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V soutěži Vodafone
Firma roku 2008 se
na 3.místě umístila
firma Provyt , s.r.o.,
prodejce výpočetní
techniky v Žatci.

Soutěže o Cenu hospodářských novin
Vodafone Firma roku a Makro Živnostník roku jsou největším podnikatelským
kláním v České republice. Do třetího ročníku se zaregistrovalo 3220 soutěžících
ze všech oborů hospodářství.
Vítěze vybírala porota na základě
podnikatelského příběhu a znalostí
podnikatelského prostředí. Důležitým
kritériem hodnocení byla prezentace
podnikatelských zkušeností a plánů.
Na třetím místě se umístila firma Provyt , s.r.o., prodejce výpočetní techniky
Provyt v Žatci.
Tato firma vznikla v roce 2000 a zabývá se dodáváním výpočetní techniky,
prodejem spotřebního materiálu, LSD
monitorů, tiskáren , komponentů, notebooků apod.

Pozvánka

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou
posádkou Žatec Vás zvou u příležitosti
90. výročí vzniku samostatného československého státu na slavnostní pietní
akt, který se uskuteční dne 27. 10. 2008
v 11.00 hod u památníku na Kruhovém
náměstí v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního
aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.05 – projev starosty města a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – ukončení pietního aktu
Ing. Bc. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

Výstavba dětských
hřišť pokračuje

V areálu mateřské školy Alergo v ulici
Bratří Čapků se v pondělí 13.10.2008
odehrála malá slavnost. Za účasti dětí,
rodičů, vedení školy a starosty města se
oficiálně otevřela nově zbudovaná zahrada s dětskými atrakcemi. K velké radosti
dětí byla tato akce dokončena za více než
420 tisíc korun. Vynaložené prostředky
by však byly zhruba o 70 tisíc větší nebýt
obětavosti a práce mnoha dobrovolných
jedinců z řad rodičů, kteří do společného díla vložili nejen finanční prostředky, ale také svůj volný čas a práci. Na
tomto místě nutno přidat také velký dík
za nemalou pomoc od klientů Ústavu
sociální péče v Tuchořicích, s nimiž má
MŠ Alergo již letitou spolupráci, a kteří
na stavbě odvedli velký kus práce. Těm
všem bylo při slavnostním aktu veřejně
poděkováno a byly předány diplomy
s drobnými dárky.
K poděkování za vedení školky se
připojilo také samotné město Žatec
prostřednictvím starosty města. Tato
výstavba totiž přesně vystihuje záměry
města postupně vybudovat v hustě osídlených částech Žatce soustavu dětských
hřišť a hracích ploch, ať už ve volných
lokalitách, nebo v objektech městských
příspěvkových organizací. Na tuto stavbu město proto poskytlo účelovou dotaci
ve výši 300 000,- Kč , kterou vyčlenilo
z rozpočtu města.
(st)

Zastupitelé zvolí raději dohodu

prokázaly znalosti z říše pohádkové i písmenkové. Před samotným pasováním
dokázaly, že znají pravidla, jak o knihy
správně pečovat, a slíbily, že je budou ctít
a dodržovat. Pasování je spojeno s bezplatnou registrací dětských čtenářů do 1
týdne od pasování a slevou registračního
poplatku při registraci do konce října.
(fr)

