daném termínu
v zasedací místnosti radnice
zpravidla od 18 hodin. Jedná se o termíny: 13. února,
27. března, 22. května, 26.
června, 11. září, 13. listopadu a 18. prosince 2017.
Úřední soboty v roce 2017
Mimořádné úřední dny,
soboty, na MěÚ Žatec jsou
naplánované také pro příští
rok. Jedná se o tyto termíny:
4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6.,
5.8., 16.9., 7.10., 4.11.
a 2.12 2017.

Městu pomáhají fondy a dotace
Město Žatec bylo tak jako v minulých letech i v letošním roce
velmi aktivní při přípravě projektů, které jsou spolufinancovány
z evropských fondů popř. z dalších národních dotačních titulů.
n Letošní realizace
prostředí. V případě úspěšnosti
V roce 2016 byly zrealizovány by se v rámci projektu vybunapř. projekty rekonstrukce doval nový sběrný dvůr, který
přechodů na silnici I/27, Žatec, by sloužil bezplatně občanům
dalším úsekem byla doplněna města. Předmětem druhého
Páteřní cyklostezka Ohře - trasa velmi významného projektu
Litoměřice - (Boč) – Pernštejn. je pořízení podzemních, poTak jako v předchozích letech lopodzemních i nadzemních
dostali podporu vlastníci ne- kontejnerů, inteligentních námovitých kulturních památek dob a velkoobjemových konteji nepamátek, které se nacházejí nerů. Cílem těchto projektů je
na území Městské památkové zkvalitnění nakládání s odpady
rezervace v Žatci. Jednalo ve městě a snaha zvýšit podíl
se o prostředky Ministerstva materiálového využití odpadů.
kultury ČR a z rozpočtu Města n Plánované akce
Žatce.
V roce 2017 budou realizoVelký prostor věnovalo město vány projekty týkající se akcí
Žatec přípravě projektů týkající zateplení, konkrétně realizace
se odpadového hospodářství energetických úspor dodatečve městě. Na sklonku roku 2016 ným zateplením objektu Domu
podalo město Žatec dva pro- sociálních služeb v Libočanech,
jekty na Státní fond životního realizace energetických úspor

dodatečným zateplením objektů
Mateřské školy Fügnerova č.p.
260 a Mateřské školy Otakara
Březiny v Žatci.
V nadcházejícím roce bude
revitalizován objekt městské
knihovny. Tento projekt bude
z větší části hrazen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Dalším objektem
ve vlastnictví města, který by
měl dostat nový kabát, je Domov pro seniory, nacházející se
v ulici Šafaříkova.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém
dotačním titulu chce podpořit
rozvoj volnočasových aktivit.
Město Žatec podalo žádost
o podporu na projekt Rekonstrukce nohejbalových kurtů
v areálu Mládí.
V uplynulých měsících bylo
také věnováno velké úsilí
o možnost získat finanční pro-

středky na vyčištění a odbahnění rybníka v Radíčevsi.
Nejen pro občany města Žatce ale i pro turisty přijíždějící
do našeho města je připraven
projekt s názvem Hopíkova
naučná stezka. Na tento projekt
bylo požádáno o podporu ze
Státního intervenčního zemědělského fondu.
Rekonstrukce radnice je jeden z projektů, který je možno
podat v rámci Integrovaného
operačního programu. Žádost
města Žatec byla jedna z prvních, která byla podána v této
výzvě zaměřené na kulturní
dědictví.
S obsahem jednotlivých projektů a postupem vyřízení žádostí budeme naše čtenáře
postupně informovat v nadcházejících vydáních Žateckého
zpravodaje.
(km, jj)
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Dětskou slevu v knihovně využili noví čtenáři
Den pro dětskou knihu nabídl
v sobotu 3. 12. v oddělení pro
děti centrální Městské knihovny
Žatec pestrý program pro děti
i dospělé. Děti si společně s rodiči mohly vyrobit vánoční hvězdu

z korálků, zahrát si deskové hry,
číst a prohlížet si knihy nebo
zhlédnout loutkové divadelní
představení v podání knihovnice
Anny Hášové, pohádkové babičky Ilony Nejmanové a její vnučky

