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Krátce z rady
města

Rada schválila bezbariérovou úpravu
bytu v domě s pečovatelskou službou
v Písečné ulici pro tamní manželský
pár. Za 48 tisíc korun dojde k úpravě
koupelny tak , aby se v ní mohli obyvatelé se sníženou pohyblivostí lépe
pohybovat.
Odsouhlasen byl i nájem bytu pro azylanta, který bude bydlet v bytě v Písečné
ulici. Dotyčný nájemce pochází z Afgánistánu, odkud uprchl před tamním režimem. Byt zůstává v majetku města, od
státu za tento vstřícný krok získá město
Žatec dotaci 400 tisíc korun, které půjdou do infrastruktury.
Rada schválila rovněž přidělení tří bytů
v domě s pečovatelskou službou v Písečné
ulici. Za bytové jednotky o velikosti 1+1
uhradí každý nový obyvatel příspěvek 25
tisíc korun, a to na základě schválených
pravidel pro přidělování bytů.
(kas)

Mažoretky zaplnily náměstí
V sobotu 16.5. proběhlo od 10.00
hodin na náměstí v Žatci oblastní kolo
Národního šampionátu mažoretkových skupin. Za město uvítal všechny
zúčastněné starosta města p. Erich
Knoblauch a prezident mažoretkového
svazu p.Tomáš Stavěl a zahájili soutěž
v pochodovém defilé. Do pochodu
všech 21 zúčastněných souborů vyhrával dechový orchestry ZUŠ Louny.
Pětičlenná porota hodnotila pochodový
krok, rytmus pochodu a synchronizaci
skladby s hudbou. Po společném obědě
který připravila jídelna při Základní
škole v Komeňského alej, se všichni
přesunuli do areálu letního kina, kde ve
14.00 hodin začala druhá část soutěže v
pódiových formacích. Soutěžilo opět 21
mažoretkových skupin ve čtyřech základních kategoriích, děti, juniorky, seniorky a pompony. V rámci doprovodného
programu, během kterého se porota
odebrala vyhodnotit pořadí, vystoupil
Zdeněk Style Hrubý se svými tanečnicemi a s jeho největším hitem “Krásný
léto přijde” rozhýbal všechny přítomné
návštěvníky. V 18.00 se dostavila poro-

Práce ve školce
provede žatecký
podnikatel

Žatec – Po vyhodnocení nabídek rada
města odsouhlasila pořadí uchazečů,
kteří se přihlásili do výběrového řízení
na výměnu rozvodů vody a kanalizace
sociálních zařízení v Mateřské školce
O. Březiny. Na prvním místě je Antonín
Pech. Současně rada města doporučila
zastupitelům, aby odsouhlasili uvolnění
potřebných finančních prostředků na
provedení prací, a sice 3,3 milionu korun.
(kas)

FOTO TOMÁŠ TRÉGL

Miss zlatého moku ČR

Borešova cena
V úterý 12 května se v Křížově vile
uskutečnilo slavnostní vyhlášení
Borešovy ceny za rok 2008. Při slavnostním zahájení vystoupily děti ze
Základní umělecké školy pod vedením
Aleše Musila. Kulturní komise vybrala
z nominovaných kandidátů ty, kteří
své osobní volno věnují kultuře a pro
veřejnost jsou ochotni připravit společenské akce a různá kulturní vyžití.
Osobností roku za podporu kulturních
a společenských akcí v Žatci se stala
Stanislava Žitníková . Není pochyb,
že tato žena i přes mnohé překážky
dokáže myslet hlavně na druhé a snaží
se zpříjemnit svým optimismem a nápady život ostatním. Tuto cenu získala
hlavně za práci ve Svazu postižených