Na posledním jednání dne 9.10. zastupitelé města uložili připravit návrh
Dohody o narovnání s firmou Jaroslav Třešňák – Horová, která se bude týkat
problematiky výstavby bytových domů v lokalitě Klín u obchodního domu
Tesco v Žatci.
Město již od ledna tohoto roku uplat- ná škoda, v podstatě nevymahatelná
ňuje svůj nárok na plnění 20 milionové směnka, precedentní rozhodnutí v posankce za nedodržení termínu dostavby dobném případě v neprospěch jiného
prvního bytového domu. Zajištění této města, riziko ztráty minimálně dvou
sumy prý bylo dle minulého vedení dalších milionů v případě prohraného
města dostatečně kryto formou splatné soudního procesu…aj.) zastupitelé rozsměnky a město nyní chtělo této mož- hodli o změně dalšího postupu a přijali
nosti využít. V okamžiku, kdy firma kompenzační nabídku od fy Třešňák,
pana Třešňáka tento nárok města zpo- která je nyní maximem z toho, co bylo
chybnila se městu dostalo překvapivého již v minulosti nabízeno.
zjištění, že se jedná o určitý typ směnky,
Za úhrnou nepožadovanou sankci ve
který však nelze po firmě vymoci. Veškeré výši 30 milionů korun za první a potom
krytí a zajištění této akce se tedy ukázalo i druhý nedostavěný dům v termínu tedy
jako nedostatečné a snadno zpochybni- firma městu nabídla komunikace v celkotelné. Vzhledem k tomu, že ve hře je vé výši 29 milionů korun, garance pro
dostavba ještě druhého bytového domu město Žatec (popř. Nemocnici Žatec
pod další sankcí za nesplnění termínu do- o.p.s.) v nájmu nových bytů za 110,stavby ve výši 10 milionů korun, město Kč/m2/měsíc s předkupním právem
mělo přesto v úmyslu, a celé měsíce se po dobu 3 let, bezúplatné převedení do
o to snažilo, vymoci na dotyčné firmě vlastnictví města 4 bytových jednotek
oprávněné pokuty. Firma pana Třeš- v č.p. 3083 a dále bezúplatné napojení
ňáka ale má v úmyslu nadále ve městě do nově vybudované kanalizační stoky,
podnikat, a proto se snažila od samého která byla vybudována v nákladu 12 mipočátku se s městem nějakou formou lionů korun a která bude odvádět dešťomimosoudně vyrovnat. Zastupitelé řadu vou vodu nejen ze zmíněné lokality, ale
měsíců trvali na svém a nabídky ze stra- i z uvažované oblasti budoucí výstavby
ny firmy se postupně zvyšovaly, až došly v ulici Stavbařů.
k hranici, za kterou již fy Třešňák nebyla
Tento návrh Dohody o narovnání bude
schopna jít. Vše směřovalo do soudního předložen na listopadové jednání zastuprocesu. Po vyhodnocení právní situace pitelstva města, kde by přijetím tohoto
města a právní situace firmy (zdržení dokumentu mohlo dojít k ukončení cepouze o 2 týdny, městu nevznikla žád- lého sporu.
(st)

tuto povinnost byla většině nabyvatelů
poskytnuta výrazná sleva z kupní ceny.
Město tímto postupem chtělo dosáhnout
brzkého opravení nemovitostí a tím zlepšení celkového rázu města.
Někteří noví majitelé domu svoji povinnost rekonstrukce nesplnili, a to i přesto,
že dostali výraznou slevu z kupní ceny.
Někteří z nich současně nechtějí dostát
své povinnosti uhradit smluvní pokutu,
ke které se původně zavázali. Z tohoto
důvodu bylo podáno ze strany Města Žatec několik soudních žalob na zaplacení
smluvních pokut.

Stejně tak tomu bylo i u společnosti
VPP s.r.o., která zakoupila od města
nemovitost a tuto nezrekonstruovala ve
stanoveném termínu. Po podání žaloby
na zaplacení smluvní pokuty ve výši
368.440,--Kč a po prvních jednáních v této věci došlo nakonec k uzavření dohody,
jejímž celkovým výsledkem je, že částka
368.440,--Kč je v současné době již na
účtu města. JUDr. Šálková, právní zástupce společnosti VPP s.r.o. k této věci
sdělila: „Soudní spor by byl pro mého
klienta neúčelný a nákladný, je vždy výhodnější pro obě strany se domluvit.“

Na fotografii jsou zachyceny děti při pasování na Rytíře řádu čtenářského
králem Písmenkového království, jehož role se ujal místostarosta Aleš
Kassal.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Městská knihovna Žatec připravila
v Týdnu knihovny pro malé školáky
akci Seznámení s knihovnou zábavnou
formou spojenou s Pasováním prvňáčků na čtenáře knihovny. Ve dnech
7.10. – 9.10.2008 bylo pasováno na
Rytíře řádu čtenářského celkem 202
žáků prvních tříd základních škol. Děti
prošly rytířskými zkouškami, při kterých

Další vymožená pokuta na účtu města
Město Žatec uzavíralo v minulosti
kupní smlouvy, na základě kterých
byly z majetku města prodávány nemovitosti soukromým subjektům. Při
těchto prodejích byly ve většině smluv
stanovovány podmínky pro nové vlastníky nemovitostí, kteří byli povinni kupované nemovitosti do stanovené doby
opravit. Splnění této povinnosti bylo
ve smlouvách zajištěno sjednáváním
smluvních pokut pro případ, že pokud
nový nabyvatel nemovitost neopraví
ve stanoveném termínu, bude povinen
uhradit smluvní pokutu. S ohledem na