Nely Chlupové. Pohádka se jmenovala Jak se nemohli dopočítat
aneb tak trochu jiná pohádka
o Budulínkovi a lištičkách. Akce
se velice vydařila, zúčastnilo se
přes 40 dětí, většina v dopro-

vodu dospělých, a 6 dětských
čtenářů se nově registrovalo,
využili slevu registračního poplatku 50%. Všichni odcházeli
spokojeni a plní dojmů a zážitků.
(mkž)

Den plný zážitků čekal v pondělí 5. prosince žáky měcholupské školy. Nejprve navštívili
obecní kino Blšany, kde zhlédli
americký, animovaný film Angry
Birds. Po návratu z kina do školy
se ozývalo po chodbě řinčení
řetězů a blekotání čertů. Žáci
devátých ročníků přišli v pře-

strojení z pekla a nebe mezi
děti, aby prošli všechny třídy
a zkontrolovali hříšníky. V knize
hříchů našel Mikuláš jen několik
zlobivých dětí. Andělé tak mohli
rozdávat pamlsky a čerti si letos
odnesli jen poloprázdný pytel.
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Vánoční zvyky a tradice Čertovské pondělí ve škole
ve školní družině

Celý prosinec probíhá ve třetím oddělení školní družiny Komenského alej v Žatci projekt Vánoční zvyky a tradice.
Vyrobili jsme si adventní vě- jablíček, pouštění lodiček z ořenec i adventní kalendář, ve kte- chových skořápek, atd. Vyrobírém na nás každý den čeká me přáníčka a malé dárečky pro
nějaký úkol. Ozdobili jsme si naše nejbližší.
stromeček ozdobami, které jsme
Na závěr našeho projektu
vyrobili z papíru a ořechových posedíme u stromečku, pod
skořápek. Vyzkoušeli jsme si kterým každý najde malé přelití vosku a procvičili si fantazii kvapení. Zazpíváme si koledy
při hledání tvarů, které nám při a splníme test, ve kterém ukážetom vznikly.
me, co víme o českých Vánocích.
Ještě nás čeká zdobení perDěti a vychovatelka
níčků, házení střevícem, krájení
Š. Chovanová

Minulé pondělí prožívaly děti v ZŠ P. Bezruče den v pekelné škole.
Už ráno u vchodu je vítali čerti, po chodbách korzovali malí pekelníci a bytosti andělské. Každou třídu (na snímku 1.B) navštívil
Mikuláš s čertovskou cháskou, anděly a mikulášskou nadílkou.
Den to byl vskutku veselý a užili si jej malí i velcí.
(eř)
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Slavnostní zakončení
dějepisného semináře

Od září do listopadu letošního roku probíhal v Regionálním
muzeu K. A. Polánka v Žatci velice zajímavý projekt společné
výuky rozšířeného dějepisu ve spolupráci muzea se ZŠ Petra
Bezruče v Žatci.
Na seminář do muzea dochá- to bylo možné). Slavnostní
zelo 22 žáků smíšených osmých představení vyhotovených prací
tříd. Za motto bylo zvoleno hes- před spolužáky, učiteli, vedením
lo: Historie, to jsme my! Během školy a zástupci muzea proběhsemináře poznávali žáci své lo ve velkém sále Křížovy vily
město nejprve v jednoduchých v úterý 29. listopadu. Po té, co
souvislostech a postupně se přítomní vyslechli dosud živé
před nimi otevíraly specializo- vzpomínky na pracovní tábory,
vané detaily, které běžný žatecký válečný odboj a útrapy volyňobyvatel mnohdy nedokáže ani ských Čechů, svorně konstatovnímat, protože k jejich správ- vali, že dějepis i historie jsou
nému podchycení potřebuje nám blíže, než jsme si ochotni
jistou archivní, archeologickou připustit.
nebo architektonickou průpravu.
Protože jako pedagogové neÚčastníci nejprve ve skupinách, chceme, aby náročná práce napozději sami, postupovali k hlav- šich žáků upadla v zapomnění,
nímu cíli. Tím bylo zjistit, jaký rozhodli jsme se, že ze žákovosud měly rodiny jednotlivých ských prací vydáme v brzké době
žáků právě v Žatci (ne vždy malý sborníček.
(eř)

