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Městský úřad Žatec, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako orgán
státní správy lesů

oznamuje

že každý vlastník lesního majetku (obec,
právnická nebo fyzická osoba) do 50ti
hektarů, jehož les je zahrnut v zařizovacím obvodu „LHO Žatec, správní obvod
Městského úřadu Žatec, č. LHC 406 810“,
pro který je zpracována lesní hospodářská
osnova, platná od 1.1. 2008 do 31.12. 2017,
obdrží bezplatně osnovu, tedy vlastnický
separát, týkající se stavu jeho lesa.
místo vyzvednutí vlastnického separátu:
Městský úřad Žatec, odbor životního
prostředí a zemědělství, detašované pracoviště Tř. Obránců Míru 295, II. patro,
dv.č. 221
lhůta pro vyzvednutí:
osnovy budou vlastníkům protokolárně
předávány každé pondělí či středu od
8,00 do 17,00 hodin na odboru životního
prostředí a zemědělství Městského úřadu
Žatec, po dohodě s tímto orgánem i v jinou
dobu, nejpozději však do 31.12. 2008.
Zařizovací obvod LHO Žatec, správní
obvod Městského úřadu Žatec, č. LHC
406 810 je vymezen následujícími obcemi
a katastrálními územími:
Obec
Katastrální území
Bítozeves
Nehasice, Tatinná, Vidovle,
Bítozeves
Blažim
nečlení se na části
Čeradice
Čeradice, Kličín, Větrušice,
Deštnice
Deštnice, Sádek
Holedeč
Holedeč, Holedeček, Stránky,
Veletice
Liběšice
Liběšice, Dobříčany, Dubčany,
Kluček, Líčkov, Lhota
Libočany
nečlení se na části
Libořice
Libořice, Železná
Lipno
Lipno, Drahomyšl, Lipenec
Lišany
nečlení se na části
Měcholupy
Měcholupy, Milošice, Želeč,
Velká Černoc
Nové Sedlo Nové Sedlo, Břežany, Čínov,
Chudeřín, Sedčice,Žabokliky
Staňkovice
Staňkovice, Selibice, Tvršice,
Tuchořice
Tuchořice, Nečemice,
Třeskonice
Velemyšleves Minice, Truzenice,
Velemyšleves, Zálezly
Zálužice
Rybňany, Stekník, Zálužice
Žatec
Bezděkov, Milčeves,
Radíčeves, Trnovany,
Velichov, Záhoří, Žatec
Žíželice
Žíželice, Hořetice, Přívlaky,
Stroupeč
Při přebírání lesní hospodářské osnovy má
vlastník lesa dvě možnosti:
1. Pokud vlastník lesa výpis z lesní hospodářské osnovy (tzv. vlastnický separát)
protokolárně převezme (což je pro něho
většinou výhodné z administrativních
důvodů – např.: těžbu už nemusí povolovat úřad), stává se pro něho osnova
závazným podkladem pro hospodaření
v lese v následujících částech:
a) pro vlastníky o výměře větší než
3 hektary celková výše těžeb jako
nepřekročitelná, a minimální podíl
melioračních a zpevňujících dřevin
při obnově porostu,
b) pro vlastníky o výměře 3 hektary
a menší celková výše těžeb jako nepřekročitelná.
2. Vlastník lesa má rovněž právo přebrat
lesní hospodářskou osnovu bez podpisu protokolu. Osnova pak pro něho
nemá závazný, ale pouze informativní
charakter. Vlastník lesa pak hospodaří
podle pravidel daných lesním zákonem
(záměr provést úmyslnou těžbu musí
vlastník lesa, jakož i ten, kdo těžbu provádí, oznámit 30 dní předem úřadu).
Petr Janda
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

1.října bylo otevřeno nové Mateřské centrum Sedmikráska v Ji-

ráskově ulici v Žatci.Toto neziskové sdružení vzniklo v červenci a nyní se
nastěhovalo do prostor na náměstí , kde dříve sídlil spinning. Potkávat se
zde mohou rodiny s dětmi a maminky mají možnost příjemně trávit dny
na mateřské dovolené , vzájemně si vyměňovat při kávě vlastní zkušenosti a nápady. Pro malé návštěvníky jsou připraveny i různé kroužky např.
cvičení, malování, zpívání apod.Otevírací doba je Po – Čt 9.00h – 11.30h
a 15.00 – 17.30h, Pá 9.00h – 11.30h.
(Stej.)

Ve čtvrtek 2.10.2008 v rámci volebního mitinku navštívil Střední

zemědělskou a ekologickou školu v Žatci ministr školství Ondřej Liška. Tato
škola je jedna z těch, která dobře čerpá prostředky poskytované státem,
„proto má cesta vedla právě sem“ uvedl.
Ředitelka školy ministra seznámila s projekty sledování emisí, s výukou
v prostředí v areálu školy. Jako jediná v evropské unii se může pochlubit
hydrometeorologickou stanicí.V závěru návštěvy proběhla beseda se zaměstnanci školy.
(Stej.)