Mgr. Jan Křivánek, advokát zastupující
Město Žatec, k celému případu říká:
„Oceňuji pragmatický přístup žalované
strany k celému sporu, stejně tak i snahu
města řešit tyto spory dohodou i přesto,
že nárok města na úhradu smluvní pokuty byl nepopiratelný“.
V žalobách na zaplacení smluvních
pokut bude ze strany města nadále pokračováno, neboť nechceme připustit,
aby ti, kteří získali slevy na své nemovitosti, neplnili podmínky, ke kterým se
ve smlouvách zavázali.
Mgr. Erich Knoblauch starosta

Na snímku zástupci organizací, které se ve vile prezentovaly.

Dny „Neziskovek“ jsou za námi.

Celotýdenní akce, která se nesla pod názvem „Dny neziskového sektoru“ konaná v Křížově vile v Žatci, je úspěšně za námi.
Dopolední program navštěvovaly spíše školy, odpolední program veřejnost. Všichni se mohli těšit např. na
vystoupení pěveckého souboru Permoníček a Čmeláček,
na taneční vystoupení žáků ze ZUŠ v Žatci. Konala se
zde např. přednáška o zdravé výživě nebo přednáška

občanského sdružení FOD na pomoc týraným i jinak
sociálně ohroženým dětem, na dětská přání odpovídal
starosta Žatce Erich Knoblauch. Veřejnost také měla
možnost shlédnout ukázku z činnosti žateckých hasičů
a záchranářů. To je výběr jen některých.Celkem Křížo-

vu vilu v tomto týdnu navštívilo 583 lidí. Tentokrát se
jednalo o nultý ročník, první ročník „Neziskovek“ je
plánován na příští rok v květnu a tak si můžeme přát,
ať vše dobře dopadne a ať je pěkné počasí.
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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 podepsána 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