Inzerce
n Výuka anglického jazyka
TALK & TALK Žatec. Pořádání
individuálních kurzů, příprava
na maturitu. Tel: 778 48 68 41.
n Pronajmu v Žatci, Šafaříkova ul. byt 1+1. Měsíční nájemné
7000 Kč vč. poplatků. RK nevolat. Tel: 777 300 776.
n Prodám byt nebo pronajmu
2+1 v Žatci, V Zahradách, 7. patro bez balkonu. Cena dohodou.
Tel: 605 435 333.
n Obec Chbany přijme do pohostinství Chbany na hlavní pracovní poměr obsluhu na pozici
číšník/servírka. Bližší informace
na tel. 608366251 sl. Hoření.
n Společnost GreenWood
přijme zámečníky do výroby hliníkových oken v Žatci.
Práce na hlavní pracovní poměr. Bližší informace na tel.
604 171 986 nebo na e-mailu
greenwood@greenwood.cz

Vzpomínka
n Dne 11.12.2016 uplynulo
15 let od úmrtí
pana Herberta
Pohanky. Vzpomínají dcery s rodinami.
n Dne 25.12.2016 uplyne
smutných 15 let
od úmrtí mého
manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka pana KARLA VONDRÁČKA ze ŽATCE.
Stále vzpomínají manželka Olga,
syn Karel s rodinou. Prosím, kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuji, Olga Vondráčková
n Dne 13.12.2016 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí pana
Václava Laksy.
Stále vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.

Rozloučení
Zesnulí od 18. 11. - 6. 12.
Žofia Zúbková
95
Waldtraut Palyzová
79
Luka Vučenovič
64
Zdeněk Hefner
68
Jaromír Beran
85
Vilma Nekvapilová
80
Jiří Šarša
70
Stanislava Králová
49
Josef Herink
91
František Buřt
59
Vlasta Klímová
83
Libuše Janovská
87
Helena Němcová
81
Miroslav Čech
82

Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2017

Každoročně sestavujeme seznam kulturních, společenských
a sportovních akcí, který zveřejňujeme na stránkách www.
infozatec.cz. Informace o příslušných akcích zasílejte prosím
do Turistického infocentra MěÚ nejpozději do 31. 12. 2016,
nejlépe emailem na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte
na adresu Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte prosím uvést: datum,
název, místo konání a start akce, dále stručnou charakteristiku
a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla, popř. webových
stránek. V případě dotazů volejte 415 736 156.

Poděkování Městu Žatec

Velice rád bych chtěl poděkovat vedení Města Žatec za poskytnutou finanční částku pro neziskové organizace za rok 2016,
která měla pomoci při činnosti a nákupu prostředků pro Sbor
dobrovolných hasičů města Žatec SH ČMS.
Z poskytnutých finančních a aktivity Sboru dobrovolných
prostředků byly nakoupeny dva hasičů města Žatec a doufám,
kusy izolačních dýchacích pří- že i v blízké budoucnosti se bude
strojů a Domeček rizik-banner, naše spolupráce kladně rozvíjet.
Závěrem bych chtěl všem
který bude napomáhat při školení preventivně výchovné čin- spoluobčanům popřát šťastný
nosti. Jsem velice rád, že vedení a pohodový vstup do roku
LJ
Města Žatec podporuje činnosti 2017. 