První vlaštovky komunitního plánování
Poslední zářijový den se sešly všechny
pracovní skupiny Komunitního plánování (dále jen KP) sociálních služeb, důvodem bylo zahájení tzv. implementace
(naplňování stanovených cílů a opatření
KP). Plán byl schválen Zastupitelstvem
města v květnu letošního roku, ale ukázalo se, že některé jeho záměry se již podařilo realizovat. Není jich málo, posuďte
sami. Na některých cílech se pracovalo
souběžně s vytvářením KP, některé se
ovšem skutečně podařilo zrealizovat za
tak krátkou dobu jako je několik měsíců.
Podařilo se zprovoznit denní stacionář,
provozovatelem se stalo občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené
Žatec. V Libočanském „stacionáři“
budou mít také zázemí v podobě dvou
bytů pro tzv. „podporované bydlení“
klienti z Kamarádu Lorm. V rámci programu Prevence kriminality uspořádala

Městská policie ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ letní tábor pro děti
z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Vybudovala se dětská hřiště v několika lokalitách města (tzv. eurohřiště).
V Žatci vzniklo Mateřské centrum Sedmikráska a má jistě dobře našlápnuto
na rozvoj svých aktivit. Velkou bolestí
většiny měst a také Žatce jsou bariéry
pro vozíčkáře. Ty se pomalu a jistě daří
odstraňovat také v rámci naplňování cílů
KP. Některé bariéry lze odstranit nízkonákladovým rozumným zásahem, jinde
musí nastoupit odborná firma. A právě
vozíčkáři se můžou pochlubit založením
občanského sdružení Roztančená kolečka, které se chystá pořádat výuku tance
pro vozíčkáře se zdravým partnerem.
Některé organizace se stále více snaží
rozšiřovat svoji činnost ve prospěch
a vyžití svých členů. V těchto dnech po-

řádá nultý ročník žatecké muzeum Dny
neziskového sektoru, kde mají možnost
organizace, spolky a sdružení a to nejen
ze sociální oblasti prezentovat svoji
činnost v prostorách Křížovy vily.
Jeden z kroků v souladu s obecnými
trendy ČR bylo zahájení výplaty poukázek místo peněz , kdy radnice začala
vyplácet poukázky lidem, kteří pobírají
příspěvek na živobytí.
A jaké další plány mají pracovní skupiny společně se sociálním odborem
města?
Podstatným krokem bude nastavení
dotačních pravidel pro sociální oblast
na rok 2009.
Je zapotřebí neustále aktualizovat
adresář sociálních a s nimi souvisejících služeb, aktualizovat údaje na webu
a zvyšovat tak informovanost obyvatelů
o sociálních službách.

Vážení čtenáři,

Na snímku účastníci setkání Komunitního plánování a PhDr.
Z. Baraniková ze Vzdělávacího centra Podkrušnohoří Žatec, která
nastínila projekt mezinárodní spolupráce v sociálních službách.

v našem městě vzniklo několik nových, moderních
dětských hřišť. Je zcela v pořádku, že budí pozornost.
Od původních, vesměs železných herních prvků se
výrazně liší, a děti na nich řádí ostošest.
Objevily se však určité dezinformace, že jedno
každé stálo dva miliony korun. Není to pravda. Na
všechna hřiště město vyčlenilo pět milionů korun
v rozpočtu, konkrétně v investičním fondu, jak se
každý může přesvědčit. V průběhu roku město získalo od společnosti Lidl dotaci půl milionu korun
a celková suma se tím navýšila.
Z této jednoduché matematiky je zřejmé, že
dvoumilionová částka na jedno hřiště je nesmysl.
Hřiště pro děti jako taková stojí v řádech stovek tisíců korun, nejnákladnější bylo hřiště u gymnázia,
kde se pořizovací částka blíží jednomu milionu
korun. Další peníze se používají na terénní práce,
zasypání kačírkem jakožto dopadovým materiálem,
velkou sumu spolkne oplocení právě u hřiště vedle
gymnázia a mazutové kotelny v podměstí. Tam se
počítá s doplněním volné plochy o víceúčelovou
sportovní plochu a cestičky pro různá šlapadla,
odrážedla apod.
Jsme přesvědčeni, že hřiště jsou smysluplnou
investicí do rodin s malými dětmi a víceúčelová
sportovní plocha přinese kýžený prostor pro míčové
hry v oblasti podměstí. Aleš Kassal, místostarosta

Je nutné dát podporu vzniku nízkoprahového zařízení pro mládež a nadále odstraňovat bariéry vozíčkářům. Domov se
zvláštním režimem v Žatci chybí, pokud
se podaří odkoupit budovu v blízkosti
dnešního Domova pro seniory, je naděje
že se výstavba tohoto domova uskuteční.
Pracovní skupiny plánují i mezinárodní
spolupráci v navázání kontaktů se sociálními zařízeními např. v Belgii nebo
Polsku. Je nutné, aby pracovní skupiny
nadále řešily problematiku sociální integrace, aby se podílely na propojování
a spolupráci jednotlivých služeb v příslušné oblasti. Zájem,zainteresovanost
a ochota všech přítomných byla zřejmá,
že jsou schopni aktivně přispět k efektivnímu systému spolupráce. Proces
KP je nutné nastavit tak, aby byl trvale
udržitelný.
Stanislava Žitníková