Žatecký
týdeník

plakátů, údržby plakátovacích ploch
komunikaci a následně po nově vytvoa případné další související služby.
řeném nájezdu š. 4 m ze zámkové skla- Uchazeč předloží závazný časový hardebné dlažby. Změna umístění vjezdu
monogram realizace nabídky s případje možná po schválení ORM a zhotoviným určením jednotlivých etap.
tele stavby tech. infrastruktury (Silnice
- Uchazeč předloží v nabídce návrh
GROUP a.s.) na vlastní náklady majitele
smlouvy v paragrafovém znění (v člepozemku.
nění na články, odstavce a písmena). - podél pozemku je vytvořen chodník, od
Návrh smlouvy musí být podepsán
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
statutárním orgánem uchazeče.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého
- Uchazeč jasným a prokazatelným způpozemku) přerušovaný zatravněním
sobem doloží navržený způsob plnění
a ozeleněním keři a stromy.
nabídky včetně referencí z dosavadního Připojení na inženýrské sítě:
působení v této oblasti podnikání a sta- - na pozemek je přivedena přípojka vody
noví zřejmé garance, záruky a záruční
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
lhůty pro realizaci nabídky.
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
Zveřejněno: od 2.10.2008 do
provést úpravu vybetonováním přecho31.10.2008
dové 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
Projednáno RM dne 8.9.2008
čerpáním).
Pozemek k výstavbě občanského vyba- Přivedena je samostatná dešťová kanavení
lizační přípojka DN 100 – dešťové vody
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
bude možné napojit pouze přes bezpeč1935 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle
nostní přepadovou jímku – nelze napojit
územního plánu města
přímo (bude součástí projektové dokuk žádosti je nutné předložit:
mentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu
- zastavovací studii
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- harmonogram výstavby
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
pozemcích cca 2 m od hranice pozem- u právnických osob nutno doložit ověřeku.
nou fotokopii platného výpisu z obchodní- CZT bude dodáváno Žateckou tepláho rejstříku.
renskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zařazeny plochy občanského vybavení
zděném pilířku na hranici pozemku.
charakteru veřejného vybavení (veřejná
Odtud bude na pozemek vyvedena zaspráva, ochrana obyvatelstva, školství,
slepená přípojka teplovodu DN 40. Přisociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále
pojení a předávací stanice bude součástí
významné objekty církevní, administrativní
projektu jednotlivých RD (ke SP nutné
a finanční (banky, spořitelny a pojišťovny,
vyjádření ŽT a.s.).
pošta), ubytování a obchodu (hypermarke- území není vybaveno plynovodem.
ty a supermarkety, obchodní síť).
- dále budou v pilířcích na pozemcích
Zveřejněno: od 15.09.2008 do
umístěny elektrické rozvodné skříně
12.11.2008
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 rohon lokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
vých parcel bude stavební čára 5,5 m
schválen Radou Města Žatec dne
dodržena z obou stran od ulice. Vzdá14.07.2008
lenost od hranice sousedního pozemku
Území pro výstavbu rodinných domů je
bude min. 3 m.
určeno schválenou zastavovací studií, kde
bylo navrženo základní členění parcel do - Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí stabloků navazujících na současné ulice Vrchvební čára.
lického, Politických vězňů, Elišky Krásno- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
horské, Dukelská a U Flóry v Žatci :
a 4614/85 budou RD minimálně dvou1.p.p.č. 4614/53 o výměře
856 m2
podlažní (druhé podlaží nebude řešeno
2.p.p.č. 4614/54 o výměře
1268 m2
jako podkroví).
3.p.p.č. 4614/61 o výměře
1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře
1148 m2 - Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
5.p.p.č. 4614/65 o výměře
1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře
1060 m2 - Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
7.p.p.č. 4614/70 o výměře
1043 m2
SP či ohlášení stavby.
8.p.p.č. 4614/71 o výměře
805 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře
1150 m2 - Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou,
10.p.p.č. 4614/73 o výměře
830 m2
výška oplocení 1,8m, materiál a barva
11.p.p.č. 4614/82 o výměře
865 m2
nejsou stanoveny.
12.p.p.č. 4614/85 o výměře
1185 m2
13.p.p.č. 4614/86 o výměře
880 m2 - Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
Způsob a postup prodeje pozemku
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
- v termínu zveřejnění podání žádosti
sluneční energie a to na vlastní náklao koupi pozemku na řádně vyplněném
dy.
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
každý jednotlivý pozemek)
se bude vyjadřovat architekt města indi- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
viduálně.
2
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m
- kupující uhradí poplatky spojené s pro- vysvětlivky:
* PD – projektová dokumentace, SP – stavedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do vební povolení,
2 měsíců ode dne schválení zastupitel- Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstvem města
stavby podá odbor rozvoje města tel.
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
415736264, harajdova@mesto-zabude zaplacena před podpisem kupní
tec.cz
smlouvy
ve věci podmínek kupní smlouvy, způ2
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m
sobu a postupu prodeje podá majetkový
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupodbor tel. 415736225, eisertova@mesní smlouvy, její úhrada bude zajištěna
to-zatec.cz
prostřednictvím přímé vykonatelnosti
zveřejněno od 6.10.2008 do 4.11.2008
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (do- tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
končení stavby se rozumí vydání pravo- v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr Města Žatce
prodat pozemky pro
výstavbu RD

mocného 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

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 m 2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044

Žatecký týdeník
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 m 2 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 m 2 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 m 2 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 m 2 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 m 2 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
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 710/28844 vzhledem k celku
za kupní cenu 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 m2
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

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.

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 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
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

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
n Pozemky za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2 a p.p.č.
4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod
Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení
a k realizaci veřejné zeleně, a to zastavovací
studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická část, hmotové
uspořádání (podlažnost, počet bytových
a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek kupní
smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje
v kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze
výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 11. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby
již v první fázi byly vícepodlažní (min.2
patra) a byla zachována možnost zvýšení
jejich kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena
výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem
města se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: od 14. 10. do 12. 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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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

ŘÍJEN 2008
16.10. Čtvrtek KRÁSA Z MOULIN ROUGE

19:30

19.10. Neděle JŮ A HELE ANEB NEBOJTE SE STRAŠIDEL

15.00

21.10. Úterý

19:00

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,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,-

NEZMAŘI

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,-

22.10. Středa

AUTOŠKOLKA

22.10. Středa

HELLO DOLLY ANEB VZPOMÍNÁNÍ NA LAĎKU KOZDERKOVOU

10:00, 14:00

Červená, žlutá, zelená, co to asi znamená. V pořadu ve kterém se zpívá, vypráví,
hraje a čaruje se můžete stát skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty.
Ve spolupráci s Besipem uvádí Umělecká agentura SUSA, kterou zde zastoupí
František Prošek a Jan Susa.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné. Vstupné : 35,- Kč.