ta s výsledky, které pro někoho přinesly
štěstí a slávu pro jiné slzy a smutek. Návštěvnost veřejnosti na náměstí byla již
jako v minulých letech velice skromná,
o to větší zájem byl o vystoupení v letním
kině. V závěru bych rád poděkoval všem
zúčastněným souborům, Městské policii
Žatec pod vedením pana Jiřího Štorka
za bezchybný dozor a doprovod, porotě
za organizaci a kvalitní rozhodování,
Technickým službám Žatec za dopravní značení, p. Kloučkové za přípravu
zasedací síně na radnici, ZUŠ Žatec za
zapůjčení zázemí pro porotu, kuchařkám
a vedení Základní školy Komenského alej
za výborný oběd a poskytnutí prostoru jídelny, všem zaměstnancům Městského
Divadla v Žatci za organizaci a přípravu celé akce, technikům a zvukařům,
stánkařům za zajištění občerstvení,
paní Deylové za krásné květiny, firmě
Rosana za bezplatné zajištění pitného
režimu a dobrovolným záchranářům Žatec za zajištění ošetření a první pomoci.
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii
na www.divadlozatec.cz
Martin Veselý, ředitel městského divadla

civilizačními chorobami, a byla nominována nejen SPCCH, ale i dalšími
oslovenými subjekty.
Souborem roku 2008 se stala
Chmelobrana pod vedením Miroslava
Siegera za propagaci Žatce, žatecké
chmelařské oblasti a projektu Chrámu
chmele a piva.
Dny evropského dědictví se staly
počinem roku 2008, ceny převzala
Mgr. Jana Zajíčková správkyně státního
zámku Stekník a Mgr. Jiří Kopica ředitel
Regionálního muzea K.A.Polánka.
V kategorie uvedení osobnosti do
„Síně slávy“ byla udělena cena„ in
memoriam“ tentokrát dvěma patriotům
Vladimíru Halamáskovi za propagaci
města svými obrazy. Většina z nás si vy-

baví jeho obrazy plné neopakovatelného
půvabu, ve kterých skicoval i historické památky v Žatci. Do poslední chvíle
patřil také mezi aktivní členy Sdružení
rodáků a přátel města Žatce.
Druhou osobností „ in memoriam“se
stal Roman Daniš . Roman – věčně rozesmátý, plný optimismu a v neustálém
„kalupu“ byl propagátorem chmelařského regionu, aktivně a dobrovolně
pracoval ve svém volném čase jako
předseda Klubu českých turistů, byl
členem komise kultury a cestovního
ruchu a stálým dopisovatelem místních periodik.
Cenu si převzala paní Halamásková
a E. Danišová ..Za redakci všem oceněným BLAHOPŘEJEME.
(stej)

Krásné dívky a pivo patří k sobě. To
platí zvláště v našem městě chmele
a piva, kde v pátek 15. května 2009 odstartoval pátý ročník jedinečné soutěže
Miss zlatého moku ČR. Nejprve v Městském divadle odborná porota vybrala
deset finalistek. Zástupci jednotlivých
pivovarů si pak vylosovali svoji dívku,
která bude prezentovat jejich výrobek
v celé soutěži. Jsou to pivní značky:
BŘEZŇÁK, SVIJANY, PROKOP,
REGENT, ŽATEC, KRUŠOVICE,
BAKALÁŘ, HOLBA ŠERÁK, ZLATOPRAMEN a SUCHDOLSKÝ JENÍK.
Domácí Žatecký pivovar bude reprezentovat jednadvacetiletá Jana
Zajícová ze Žatce.
V následné tiskové besedě v Kongresovém sále žateckého hotelu Černý orel
se novináři a zástupci 15 médií, z toho 3 televizních programů, dozvěděli
podrobnosti o letošním ročníku této
jedinečné soutěže.
Tou hlavní novinkou je, že klání
krásných dívek se neuskuteční pouze
v žateckém Městském divadle, ale jednotlivé soutěže proběhnou v několika