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání Zastupitelstva Města Žatce,
které se uskuteční dne 9.10.2008
od 17,00 hodin v zasedacím sále
v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení
ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Rozpočtová změna
8. Poskytnutí finančního příspěvku
9. Prominutí odložené splátky
kupní ceny
10. Prominutí odložené splátky
kupní ceny
11. Rozbor hospodaření Města
Žatce k 30.6.2008
12. Různé
13. Diskuze a podněty
14. Usnesení a závěr
Mgr. Erich Knoblauch v.r.
starosta města
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Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 29.9.2008
Pronajmout 17 ks plakátovacích ploch
v Žatci v lokalitách : 1.ul. Stroupečská
u Železného mostu, 2. ul. Plzeňská
u křižovatky s ulicí Lounskou a Osvoboditelů, 3. ul. Purkyňova u Šroubárny,
4. ul. Rooseveltova u hlavního vlakového
nádraží, 5. ul. Rooseveltova u mostu, 6.
ul. Svatováclavská u nám. 28. října, 7.
ul. Nákladní pod Libočanskou brankou, 8. ul. Nákladní u ul. Příkré, 9. ul.
Nákladní u zastávky městské hromadné
dopravy, 10. ul. Tyršova, 11. ul. Pražská
u hřbitova, 12. ul. B.V. Kunětické naproti
Chmelařství, 13. ul. Studentská, 14. ul.
Sv. Čecha, 15. ul. Husova u Normy, 16.
nám. Poperinge, 17. nám. Poperinge,
v souladu s usnesením Rady Města
Žatec č. 883/08 ze dne 29.9.2008 za
těchto podmínek:
n nájemce bude zajišťovat výlepovou
službu pro třetí právnické či fyzické
osoby
n za jím stanovenou úplatu; zároveň je
povinen odstraňovat nelegální výlep
n nájemce bude udržovat na vlastní
náklady výlepové plochy v řádném
technickém
n a estetickém stavu, bude průběžně
odstraňovat či přelepovat potrhané
nebo poničené
plakáty, nejméně jednou ročně provede nátěr kovových konstrukcí, opravy
výplně
n bude provádět průběžně podle potřeby
n nájemce nesmí použít plakátovací
plochu pro velkoplošnou reklamu
n nájemce bude mít možnost umístit na
pronajatých plakátovacích plochách
své logo
n a způsob kontaktu na nájemce
n doba plnění zakázky bude od uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou
s tříměsíční
n výpovědní lhůtou bez udání důvodu
n nájemce navrhne výši nájmu, který
bude odvádět pronajimateli za každou
plakátovací plochu měsíčně, splatnost
bude dvakrát ročně
Nabídka bude obsahovat
n návrh obnovy stávajících plakátovacích ploch v provedení deska, válec
nebo jiném (vzhled, konstrukční,
materiálové a barevné řešení) v měřítku, které umožňuje jednoznačné
posouzení způsobu provedení vč.
fotodokumentace nebo vizualizace.
n návrh případného umístění nových
plakátovacích ploch v území města
(zákres v katastrální mapě, uvedení
čísel pozemků, identifikace vlastnických vztahů, zákres nebo vizualizace
umístění v území); v takovém případě
nájemce může navrhnout jiný způsob placení nájmu či jinou úhradu
(investování části zisku do oprav
a vylepšování technického či estetického stavu plakátovacích ploch
nebo jejich rozšiřování):
n návrh způsobu eliminace výskytu „černého“ výlepu na území města Žatec.
n návrh technického, časového a organizačního způsobu správy a provozování výletových ploch (způsob příjmu
plakátů pro výlep, úklid v těsném okolí
plakátovacích ploch, kontrola, opravy,
údržba).
n návrh podmínek výlepu plakátů včetně
cenových pro příspěvkové organizace
města Žatec a pro potřeby úředních
oznámení města Žatec
n návrh nájemní smlouvy včetně ceny,
kterou nabízí za pronájem
záruky a reference
Uchazeč předloží nabídku v uzavřené obálce s označením: ,,Plakátovací
plochy v Žatci – neotvírat“ a opatřené
na uzavření razítky uchazeče.
Nabídku je možné podat pouze v podatelně v pracovní dny na Město Žatec,
Městský úřad, podatelna, nám. Svobody
1, 438 24 Žatec
Nabídka musí dále obsahovat:
n ověřenou kopii ŽL – max. stáří kopie
3 měsíce
n čestné prohlášení uchazeče, že není
dlužníkem Města Žatec se závazkem
po době splatnosti
n výše měsíčního nájmu za jednu plakátovací plochu
n návrh nájemní smlouvy
Další požadavky na zpracování nabídky
- Nabídku podá uchazeč v jednom
originále. Nabídka včetně veškerých
požadovaných dokladů bude pode-

Žatecký
týdeník

psána statutárním orgánem uchazeče. Nabídka včetně případných
dokumentů a příloh, prospekty apod.
bude zpracována v českém jazyce.
- Uchazeč vyčíslí cenu investic do obnovy stávajících a případného umístění
nových plakátovacích ploch a uvede
způsob zajištění výlepu plakátů,
údržby plakátů, údržby plakátovacích
ploch a případné další související služby.
- Uchazeč předloží závazný časový harmonogram realizace nabídky s případným určením jednotlivých etap.
- Uchazeč předloží v nabídce návrh
smlouvy v paragrafovém znění (v členění na články, odstavce a písmena).
Návrh smlouvy musí být podepsán
statutárním orgánem uchazeče.
- Uchazeč jasným a prokazatelným způsobem doloží navržený způsob plnění
nabídky včetně referencí z dosavadního působení v této oblasti podnikání
a stanoví zřejmé garance, záruky
a záruční lhůty pro realizaci nabídky.
Zveřejněno: od 2.10.2008 do
31.10.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 18. 6. 2008 do 31. 10.
2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura)
a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky, spořitelny
a pojišťovny, pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno: od 15.09.2008 do
12.11.2008

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

nlokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je
určeno schválenou zastavovací studií,
kde bylo navrženo základní členění
parcel do bloků navazujících na současné ulice Vrchlického, Politických
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1043 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1150 m2
10.p.p.č. 4614/73 o výměře 830 m2
11.p.p.č. 4614/82 o výměře 865 m2