19:30

Jitka Dolejšová si společně s Janem Přeučilem zazpívá písně jako Hello Dolly,
Vždyť já už jsem vdaná, Loudá se půlměsíc, Kde najdu ideál, Jarní víra, Paagle
a mnoho dalších. Vše v doprovodu kapely ve složení: Zdeněk Honců, Dušan
Barva, Petr Ernst, Zdeněk Wolf, Jan Mišejka
Mimo předplatné. Vstupné: 150,-

23.10. Čtvrtek AUGUST, AUGUST, AUGUST

19:30

Hořká komedie ze šedesátých let minulého století o manipulování a ohlupování
lidí. Uvede divadelní soubor DK Krupka Olympie ve složení Rudolf Rýsl, Jaroslav
Kejzlar, Václav Vašák, Alena Jechová, František Rýsl a další.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,-

29.10. Středa PAVEL JAKUB RYBA TOUR AND THE FISH MEN

19:30

V rámci turné po vlasti české i slovenské přijedou zahrát společně s P. J. Rybou
také zajímavý hosté. Poprvé v Žatci tak představí například Dean Brown ( USA),
Petr Valášek, Mikoláš Nop, Dr. Boss. Poslechnout si tento večer můžete hudební
mix Funky, Rocku, Fusion a popu.

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
18.10. SOBOTA DRAČÍ VÁLKY

19:30

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

20.10. PONDĚLÍ GYMPL

19:30

Bonton film. Komedie / Drama / Česko, 2007, 105 min
V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování
graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi
konformitou a naprostou svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt
mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci.
Hlavními hrdiny je dvojice gymnazistů Petr a Pavla, jejich učitele Tomáše a jeho
ženy Aleny. Divák se dostává ze zaběhlých školních paravidel do temného nočního
reje, kde sprejeři žijí svůj vysněný život.
Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler, Martin Zbrožek, Tomáš Vorel
st., Zuzana Bydžovská, Tomáš Hanák,
Přístupné od 12. let .
DVD.
Vstupné: 50 ,Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Pozvánka

Dne 23. 10. 2008 od 16.00 hodin pořádá okresní výbor KDU-ČSL
besedu k 90. výročí vzniku ČSR, kterou bude provázet

PhDr. Michal Pehr - pracovník Masarykova ústavu v Praze
Tato přednáška se bude konat v salonku restaurace Václavka.

Součástí bude také vystoupení žáků ZUŠ Žatec. Všichni jste srdečně zváni.

Další zlato pro Žatecký
příležitostní sbor

Žatecký týdeník

Žatecký amatérský sbor rozdává radost svým kultivovaným zpěvem již 14 let.
Za uvedenou dobu uspořádal nespočet koncertů a vystoupení, do Žatce přilákal mnohé známé muzikanty a zpěváky a vždy hrdě reprezentoval své město jak
doma, tak i v zahraničí.
Pokud se zúčastnil soutěží, ještě ni- stejnou měrou každý člen sboru, největší
kdy se nevracel poražen. Ke svým zla- zodpovědnost však ležela na zpívající
tým medailím a prvním místům přidal sbormistryni MgA. Alžbětě Urbancové,
o prvním říjnovém víkendu zlaté pásmo počínaje pečlivým výběrem repertoáru
na soutěžním festivalu „Jirkovský pí- a pečlivým nastudováním konče.Poděsňovar“ v kategorii duchovní hudba kování pak dále patří Městu Žatec za
/spirituály,gospely/. Třídenní soutěž finanční podporu na činnost sboru.
probíhala na podzimně vybarveném
Závěrem výzva: jste-li muž, rád zpínedalekém Červeném Hrádku a ve dvou váte a chtěl byste s námi vystoupit již
kategoriích hodnotila porota celkem 17 na adventních a vánočních koncertech,
sborů z celé republiky.
neváhejte a ozvěte se !
Zásluhu na úspěchu žateckých má
Kontakt na www.zps.euweb.cz (jež)