dnech i na dalších místech. Budou ručně česat chmel ve Stekníku, degustovat
pivo ve Chmelařském institutu, čepovat pivo ve stáncích svých pivovarů
při žatecké Dočesné a předvedou se
ve volných disciplínách v divadle na
Galavečeru 11. září. Večer bude moderovat herec Jan Čenský a v pořadu
na oslavu chmele a piva vystoupí díky
generálnímu partnerovi akce společnosti IZOS Pavla Aschenbrennera
naše nejlepší zpěvačka Lucie Bílá.
Následující den se vítězky představí
na žateckém Rock-festu. Hodnotné
ceny pro vítězku soutěže připravují
například AUTO Kopta, Minas Gerais, RE/MAX, Hassman trading, SD
Jednota Podbořany a další. Hlasování
Miss sympatie pomocí SMS začne
11. srpna a potrvá měsíc. Záštitu nad
akcí převzala Jana Vaňhová, hejtmanka
Ústeckého kraje, dále senátor Marcel
Chládek a žatecký starosta Erich
Knoblauch, který na tiskové besedě
tuto nekomerční soutěž přivítal jako
významné zviditelnění města Žatce.
(ms)

FOTO TOMÁŠ TRÉGL

Webkamera ma-

Na snímku předává ocenění a kytici Stanislavě Žitníkové starosta města
Erich Knoblauch.

puje nově část stavby
projektu
Chrám
Chmele a Piva. Na
snímku je prostor,
kde vyroste vstupní
objekt- rozhledna
(nahoře vpravo objekt bývalé Agrobanky). Další informace
k projektu najdete
na webu města:
www.mesto-zatec.cz
sekce Městský úřad
odkaz Strukturální
fondy. (jn)
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

n lokalita 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 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 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 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

Žatecký
týdeník

- ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu
a postupu prodeje podá majetkový odbor tel.
415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 18.05. - 16.06.09
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

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 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 18.05 - 16.06.09

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje
města
n 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 m 2 ul.Lounská v Žatci za kupní
cenu 500,- Kč/m2.
Zveřejněno: od 18.05. - 16.06.09

Opakovaný 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, pozšta),
ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).
Zveřejněno od 27.04. - 26.05.09

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 18.05. - 16.06.09

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406 na
st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše 21,25 m2 za
minimální nájemné 600,-Kč + 19% DPH / měsíc
(tj. celkem 714,- Kč)
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 29.4.2009 do 28.5.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 15.10.2007
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická v Žatci
se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2 a ostatní plochou p.p.č. 6041/6 o výměře 785 m2 v k.ú. Žatec
s projektovou dokumentací pro zřízení samostatné
vodovodní přípojky.
Kupní cena : 1.100.000,- Kč
Zveřejněno : od 27.04. do 26.05.2009

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

projednáno Radou Města Žatec dne 4.5.2009
Volné bytové jednotky:
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem
společných
n částí budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 306/40636 vzhledem
k celku za kupní cenu 450.280,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2818/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3,
plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2817, 2818, 2819 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5040 o výměře 1043 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 682/42456 vzhledem k celku
za kupní cenu 922.230,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného

Žatecký týdeník
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 7.5.2009 do 5.6.2009

Opakovaný 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 27. 04.2009 do 26. 05. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

projednáno RM 09.03.2009
n Byt č. 2 o vel. 0+3 (110,96 m2) v domě čp. 150
nám. Svobody v Žatci za nájemné 58,08 Kč / m2
na dobu určitou do 31.12.2010.
Zveřejněno: od 18.5.2009 do 16.6.2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné žádosti na
řádně vyplněném tiskopise, který je k vyzvednutí
na informacích MěÚ Žatec

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře 3560 m 2,
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 27. 04. 2009 do 26. 05. 2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatce 19.1.2009
n bytovou jednotku č. 3083/201 Husova v Žatci
o velikosti 1+K (pokoj 28,65m 2, soc. zařízení
3,41m2, předsíň 3,80m2) o celkové ploše 35,86m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj. 3.945,- Kč)
bez služeb a nájemného za zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou uhrazení
vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného.
Zveřejněno: od 18.05. - 16.06.09
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné žádosti na
řádně vyplněném tiskopise, který je k vyzvednutí
na informacích MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor v termínu dle
telefonické dohody tel.415736228

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře
612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy
využívanými jako kulturní zařízení
„Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s pěti
bytovými jednotkami z toho jsou dvě
obydleny nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 22. 4. 2009 do
21. 5. 2009

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
m 2 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 16.04.2009 do 15.05.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č.2816/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2,
plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044 o výměře 680 m 2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 497.930,-Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
(volného bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 27.4.2009 do 26.5.2009