12.p.p.č. 4614/85 o výměře 1185 m2
13.p.p.č. 4614/86 o výměře 880 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do
2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
1m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let od
podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé
vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby) do
4 let od podpisu kupní smlouvy bude
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
převáděného pozemku prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let
ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část kupní
ceny
- Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
nezpevněný terén bez sejmuté ornice
– případné doplnění ornice na pozemek
je možné po schválené žádosti na OŽP
z deponie ornice v zadní části lokality
Kamenný vršek na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové
komunikaci a následně po nově vytvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové
skladebné dlažby. Změna umístění
vjezdu je možná po schválení ORM
a zhotovitele stavby tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační
přípojka DN 150. S ohledem na
mělké uložení stávající kanalizace
jsou i hloubky přípojek u některých
parcel minimální – cca 1,2 m pod
terénem (nutnost odkanalizování při
podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou jímku
– nelze napojit přímo (bude součástí
projektové dokumentace (dále jen
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za připojení
ke každé parcele 3 x 25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
U rohových parcel bude stavební čára
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Vzdálenost od hranice sousedního
pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
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5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
54 a 4614/85 budou RD minimálně
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky:
* PD – projektová dokumentace, SP
– stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města
tel. 415736264, harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 16.10.2008 do 14.11.2008
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Volné bytové jednotky:
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 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 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
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 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
685/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 924.500,-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.2816/14 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 944.140,-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 942.680,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy,
n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2823,
2824 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5051 o výměře 690 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 941.150,-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.

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Žatec o velikosti 710/28844 vzhledem
k celku za kupní cenu 945.720,-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 315.390,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.
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.
Zveřejněno: od 19.9.2008 do
20.10.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře 2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě
bytového domu za podmínek stanovených odborem rozvoje města (1.NP
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné
předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 25.09.2008 do
24.10.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
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 1.10.2008 do
30.10.2008

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 307 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše
21,25 m2 za minimální nájemné 373,-Kč
měsíčně.
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 6.10.2008 do
4.11.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
n za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/m2.
Zveřejněno: od 06. 10. do 04. 11. 2008

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

15.10. Středa

SENIORSKÉ DOSTAVENÍČKO ANEB KDYŽ JE VÁM ….. SÁT
Akce Svazu postižených civilizačními chorobami.

16.10. Čtvrtek KRÁSA Z MOULIN ROUGE

10:00
19:30

Paříž, město umění, umělců, kabaretů. Město krásných příběhů. Pojďte a staňte se svědky jednoho takového příběhu francouzkého malíře Henri Toulouse
Lautreca. Hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková, František
Kreuzmann. Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 140,II.místa 130,- III.místa 120,-

19.10. Neděle JŮ A HELE ANEB NEBOJTE SE STRAŠIDEL

15.00

Zábavný pořad pro děti i jejich rodiče se známými televizními kamarády.
Tentokrát se setkáme se strašidly z pohádkové půdy, v představení plném
loutkových výstupů, soutěží, písniček a her.
Mimo předplatné. Vstupné : 70,-

21.10. Úterý

NEZMAŘI

19:00

Folková klasika s vícehlasným vokálem. V Žatci oslaví skupina 30 let své
existence a zahrají zde zejména všechny své největší hity.
Nejen na akustické nástroje zahrají a zazpívají: Pavel Zajíc, Šárka Benetková,
Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Vstupné: 150,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
11.10. SOBOTA Richard Strauss / SALOME

19:30

Nastudováno v německém jazyce. + anglické a české titulky
Karita Mattila způsobila senzaci, když v roce 2004 v MET poprvé vystoupila
v roli tajemné a smyslné Salome. Nyní zopakuje své mimořádné ztvárnění této
výjimečné postavy operní literatury, včetně slavného a v jejím podání nezapomenutelného Tance sedmi závojů.
Karita Mattila (Salome), Ildikó Komlósi (Herodias), Kim Begley (Herodes),
Joseph Kaiser (Narraboth), Juha Uusitalo (Jochanaan) Mikko Franck (dirigent), Jürgen Flimm (režie)
Přístupné od 15 let. SATELITNÍ PŘENOS. Vstupné: 300,MAGMETROPOLITNÍ OPERA

12.10. NEĎELE

(NE)ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY

15:00

Magic Box, 2007 / Animovaný / 85 minut / Německo,
„Roztomilý snímek, výborná animace a skvělý rodinný film.“ – Film Journal
International. V pohádkovém světě vládl Čaroděj a chránil vyváženost mezi
dobrem a zlem. Konečně jednou jel na zaslouženou dovolenou a zanechal
pohádkový svět v rukou svých dvou asistentů. Popelka sní o svém pohádkovém princi a její přítel Rick jí zařídí pozvání na královský ples, kde se má stát
jejím vysněným princem z pohádky. Vše se však odehraje jinak než si přála.
Její macecha Frieda se pokusí převzít kontrolu v pohádkovém světě pomocí
zla. Popelka však bude bojovat. Přístupné DVD. Vstupné: 40,-