Diabetici mohli naplnit svůj program

Děkujeme Městu Žatec a Obci Libočany za finanční příspěvky
pro Územní organizaci Svazu diabetiků v Žatci v roce 2016. Díky
těmto prostředkům jsme mohli uskutečnit plánované akce. Jsou
to především rekondice, tj. zdravotní pobyty, kde se diabetici
seznamují se způsobem života spojeným s diabetem.
Letos jsme byli v Chlumu aktivně zúčastňujeme kulturněu Třeboně sedm dní, poté -společenských akcí, divadelních
s Územní organizací Posto- představení, koncertů, předloprty v Úštěku u Litoměřic nášek a výstav v Křížově vile
také sedm dní a ještě jsme nebo Muzeu. Některé členky,
zorganizovali třídenní pobyt ač jsme převážně důchodci, se
v Jetřichovicích u Děčína. Pobyt aktivně účastní organizovaných
se našim členům líbil. Sou- turistických pochodů.
částí jsou přednášky, cvičení,
V roce 2016 jsme obdržeprocházky a večer se bavíme li menší příspěvek od Města
připravenými scénkami, taneč- než v jiných letech, byli jsme
ky. Chceme, aby diabetici žili zklamáni. Proto věříme, že
plnohodnotný život a začlenili v příštím roce 2017 dostaneme
se do společnosti, necítili se větší částku peněz, neboť je nás
osamoceni. Rekondic se zúčast- v organizaci stále více a chceme,
ňuje 30 - 40 z celkového počtu aby důchodci – diabetici platili
80 organizovaných členů.
méně za ozdravné pobyty, které
Celoročně pořádáme pro naše pořádáme.
členy plavání v místním bazénu
Jaroslav Kranda, předseda
při Ekonomické škole. Dále se
a Eva Křikavová, hospodářka

Poděkování
n Chtěli bychom poděkovat
sportovnímu klubu Bohemia
sport Žatec z.s. za zajištění
tréninkových atletických sad
vybraným mateřským školám
na Žatecku. V rámci celostátního projektu Atletika pro děti
jsou sady dodány z Českého
atletického svazu, podporovaného Ústeckým krajem. Za osobní
iniciativy PhDr. Lucie Staňkové byly pomůcky předány
7. prosince 2016 na Mateřské
škole U Jezu v Žatci. Současně
proběhlo školení pedagogických
pracovníků k využití sady.
Dana Pechová,
ředitelka MŠ U Jezu
n Jednota Československé
obce legionářské v Žatci děkuje
našemu městu za finanční
příspěvek na naši činnost
v r. 2016. Díky tomu jsme mohli
uskutečnit řadu akcí pietních
i slavnostních pořádaných naším
městem i jinými organizacemi.
Dále na schůzovou činnost
i na věcné dary našim jubilantům. Též jsme uskutečnili kulturně-poznávací zájezd našich
členů do Plas, Mariánské Týnice
a Kralovic.
Výbor jednoty ČsOL v Žatci

n Poděkování za úpravu

Obyvatelé ulice Adolfa Heyduka a v Mlynářích děkují
odboru rozvoje města Žatce
p. Patakymu, místostarostce
p. Janě Novákové, firmě Erka
a jejich pracovníkům za částečnou opravu těchto ulic.
Jednání bylo složité, vyčerpávající a zdlouhavé, ale přineslo
nám ovoce, v tomto případě pár
fůr recyklátu.
Děkujeme všem výše jmenovaným a přejeme Příjemné prožití
svátků vánočních.
Eva Truksová

Betlémské
světlo v Žatci

23. 12. 2016
• náměstí Svobody u Morového sloupu v 17:00,
• nově v Restauraci u Zlatého Beránka od 10:00-19:00
(Hošťálkovo náměstí)
24. 12. 2016
• náměstí Svobody u Morového sloupu v 10:00; 12:00
a 14:00,
• skautské klubovny v 10:00
a 14:00 (naproti hřbitovu),
• Děkanský kostel Žatec
v 16:00 (na půlnoční mši)
Případné informace:
Martin Štíbr – 604 515 400
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Tvůrci Mimoňů a Tajného života mazlíčků se tentokrát vydali dobývat
kina s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši.Vstupné: 150,-