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
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 Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 774 919 166.
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.
n Půjčky, úvěry, hypotéky. Chodíte od
banky k bance a všude říkají NE. Mi půjčíme každému bez registru a příjmu.Tel.
723 572 425.
n Prodám plynovou karmu MORA
371, používaná 3 roky. Cena 3500,-Kč. Dle
dohody záruka. Tel. sms 774 552 533.
n Prodám byt 1+3 v OV, 2. patro, 68
m2, WC a koupelna po rekonstrukci,
parkety, balkon, plastová okna, kabelová televize, internet. Žatec Podměstí.
Tel. 737 267 050.
n Prodám el. vrátek (5.000,-) a hasičský vozík (700,-) vhodný k přepravě
a úschově st. materiálu. Možno koupit
i jednotlivě. Tel. 724 117 780, 724
570 410.
n Hledám ke koupi nebo pronájmu
garáž v Žatci, nejlépe na Jihu. Tel.:
777 962 753
n Pronajmu byt 2+kk v centru města,
6000Kč, 2x kauce. Tel. 603 873 590.
n Provádím rekonstrukce koupelen, zednické práce, bourací práce,
sádrokartony, malování, úklidy. Tel.
722 151 286.

Na shromaždišti raněných. Dobrovolní záchranáři ze Žatce si během cvičení
v Písku zahráli roli profesionální zdravotnické posádky záchranné služby.

Žatečtí dobrovolní záchranáři
zasahovali v Písku

V neděli 12. října obdrželo občanské sdružení Záchranáři Žatec výzvu od SDH
Záchranáři Písek, aby pomohli při ošetřování osob, které utrpěly zranění nebo
se nadýchaly kouře při požáru píseckého kulturního domu.
Jednalo se samozřejmě o cvičný zásah, samotní členové SDH Záchranáři Písek
o prověrku instalovaného moderního a posádku profesionální zdravotnické záprotipožárního systému v kulturním chranné služby na místě ve scénáři cvičení
domě v Písku na žádost jeho majitele. nahradilo občanské sdružení Záchranáři
Cvičení připravilo SDH Záchranáři Žatec. Pořadatelům patří za profesionálně
Písek pro místní profesionální i dobro- zvládnuté cvičení i za možnost zúčastnit
volné hasiče, dobrovolné hasičské sbory se ho veliké díky.
z okolí, v roli zdravotníků se představili
Zdenka Uďanová, Záchranáři Žatec

PODĚKOVÁNÍ
n Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr. Králové Sabině a celému
kolektivu „ARNIKA – komplexní domácí
péče„ pod vedením p. Krátké za ochotu,
příkladnou péči a umožnění důstojného
dožití p. Heleny Rampasové v rodinném
kruhu. Manžel a dcera.
n Děkujeme za projevenou soustrast
při smutečním rozloučení dne 10. 10.
2008 s paní Helenou Rampasovou a zároveň děkujeme za květinové dary. Manžel
a dcera s rodinou.

ROZLOUČENÍ
8.10.
9.10.

Judr. Václav Cajham
Libuše Rotková
Eva Rotreklová
12.10. Vladimír Halamásek

57 let
75 let
66 let
79 let

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ ŽATEC

Pořádá celodenní autobusový výlet
nazvaný

Sobotní výlet s DDM Žatec
V sobotu 4.10.2008 jsme vyrazili
s dětmi na krásný výlet. Nejprve jsme
navštívili mostecké PLANETÁRIUM,
kde nás okouzlila noční obloha plná
hvězd, dozvěděli jsme se spostu nového a zajímavého. Poté jsme zavítali
na HIPODROM Most, kde nás čekala

projížďka na koních, pohled z koňského
hřbetu je opravdu nádherný a nezapomenutelný.
Výletu se již tradičně zúčastnila p. vychovatelka Zuzana Mlčochová ze 3. ZŠ
se svými družinovými dětmi.
Pedagog DDM Kačenáková Marta

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

kolo volejbalové ligy juniorů
SASKÉ ŠVÝCARSKO Druhé
Junioři VK Sever Žatec sehráli v soboTrenéři hodnotí utkání jako velmi
tu 11.10. svoje druhé kolo ligové soutěže nepovedené především z vlastní strany,
- KÖNIGSTEIN
v Ostrově. V prvním kole v domácím pro- když hráči nebyli schopni zopakovat výV sobotu 18.října 2008

PROGRAM ZÁJEZDU:
Prohlídka pevnosti Königstein (Stará zbrojnice s muzeem zbraní, kasamety, kde byl
vězněn objevitel porcelánu J.F. Böttger.
Za II.světové války sloužila pevnost jako
internační tábor pro zajaté vyšší důstojníky
nepřátelských armád.Pevnost proslavil
útěkem francouzký generál Henri Giraud.)
Místo dalekého rozhledu. Naší pozornosti
neujde nejnavštěvovanější místo Saského
Švýcarska Bastein. (obrovská skalní plošina spojená se skálou Neurathen kamenným
mostem Bastaibrüke.) Poznáme tajemství
„Svědeckých hor“. Pokud nám zbude čas
navštívíme „Kosí údolí“ se stejnojmenným
jezírkem a vodopád Amselfald, případně
skalní divadlo Felsenbühne.
Pokyny pro účastníky:
Odjezd autobusu od „Zvonu“ v 7.00 hod.
Předpokládaný návrat: kolem 20.00 hod.
Úhrada za osobu: členové KČT Žatec 150
Kč. Ostatní 250 Kč.
Přihláška je akceptována po zaplacení
poplatku, který je nevratný!
Přihlášky a poplatek přijímá p.Kochová (tel:
723 342 496) v hale MěU - na radnici vždy
Po. Stř. 15 – 17 hod. od 29. září do využití
kapacity autobusu.
Zájemci o zdravotní připojištění uhradí
20,- Kč na osobu
• vzít s sebou cestovní pas nebo nový OP
• průkaz zdravotního pojištění
• cca 10 EUR na vstupné apod., které si
účastníci hradí sami
Odborný průvodce: RNDr Vladimír Theuer
Kontakt: tel: 723 543 562

středí obě utkání vyhráli, tentokrát však kony z předešlého kola. A nezdá se jim ani
obě utkání prohráli a to první 1:3 (9, 19, zodpovědné vůči týmu a práci trenéru jak
-19, 20) a druhé 0:3 (25, 9, 14).
přišli někteří hráči na utkáni připraveni.

Další družstvo VK SEVER Žatec
vstoupilo do volejbalových soutěží
Družstvo juniorek startující v krajském
přeboru, začalo svoji cílovou cestu do ligové soutěže v Klášterci nad Ohří. První
utkání zvládla děvčata na velmi dobré
úrovni a domácí družstvo Klášterce porazily za hodinu hladce 3:0 (15,19,22).
V druhém utkání však nestačily na
soupeřky z Oseka a prohrály 0:3 (-12,26,-10), když hráčky Severu odehrály
jen druhý set na úrovni a prohrály jej až
po velkém boji.

Celkově lze utkání hodnotit jako nepovedené a lze si jen povzdechnout, že takhle
se o postup do ligy nebojuje. Podle trenéra
se nedá pochválit ani jedna hráčka snad
jen ta nejmladší Želinská, která v útoku
kazila minimum.
Juniorky Severu obě utkání odehrály v sestavě: Chotová, Frýbová, Želinská,
Kubínová, Kundratová, Lukášová, Hendrychová a Lučanová.

V domácím prostředí haly Severu sehrály kadetky VK Sever v neděli 12.10. další
dvojzápas krajského přeboru s družstvem
TJ Veros Chomutov. Podaly opět stabilní
výkon a v prvním utkání, ve kterém nedaly soupeřkám žádnou šanci pomýšlet
na úspěch, zvítězily vcelku hladce 3:0
(14,20,17).
Ve druhém utkání, které vyhrály rovněž
3:0 (21,22,11) se pak trochu přizpůsobily
jejich pomalejší hře a první dva sety za-

chraňovaly až v koncovkách. V posledním
setu začaly hrát o poznání soustředěněji
a zvítězily jednoznačně rozdílem třídy.
Jsou tak i nadále bez ztráty bodu na 3.
místě tabulky z celkového počtu osmi
účastníků soutěže.
K tradičním oporám týmu se tentokrát
přidala mladá Jana Břízová, která ač
věkem patří mezi mladší žákyně, své o 4
roky starší soupeřky velmi trápila hlavně
výborným servisem a obranou na síti.

Volejbalové kadetky Severu v KP
i potřetí vítězně