13.10. PONDĚLÍ MONGOL

19:30

18.10. SOBOTA DRAČÍ VÁLKY

19:30

E CINEMA, Drama / Historický / Kazachstán / Německo / Mongolsko /
Rusko, 2007, 120 min
Byl zrozen k vítězstvím. Ovládal polovinu tehdy známého světa, sjednotil
Mongolsko, dobyl tisíce let trvající okolní říše, podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. Čingischán byl jedním z nejúspěšnějších vládců
a vojevůdců světa, ale jeho životní příběh začal prostě - světový stratég, vladař
a politik vyšel z nuzných a neuspořádaných poměrů; bylo to na sklonku 12.
století uprostřed Mongolských stepí v jedné z mnoha vesnic suverénně ovládaných rodinnými klany, které soupeřili mezi sebou. Režie: Sergei Bodrov. Hrají:
Tadanobu Asano, Amadu Mamadakov, Honglei Sun, Ying Bai
Přístupné od 12. let Vstupné: 60,- BONTON FILM
Akční / Drama / Fantasy / Jižní Korea / USA, 2007, 107 min
Natočeno podle Korejské legendy. Neznámá stvoření se vracejí a devastují naši
planetu. Reportér Ethan Kendrick (Jason Behr) je zavolán k vyšetřování této
záležitosti, domnívá se , že postižená dívka s nevyzpytatelnou chorobou jménem Sarah (Amanda Brooks) mu může pomoci. Neznámá stvoření si mezitím
razí cestu do Los Angeles, cestou způsobující škodu a ničení. Celé město je
zaplaveno armádou, a zbrojí na boj se stvořeními. Stihne Ethan a Sarah v čase
zachránit obyvatele Los Angeles?
Režie: Hyung-rae Shim Hrají: Jason Behr, Robert Forster, Chris Mulkey, Elizabeth Pera, Holmes Osborne, NiCole Robinson, Matthias Hues, Derek Mears
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50,- BONTON FILM
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz
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Pohádkové bytosti mezi exoty

Minulý týden v pátek se otevřely brány Chovatelského areálu ČSCH v Žatci.
Vystavovatelé ze základních organizací chovatelů Žatce, Podbořan a Houbařského spolku Žatec zde uskutečnili okresní výstavu exotů, okrasného ptactva,
drobných hlodavců a plazů.
S příchodem podzimu vrcholí houbař- není slizský. Výstava samozřejmě nejvíská sezóna a tak „houbaři“ bloudící les- ce lákala děti, a tak někteří rodiče museli
ními porosty měli co nabídnout. Agamu odolávat, před „prosíky“ svých ratolestí
kočinčinskou, ještěrkovce a další plazy k zakoupení např. drobných hlodavců
přivezl na ukázku teraristický kroužek nebo zpívajících „andulek“.
Domu dětí a mládeže v Mostě, včetně
Podzimní aranžmá a pohádkové bytosdvanáctileté samičky krajty královské, ti spolu korespondovaly k nadcházejícíkterou si mohli někteří odvážlivci vzít mu ročnímu období.
do ruky a přesvědčit se, že had opravdu
(text./foto. – žit)

ROZLOUČENÍ
1.10.
5.10.
6.10.

Vlasta Brunnerová
Erich Kraus
Anastázie Rišková
Helena Rampasová

61 let
66 let
87 let
83 let

Žatec se představil na veletrhu v St. Petersburgu

Na jednom z největších veletrhů cestovního ruchu v Rusku Inwetex – CIS Travel pomůže realizace projektu Chrám
chmele a piva, který je konkrétním
Market v St. Petersburgu se ve dnech 1.-3.10. představilo město Žatec.
Obliba České republiky jako cíle za- vštěvovanějším místům České republi- turistickým produktem se specializací
hraniční dovolené u Rusů stále stoupá. ky, je tu obrovský potenciál k návštěvě na pivo – v současnosti nejpopulárnější
V roce 2007 do různých koutů naší země města i okolí. K rozvoji nabídky určitě nápoj Rusů. (jn)
přijelo více než 320 tisíc ruských turistů,
což znamenalo nárůst oproti roku 2006
o téměř pětatřicet procent.
Žatec se na stánku České republiky
prezentoval v rámci Ústeckého kraje pod
mottem historie-chmel-pivo-atmosféra.
Ruské cestovní kanceláře a individuální
turisté se nejvíce zajímali o informační
materiály představující Žatec jako kandidáta na seznam technických památek
UNESCO, historické město ležící mezi
Prahou a Karlovými Vary, největší chmelařské muzeum na světě, nebo návštěvu
pivovaru s ochutnávkou vynikajícího
Žateckého piva.
Ruští turisté patří mezi nejlukrativnější klientelu na světě, která je
ochotna v místech cestovního ruchu
utratit nemalé finanční prostředky, ale
vyžaduje také prvotřídní služby. I když
Žatec zatím nepatří mezi Rusy k nejna- Zuzana Kadlecová z Ústeckého kraje a Jan Novotný ze Žatce prezentují region.

Přímé přenosy z Metropolitní opery opět v Žatci

Žatecké Digitální kino si po letní přestávce připravilo opět zajímaví program.
Kromě pravidelných sobotních, nedělních a pondělních filmových projekcí
nabízí k zhlédnutí také přímé přenosy z Metropolitní opery v americkém New
Yorku.
V letošní sezóně se do projektu zapo- Johna Adamse a ”Faustovo prokletí” od
jilo už více jak 850 kin z celého světa. Hectora Berlioze. Dále se můžete v této
Návštěvníci v Žatci mohou zhlédnout sezóně těšit například na opery Tha?s,
celkem 10 přímých přenosů. Prvním Vlaštovka, Orfeo Ed Euridice, Madama
přenosem bude v žateckém kině opera Butterfly, Náměsíčná, Popelka, a další.
Salome od Richarda Strausse. “Tu uve- Přenosy Metropolitan Opera: Live in
deme v sobotu 11.10. od 18:45 hod.” HD kombinují špičkové operní umění
uvedl Karel Fiala, který má na starosti s nejmodernějšími technologiemi. HD
právě program Digitálního kina v Žatci. (High Definition) je akronym pro vysoké
V listopadu pak dále uvidíte například obrazové rozlišení, které svou kvalitou
live přenos oper ”Doctor Atomic” od daleko převyšuje kvalitu formátu DVD.