Digitální kino Žatec
15.12. 20:00 / 17.12. 20:00 / 18.12. 17:30 / 25.12. 17:30 / 26.12. 20:00
STAR WARS STORY: ROGUE ONE 3D
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA/ 2016 / CZ dabing
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají
dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány
Hvězdy smrti.
Vstupné: 150,15.12. 17:30
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 3D
Akční / Horor / USA / 2016 / CZ titulky
Další pokračování úspěšné filmové série Underworld, tentokrát s podtitulem Krvavé války, sleduje osudy upíří smrtonošky Selene (Kate
Beckinsale), která se brání nemilosrdným útokům jak ze strany lykanů,
tak i upířího rodu, který ji zradil. Za pomoci svých jediných spojenců
Davida (Theo James) a jeho otce Thomase (Charles Dance) musí
zastavit odvěkou válku mezi lykany a upíry i za cenu, že bude nucena
za mír položit tu nejvyšší oběť.
Vstupné: 140,18.12. 15:00 / 29.12. 15:00 ( 2D)
TROLLOVÉ 3D
Animovaný / Rodinný / Fantasy / USA/ 2016 / CZ DABING
Nový animovaný film od studia DreamWorks a tvůrců Shreka! Oblíbené
postavičky Trollů poprvé ožívají v celovečerním filmu! Vždy veselým
a šťastným Trollům dělají na světě jedinou starost nabručení a zlí Bergeni.
Vstupné: 140,- ( 2D … 110,-)
18.12. 20:00 / 21.12. 17:30 PAŘBA O VÁNOCÍCH (OFFICE CHRISTMAS PARTY)
Komedie / USA/ 2016 / CZ titulky
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit
situaci velkolepým vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného
klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne z rukou... Vstupné: 110,21.12. 20:00
INKARNACE
Thriller / Horor /USA/ 2016 / Cz titulky
Víra nás opustila. Jedenáctiletý Cameron (David Mazouz) se znenadání
začíná chovat podivně. Uzavírá se ve svém pokoji, mluví zvláštními
pradávnými jazyky a vykazuje i další příznaky posedlosti. Jakmile
to jeho matka (Carice van Houten) zpozoruje, spojí se s odborníky
z Vatikánu, kteří za chlapcem vyšlou specialistku na podobné případy,
která si na pomoc přizve Dr. Setha Embera (Aaron Eckhart) a jeho tým.
Dr. Ember má totiž jedinečnou schopnost, kdy při léčbě posedlých osob
vstupuje přímo do jejich mysli a v ní čelí zosobněnému zlu způsobujícímu
pomatení mysli. Nepovažuje se za tradičního vymítače ďáblů, ale spíše
za jistého „uklízeče“. A jeho chvíle nastává tehdy, když selhává veškerá
dosavadní snaha tradičních exorcistů.
Vstupné: 110,22.12. 20:00 / 25.12. 20:00 / 26.12. 17:30 / 28.12. 20:00 / 30.12. 17:30
MANŽEL NA HODINU
Komedie / Česko/ 2016
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když
se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě
nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti“ – Milan je stále
ženatý se Slovenkou Jankou (Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se
kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií
je tu ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodního póla se moc
nedaří. Zůstali jen tři... a to je sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu
aquabely, se kterými chce natrénovat vystoupení. Honza z Kryštofova
plánu zpočátku příliš nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany
kamaráda (a možnosti být v přítomnosti krásných aquabel) se všichni
pustí do přípravy vystoupení s názvem „Hodinový manžel“...
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš Latinák, Eva
Holubová, Zdena Studenková, Zuzana Norisová, Norbert Lichý, Simona
Babčáková
Vstupné: 120,23.12. 17:30 / 28.12. 15:00
ZPÍVEJ
Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný / USA/ 2016
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci
zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu
kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě
neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý
i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga.