Pátek 10. 10. 2008
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Na snímku paní Jiřina Tůmová, která si bez obav „pochovala“ krajtu královskou.

FOTO JIŘÍ VÁLKA

ŘÍJEN 2008

n Prodám byt 1+ 3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Hotel Alpin Royal, Südtirol,
Itálie hledá kvalifikované číšníky-servírky se znalostí NJ pro zimu 2008-9.
Tel.: 737 320 580 nebo www.alpinroyal.com.
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1, Husova ul., nájemné 4000,- +
služby, vratná kauce a pěkný udržovaný
byt 3+1 Písečná, nájemné 4000,- Kč +
služby, vratná kauce. Tel.: 721 181 431
n Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 774 919 166.
n Pronajmu byt 1+2+balkon. Hájkova ulice. Tel: 775 638 666
n Hledáme servírku., recepční (AJ, NJ
nutná.) Tel. 605 703 773, 415 240 033.
n Montáž žaluzií a sítí proti hmyzu.
Příznivé ceny a krátké dodací lhůty. Tel.
607 690 022.
n Koupím dům, chalupu i před opravou, platím hotově. Tel.722 064 950.

Ventilky
a Pumpičky
v salonku Hotelu
Zlatý Lev Žatec
(1. patro)
od 20.00h.
vstup 30,- Kč.

Zvuk je přenášen v prostorovém DOLBY 5.1. Oko kamery se během přenosu
dostane podstatně blíže k dění na jevišti než oko diváka, byť sedícího na těch
nejlepších místech přímo v Metropolitní
opeře. Všechny opery jsou uvedeny v původním znění s anglickými a českými titulky. Upozorňujeme, že přenosy nejsou
přenášeny žádnou televizí. Vstupenky
jsou v předprodeji v pokladně Městského divadla Žatec. Kompletní informace
o projektu z Metropolitní opery získáte
na stránkách www.divadlozatec.cz.
Karel Fiala
Městské divadlo Žatec
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

J

Dočká se v letošním roce ještě žatecký
fanoušek plného bodového zisku při
utkání mužů na stadionu u Ohře v krajském přeboru ? Tak to je zamyšlení po
uplynulém víkendu, kdy domácí neuspěli ani proti poslední Souši. Rezerva
mužů kromě pětibrankového přídělu
v Lenešicích, přivezla i dva vyloučené.
Starší dorost deklasoval Kopisty, mladší
uspěl v derby s Tuchořicemi, mladší žáci
zvítězili nad Údlicemi a starší žáci doma
inkasovali od vedoucí Krupky. To je ve
stručnosti co se událo o víkendu.

1. Tasavský jezdecký den

Dne 4. 10. 2008 uspořádalo občanské sdružení Chov koní Tasov první skokové
hobby závody, určené široké jezdecké veřejnosti. Do areálu hřebčína Tasov se
sjela řada jezdců všech věkových kategorií, kteří využili možnost si na závěr jezdecké sezony změřit síly s ostatními. Bezprostřední radost ze sportovního klání
projevily děti v jízdě zručnosti, které se zúčastnilo celkem dvanáct malých jezdců,
přičemž nejmladší účastník oslavil letos v červnu své teprve druhé narozeniny.
Zkušenější jezdci mohli závodit v soutěžích od 60 do 100cm, včetně málo vídané
štafety a ti nejodvážnější se přihlásili do soutěže ve skoku mohutnosti. Organizátor
nezapomněl ani na začínající jezdce a mladé koně, pro které připravil na závěr
celého dne miniparkur. Nejlepší soutěžící si odvezli domů stužky a věcné ceny,
které do soutěží věnovala společnost TASOV a.s. a výrobce přírodní kosmetiky
značky Manufaktura.
Zatímco 1. Tasavský jezdecký den byl premiérovou akcí tohoto typu v hřebčíně
Tasov, bude se v sobotu 25. 10. 2008 konat v blízkém okolí hřebčína, na „Tasavě“,
již třetí ročník Tasavské podzimní jízdy, letos opět obohacené o terénní skoky,
židličkovou a divácky atraktivní skok mohutnosti. Miloslav Mráz

n FK Slavoj Žatec A dorost - SK
Kopisty 12 - 1 / pol. 6 - 1 /

Sestava: Vítek - Hynek - Elios - Schmied
- Klepáček - Majoros - Zavadil - Smékal
- Wiesinger - Hoferica - Holan
Střídali: Liška, Ječmen, Franc
Hosté od počátku utkání odvraceli
útoky domácích hráčů, kteří se naopak
příliš dlouho zastřelovali. Wiesinger
stihl za půl hodiny vstřelit čtyři branky,
poté byl vystřídán. Nyní čeká dorostence
těžké utkání v Ervěnicích a následně doma
dokonce vedoucí Proboštov v souboji o čelo tabulky.
n FK Slavoj Žatec dorost B - Sokol
Tuchořice 4 - 2 / pol. 1 - 1

n FK Slavoj Žatec ml.žáci - TJ Údlice 6 - 2 /pol. 2 - 1 /

Branky: Chromý M. 3 , Ondo, Kohout, Pytlík

středí, pak zahájily svoji soutěž úspěšně
i kadetky, když porazily dvakrát 3:1 své
soupeřky z Čížkovic. Podle trenéra Jaroslava Vrbaty ml. rozhodla v souboji dvou
nováčků soutěže především kvalita podání
a útoku. Nejlepšími hráčkami označil Piglovou, Želinskou a Lučanovou.
Nakonec pak zahájily svoji soutěž
i nejmladší naděje Severu, přípravka dívek v minivolejbale, a to vcelku úspěšně,
když „A“ družstvo 2 x vyhrálo a 2 x remizovalo a „B“ družstvo 1 x vyhrálo a 3 x
remizovalo.
Libor Man

Po náročné sobotě odjely žatecké žákyně doplněné třemi kadetkami v neděli
5.10.2008 k utkání krajského přeboru
kadetek do Mostu. Proti kvalitnímu soupeři podaly výborný bojovný výkon
a přestože druhé utkání dohrávaly na
hranici fyzického vyčerpání, dokázaly
zkušenějšího soupeře přehrát dvakrát 3:1.
V útoku tým táhly tradičně Piglová a Že-

linská, v obraně pak zahrála velmi dobře
na liberu hrající Weissová.
Děvčata tak drží po dvou kolech neporazitelnost a jsou bez ztráty bodu na 3.
místě tabulky.
Sestava: Piglová, Mullerová, Šebková,
Břízová, Hanušová, Lučanová,Wimmerová, Pernerová, Kundratová, Želinská
a Weissová.

Volejbalové naděje Severu Žatec
zatím neuspěly

Mladší žákyně Severu zahajovaly svoji soutěžní sezónu v sobotu 5.10.2008 turnajovými zápasy v Ústí n/L.
Pro většinu hráček to byly první šestko- Most 0 : 2 (-6,-14); SKP Ústí n/L. 0 : 2
vé zápasy v životě a i když všechna utkání (-20,-22).
prohrály, byl jejich trenér docela spokojeNa place se vystřídaly hráčky: Miný s jejich individuelními výkony. Hlavně kulová, Hradcová, Voláková, Hejdová,
se hodně se kazilo podání, ale pokud šlo Wiesingerová, Morávková T., Morávo mezihru, byla vcelku na úrovni ostatních ková J. Charvátová, a kapitánka Šárka
družstev.
Frýbová.
Výsledky jednotlivých utkání: VSK
Pochvalu trenéra si vysloužila za
Spartak Děčín 0 :2 (-11,-10); VKM Sta- pomoc mladším a dobrou hru Markéta
dion Ústí n/L 0 : 2 (-14,-12); TJ Baník Mikulová.

Podzimní cena města Litoměřic Regionální muzeum K. A. Polánka
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

V sobotu 27.9.2008 proběhla Podzimní cena města Litoměřic. Zúčastnilo se jí
celkem 31 plaveckých oddílů z celé ČR. Z našeho oddílu se tohoto závodu zúčastnili tři plavci. Jmenovitě to byla Hanka Eichelmanová, Lucie Urbanová a David
Urban. Všichni tři plavali v kategorii ročníků 1994 a mladší.
Hanka Eichelmanová (1994) startova- také nezalekl a hned v úvodní kraulařské
la ve třech disciplínách. První bylo 200m dvoustovce dokázal v rozplavbách obvolným způsobem, kde si naše plavkyně sadit 3.místo a postoupil s přehledem
zlepšila osobní rekord o 2.35s. Podob- do finále. V následují disciplíně 100m
ně si vedla i v závodě na 100m znak, znak si náš plavec zlepšil o 1.76s osobní
kde svůj nejlepší čas stlačila o 2.58s. rekord a obsadil 6.místo. Odpoledne se
Posledním startem Hanky bylo 200m nejprve plavalo finále na 200m volným
znak v němž dosáhla časem 2:48.29 způsobem, kde David obsadil výborné
na 9.místo, což bylo také její nejlepší 3.místo a zaplavaným časem 2:12.41
umístění.
stanovil letošní nejlepší čas v celé ČR
Lucie Urbanová (1996) podala v Lito- mezi ročníky 1995! V následné „královměřicích výborné výkony a to i přestože ské“ disciplíně, 100m volným způsobem,
plavala se soupeřkami až o 2 roky staršími. potvrdil opět svou vynikající formu
Hned svůj první závod na 200m volným a časem 1:00.30 obsadil skvělé 2.místo
způsobem zaplavala v osobním rekordu a přiblížil se tak na 3 desetiny k magické
2:30.20 a skončila celkově na 13.místě. hranici 1 minuty na 100VZ.
Stejného umístění pak dosáhla i na poloNaši plavci opět potvrdili v Litoměřicích
n FK Lenešice - FK Slavoj Žatec B viční trati 100m volným způsobem, kde své kvality a z devíti startů si 6x zlepšili
5-2
zaplaval čas 01:09.11.
osobní rekordy. David Urban přivezl
Podrobnosti neuvedeny.
David Urban (1995) se starších plavců pohár za 3.místo na 200m VZ.