27.12. 20:00
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Drama / USA/ 2016 / CZ Titulky
V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje
do ústraní, jeho kolegové vymyslí drastický plán, jehož cílem je přinutit
ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se vyrovnat se svým žalem.
Vstupné: 110,28.12. 17:30
Komedie / Česko/ 2016 … Vstupné: 100,-

29.12. 20:00 / 30.12. 20:00
ASSASSIN´S CREED 3D
Akční / Dobr. / Sci-Fi / USA / Velká Británie / Francie/ 2016 / CZ titulky
Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revoluční technologii odhaluje
ve své DNA genetické vzpomínky svého prapředka Aguilara žijícího v 15.
století. Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k tajné organizaci Asasínů,
která se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva. Callum se pokusí získat
neuvěřitelné schopnosti a znalosti svého předchůdce, aby se mohl postavit společenství dnešních Templářů stejně jako předchůdce v minulosti.
Vstupné: 140,-

Městské divadlo Žatec
16.12. 19:00
ČESKÉ NEBE (DIVADLO JÁRY CIMRMANA)
Činohra – mimo předplatné
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, je
představení České nebe složeno ze dvou částí-série odborných referátů,
týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího
zpracování díla-v tomto případě vlastní hra popisující zasedání české
nebeské komise v době první světové války…. Vstupné: 450,- Kč ( I. a II.
místo) / 350,- Kč (III.místo
19.12. 19:00
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Vánoční koncert. Slavnostní, již tradiční koncert, kde kromě nejznámější české vánoční mše od J.J.Ryby, zazní i nejslavnější části operních,
operetních a muzikálových skladeb od velikánů jako jsou A. Dvořák,
P. I. Čajkovskij, G. Verdi, J. Štrauss, A. L. Webber, E. Morricone a další
v podání sólistů našich předních hudebních scén, třicetičlenného Ústeckého komorního orchestru a Ústeckého pěveckého sboru pod vedením
dirigenta a sbormistra Jiřího KNOTTE.
Účinkují: Eva BOHÁČKOVÁ (soprán), Lenka SCHÜTZOVÁ JAROLÍMKOVÁ (alt), Vít ŠANTORA (tenor), Martin MATOUŠEK (bas),
Lukáš ČAJKA (klarinet), Anatol ČAJKA (klavír), Ústecký komorní
orchestr a Ústecký pěvecký sbor. Diriguje Jiří KNOTTE.
Koncert je pořádán pod záštitou Mgr. Zdeňky Hamousové, starostky
Města Žatec. Vstupné: 200,- Kč (v předprodeji do 12. 12.) / 220,Kč (od 13. 12.) (Předprodej vstupenek na koncert v pokladně Městského
divadla Žatec již od 21.11.!!!)
20.12. 17:00
„VÁNOCE NA TROJCE„
Vánoční akademie
Vánoční akademie žáků Základní školy 28. října1019 v Žatci. Podnájem
22.12. 9:00
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Vánoční akademie
Vánoční akademie žáků OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ A EKOLOGICKÉ v Žatci
Výstava:
Mirka JEŽKOVÁ a Janina KOKEŠ. Výstava obrazů žateckých autorek.
Připravujeme na LEDEN 2017
Činohra: DÁMY Z ANIJANE / ZELŇAČKA
Pohádka: KOCOUR V BOTÁCH / PRAVDA O KARKULCE
Koncert: MALINA BROTHERS / LINHA SINGERS / NOVOROČNÍ
KONCERT ŽATECKÉHO PŘÍLEŽITOSTNÍHO SBORU
Opera: G.VERDI (Nabuco) / Ch. GOUNOD (Romeo a Julie)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
Od 1.6.2016 stále probíhá prodej ABONENTEK na divadelní sezónu
2016/2017 . Ceny zůstávají stejné jako v sezóně 2015/2016. Předplatné na přenosy METOPERY se snižuje na 250,- Kč.

www.divadlozatec.cz
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BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Adventní koncert, jarmark
a Živý Betlém v Radíčevsi
Zveme vás na již tradiční předvánoční akci v Radíčevsi, letos
se uskuteční v sobotu 17.12.
od 15 hodin v areálu kostela sv.
Václava v Radíčevsi.
Můžete se těšit na dětský
sboreček Broučci z MŠ Alergo
Žatec, Živý Betlém v provedení žáků 1. ZŠ Petra Bezruče
v Žatci a Žatecký příležitostní
sbor. Na jarmarku budeme
mít připraveny dobroty a také
rukodělné výrobky jako svíčky
z včelího vosku, ručně malované hedvábné šály, tašky, ručně
vyrobená mýdla, vánoční aranže
a vonné sáčky s mořskou solí
a horskou levandulí.
Loni jsme vypouštěli balónky

s přáním Ježíškovi, pamatujete?
Letos chceme být originální, tak
jsme pro děti vymysleli Strom
splněných přání a Pouštění
lodiček.
Každý rok má náš adventní
koncert charitativní nádech,
letos bude možné podpořit svým
příspěvkem děti z Dětského
domova v Žatci. Vaším darem
darujete zážitek, děti navštíví divadlo, 3D kino či bazén.
Teple se oblečte a přijeďte se
vánočně naladit za námi do Radíčevsi. Těšíme se na příjemně
strávené adventní odpoledne
s vámi.
Spolek pro obnovu a oživení
kostela sv. Václava v Radíčevsi

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VÁNOČNÍ OZDOBY Z IRISY“: 24. 11. – 8. 1. 2017. Výstava
skleněných vánočních ozdob, které prezentují více jak šedesátiletou
tradici výroby firmy Irisa Vsetín. Součástí výstavy je prodej vánočních
ozdob. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. listopadu od 17 hodin s hudebním vystoupením pěveckého sboru Camerata ze ZUŠ Žatec.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „BETLÉMY“: 24. 11. – 8. 1. 2017. Výstava betlémů ze sbírky RM
v Žatci a Jana Wagnera z Holedečku. Letošní novinkou je unikátní
chmelařský betlém z dílny Jiřího Šrámka z Janova u Litvínova. Zajištěn
je prodej papírových betlémů.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:

n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin • SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin
PO: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny

Nabídka z Infocentra

Kalendáře 2017 s tématikou Žatce je v prodeji v kanceláři
Infocentra nám. Svobody 1. Déle jsme rozšířili sortiment
upomínkových předmětů o hrnky, svíčky, zvonky,
magnetky a náprstky.

Kalendář nástěnný
Kalendáříky kapesní
Svíčky
Zvonek velký
Zvonek malý
Magnetka
Náprstek
Hrnek větší
Hrnek menší

120 Kč
Free/zdarma
60 Kč/ks
40 Kč
35 Kč
35 Kč
30 Kč
90 Kč
75 Kč
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Svěcená v Kanadě překonala
dva české rekordy

Žatecká plavkyně Lucie Svěcená potvrdila skvělou formu minulý
týden na Mistrovství světa 2016 v krátkém bazénu v kanadském
Windsoru.
Hned první den naše 19letá z něj ubrala dvanáct setin,
závodnice překonala v semi- v semifinále dalších patnáct.
finále český rekord na 50 m „Plavalo se mi skvěle, jen jsem
motýlkem časem 26,09 a skon- vůbec nevěděla, jestli jsem záčila na 13. místě. Tentýž den vod dobře rozjela. Snažila jsem
startovala za ČR v polohovém se na druhé padesátce přidat.
závodě 4x50 metrů. Česká šta- Jsem moc spokojená, umístění
feta zůstala před branami finále mě hodně překvapilo, nečekao 36 setin vteřiny a v celkovém la jsem to,“ uvedla skromně
pořadí na ni zbylo 10. místo. Svěcená.
Zvítězily závodnice USA v noNejvětší smůlu si vybralo
vém světovém rekordu.
kvarteto žen v nedělním poloNa dvojnásobné trati na 100m hovém závodě na 4x100 metrů.
motýlkářka Svěcená jako první Ač předvedlo historicky nejČeška překonala hranici 58 lepší český výkon, čas 3:56,86
sekund a svým výkonem 57,76 minuty na finále nestačil o 22
sekundy vylepšila vlastní ná- setin. Štafeta žen ČR se Svěcerodní rekord, což nakonec zna- nou na třetím úseku skončila
menalo 12. místo. V rozplavbě na 9. místě. 
(jak)

Muži přivezli poloviční zisk

V dalším kole regionální ligy ve florbale zajížděli muži Žatce
do nedalekého Mostu, kde na ně čekala dvě utkání.
n Žatec - FBC Most 3:9 (3:0, Žatce. V poslední části i přes
0:4, 0:5)
jednoznačnou převahu JazzmaJazzmanům sice vyšla první nů nepadla žádná branka.
třetina, ale ve druhé soupeř přiBranky: 2 Falbr, Kohout,
dal na důrazu a v útočné činnosti Cajtler, Smištík
a dokázal jasně otočit průběh
Sestava: Zbořil – Mojžíš
zápasu. Branky: 3 Smištík
(0+1), Cajtler(1+1), Kopecký,
n Žatec - Kati Kadaň 5:2 (2:1, (0+1) - Smištík (4+1), Falbr
(2+0), Bejček, Kohout (1+1),
3:2, 0:0)
Také v tomto zápase byl prů- Ligda (0+2), Burda( 0+1).
(ml)
běh prvních dvou třetin v režii
Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec
a Výrobní družstvo Irisa Vsetín
Vás zvou na dvojvýstavu

Hlavní budova muzea
průřez tvorbou skleněných ozdob
výrobního družstva Irisa Vsetín

Křížova vila
sbírka betlémů s unikátním chmelařským betlémem

Vánoční turnaj nabídl
vyrovnané boje

Hráčsky velmi dobře obsazený fotbalový Vánoční turnaj se hrál
v sobotu hale Severu Žatec. V systému hraném každý s každým
o pořadí na prvních čtyřech místech muselo při rovnosti bodů
rozhodnout další kriterium, přestože startovalo jen šest mužstev.
Fotbalisté pořádajícího Slavoje turnaje P. Klincem, nejlepším
byli v téměř všech týmech, v se- brankářem Weisserem, či Bestavách se objevila i další známá šíkem, Břečkou, Vávrou atd.
jména. Vítězem IX. ročníku Třetí Benfica hrála s Hankocym,
se nakonec stal tým Armáda J. Hynkem, Podroužkem či Urs nejlepším střelcem Kučerou, mou. Také celkově 4. tým Remax
za který hráli např. J. Zmrhal, získal stejně jako medailisté 10
bratři Šimečkové, Hodina a dal- bodů. V soupisce uvedl známé
ší. Druhý skončil tým Invisible hráče jako Hassman Wiesinger,
s nejlepším vyhlášeným hráčem Votava, Sýs a další. 
(jak)

Nové automaty pokřtili výhrou

Kuželkáři Lokomotivy Žatec ve 12. kole KP A hostili tým Hvězda
Trnovany v utkání kdy tu měly premiéru nové automaty. Vedoucí
tým tabulky je pokřtil bezpečnou výhrou.
Čaboun si drží formu a vyhrál Jarolím na závěr předvedl výboro 48. Jediný bod dovolila hostům ný výkon, vyhrál o 57 a dovršil
tak trochu trápící se Uhlíková, jednoznačný výsledek. Byl to pro
když prohrou o 34 dovolila něj také krásný dárek k jeho 60.
narozeninám.
hostům vyrovnat.
Do čela žebříčku jednotlivců
Ptáček nad soupeřem, který
hraje teprve od září, jasně do- se probojoval žatecký Antonín
minoval a výhrou o 136 dostal Čaboun (441,3), 11. je V. Tajbl
domácí do rozhodujícího trháku. (420,7) a na konci první dvacítGoldšmídovi se sice nedařilo ky jsou J. Jarolím (417,4) a Z.
jako před týdnem, přesto výhrou Ptáček st. (417,3).
o 22 zvýšil vedení na 3:1 a o 172 n Žatec A - Hvězda Trnovany C
kuželek. Tajbl proti soupeři 7:1 (2535:2282)
z 2. příčky krajského žebříčku
Čaboun 451, Uhlíková 383,
po kvalitní hře zvýšil o dalších Ptáček 422, Goldšmíd 384, Tajbl
24. Hrající předseda oddílu Jiří 434, Jarolím 461.
(jak)
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