Mladší dorostenci v sousedním derby
přehráli svého soupeře po soustředěném
výkonu.
Branky: Valenta 2, Klepáček, Liška

iž v minulém týdnu se rozeběhly mistrovské soutěže, které zahájily starší
žákyně, když v sobotu v Děčíně když
všechny tři své soupeře (Děčín, Ústí n/L
a Most) porazili hladce 2:0 a postoupily
do skupiny, ve které budou hrát čtyři
nejlepší družstva Severočeského kraje
o medailová umístění.Opory družstva
Piglová, Želinská, Müllerová, Waissová
a Noslová zhrály tradičně velmi dobře,
ale nezaostaly ani mladší hráčky Zlatinská a Lučanová.
O tomto víkendu již v domácím pro-

Kadetky v KP volejbalu opět vítězně

n FK Slavoj Žatec A - FK SIAD
SOUŠ 0 - 1 / pol. 0 - 1 /

Sestava: Voigt - Heinc - Jindra - Fryš
- Dykas - Poborský - Beránek - Macháček
- Havelka - Holan - Bešík
Střídali: Wiesinger, Uhliár, Majoros,
připraven Klíma,
K nepoznání nastoupili domácí po
vítězství a fotbalovém výkonu o proti
minulému utkání v Litoměřicích. Chyběl potrestaný Zlatohlávek (STOP na 2.
utkání), nemocný Baierle, Vrábík.
Běžela pátá minuta utkání a na skóre
stav 0 - 1. To když Fryš namazal hostujicímu Scheithaunerovi, který dostal
hosty do vedení. Nepochopitelný zkrat
na úvod utkání. Domácí se těžko a pomalu propracovávali k brance soupeře.
Naopak na ukazateli mohl svítit stav 0 - 3.
Domácí si v prvním poločase nevytvořili
nic, co by znamenalo nebezpečí pro hosty.
Ve druhém poločase přišel nepatrný náznak k lepšímu, ale střelci z vychýlenou
muškou se točili kolem hostující branky.
Když Beránek dokázal ze šesti metrů
přestřelit prázdnou branku, a zanedlouho střídající Uhliar trapně zakončoval
po samostatném uniku bylo rozčarování
přítomných fandů na místě.
Otázkou zůstává, jak je možné že domácí
Slavoj dokáže z venku přivážet body z některých utkání, anebo odehraje určitě lepší
utkání a doma jsme svědky tak zoufalých
výkonů. Především si musí všichni hráči
včetně trenérů uvědomit, že musí určitě
přidat v tréninkové docházce a hlavně
chtít na sobě kolektivně pracovat. Není
možné,aby například v krajské soutěži
vyloučení hráči automaticky vypustili tréninky a přišli přímo až po vypršení trestu
na utkání. To samé platí i o marodech.
I toto je jeden z důvodů, proč dochází k tak
složitému sestavování obou týmů mužů.
Pozorný divák jistě vidí jakou úlohu již
třetím rokem plní dorostenecký A tým.
Nebo, že by měli hráči tak špatné podmínky k výkonům které předvádí ? Nad
celou situací se musí zamyslet jak samotní
hráči, trenéři, tak především vedení žateckého Slavoje.

Žatecký týdeník

Žatečtí plavci na
Strojetickém duatlonu

n FK Slavoj Žatec st.žáci - TJ Krup- V sobotu 27. 8. 2008 se skupina žateckých plavců zúčastnila amatérského duatka 2 - 9 / pol. 1 - 5 /
lonu ve Strojeticích.

Domácí hráči proti vedoucímu tabulky
Tentokrát, pro ně netradičně, museli
podali statečný výkon, ale vyspělejší hosté soutěžit na suchu a to v pořadí běh,
měli přeci navrch.
Pavel Maňák jízda na kole a znovu běh. V kategorii
žactva 10-13 let na trati 1.5-5-0.75 km
jsme obsadili první tři místa v pořadí Fin Prodám míchačku na 2-3 kolip Urban, Jakub Dvořák a Tomáš Urban.
lečka, el. vrátek, svářečku wtu 250,
Tito závodníci již mají s duatlonem řadu
hasičský vozík vhodný k přepravě
zkušeností, neboť nebyli na podobném
a úschově st. materiálu. Vše možno
závodě poprvé. Zato v kategorii dorostu
koupit dohromady nebo jednotlivě.
na trati 3.5-18-1.5 km jsme měli dva úplTel. 724 117 780, 724 570 410.
né nováčky, ale i jim se velice dařilo. Jan

Polončík skončil na 3. místě a David Iška
si přivezl pomyslnou bramborou medaili
za 4. místo. Za zmínku ovšem stojí i dobrý
výsledek v kategorii mužů, kde na trati
dlouhé 5-25-3.5 km dokončil závod na
5.místě Mirek Urban a na 11.místě
Martin Dvořák.
Všichni žatečtí plavci prokázali, že umí
nejenom v bazénu, ale i na kole a v běhu.
A někteří se již těší, jak si v příští sezóně
zkusí kompletní triatlonový závod.

Hlavní budova – Husova ul. 678

n „MNICHOVSKÁ DOHODA 1938“ – Mnichovská dohoda a její vliv nejen na
život v tehdejší ČSR, ale také v pohraničí, konkrétně na Žatecku. Výstava končí
16. listopadu 2008.
n „SRPEN 1968 V ŽATCI“ – jeden den se všemi jeho souvislostmi pohledem
města Žatce. Výstava potrvá do 16. listopadu 2008.
n Zveme vás k návštěvě stálých expozic v hlavní budově:
Historický a urbanistický vývoj města Žatce – Kabinet chmelových známek Vývoj středního Poohří v pravěku - Žatecké obrázky (ikonografie města)

Křížova vila – Zeyerova ul. 344
n „CESTA ZA PAPOUŠKY“ – výstava obrazů s exotickou tematikou malíře
a ilustrátora Miloslava Muškáta. Potrvá do 26. října 2008.
n „TÝDEN NEZISKOVÉHO SEKTORU“ – nultý ročník: 6. – 11. října
2008

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

(říjen - březen) pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin • sobota: 10.00 - 16.00 hodin
neděle: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na
internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz