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

podlah. plocha

kupní cena

1065

6

Purkyněho v Žatci

1+3

128,20 m2

1.037.410,-Kč

2834

30

Dr. Václava Kůrky

0+1

31,00 m2

463.320,-Kč

2832

2

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

379.100,-Kč

2819

13

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m2

931.510,-Kč

2825

12

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

2823

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

2

945.720,-Kč

2828

8

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

40,20 m2

507.030,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m2

315.390,-Kč

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. Více informací získáte na majetkovém odboru MěÚ Žatec tel. 415736224, email jelinek@mesto-zatec.cz.Zveřejněno od
22.4.2009 do 21.5.2009
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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.
n Pronajmu hezký byt 2+1 v Žatci
po částečné rekonstrukci. Kauce nutná.
Volejte 774 240 723.
n Do restaurace U medvěda
přijmeme brigádnici servírku na
pá. a so. Info na tel. 777 776 666

KVĚTEN/ČERVEN 2009
22.5. Pátek

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVEDČENÍ GYMNAZIA ŽATEC 9:00

26.5. Úterý

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

27.5. Středa

ČERT A KÁČA

17:00
10:00 14:00

Dovádí-li anděl s čertem, není na tom skoro nic podivného. Ale když si hrají
s lidmi jako s loutkami, je to na pováženou! V naší pohádce uzavře anděl
Svatojánek s čertem Belelefousem důležitou sázku, v níž jde o samotný osud
lidí. Na motivy známého příběhu o čertovi a hubaté Káče, která se dostane
do pekla, napsala Zita Morávková veselou a trochu strašidelnou pohádku pro
nejmenší. Děj doprovází celá řada lidových a národních písniček.
Hrají: Drahomír Mráz, Magdalena Lážnovská, Claudia Eftimiadisová, Justin
Svoboda, Martin Dusbaba, Jakub Hubert, Hana Hubertová a Michal Džula
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné Vstupné: 35,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
23.5. Sobota

CA$H

19:30

2008 / Akční / 98 minut / Francie
Jen jedna věc je jistá. Výsledek bude jasný. Odplata bude za smrt přítele a bratra.
Někdo prohraje. Ale kdo to bude? Hrají: Ciarán Hinds,Jean Reno, Valeria
Golino Režie: Eric Bernard. Vstupné: 50,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Zahájen předprodej abonetních
lístků
do žateckého divadla i kina
Od 1. Června bude zahájen prodej abonentních vstupenek na divadelní sezónu

2009/2010. Zakoupením vstupenek získáte hned několik výhod.
První výhodou je získání rezervace ní může přijít také osoba, která majitel
Vámi vybraného místa na vybrané po- svoji abonentní vstupenku zapůjčil.
řady, které jsou v žateckém divadle přiZde jsou ceny předprodeje abonentpraveny. Druhou výhodou je zakoupení ních vstupenek:
vstupenek se slevou. Abonentní vstupen- n A – Činohra (10 představení) ky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Máte 1 800 Kč. (cena jednotlivé vstupenky na
tedy možnost volby pro jaké tématické představení je 180 až 240 Kč. Ušetříte
představení se rozhodnete. Pořady jsou tedy až 600 Kč. )
rozděleny na činohry, hudební a zábavné n D – Hudba a zábava (6 představevečery, představení pro děti a nově také ní) - 800 Kč. (cena jednotlivé vstupenky
přenosy z Metropolitní Opery. Kom- na představení je až 200 Kč. Ušetříte
pletní ceník si vyžádejte u paní Hany tedy až 600 Kč. )
Zeleňakové v Městském divadle Žatec. n E,M - Děti – školy a družiny (10
Pokud chcete získat slevu a navíc re- představení) - 300 Kč. (cena jednotlivé
zervaci Vámi určeného místa, které vstupenky na představení je 35 Kč. Ušetvám bude nejvíce vyhovovat volejte pro říte tedy až 50 Kč. )
informace na telefonní číslo 415 710 519 n O – Přenosy z MET (9 představení)
nebo můžete divadlo navštívit osobně. – 2250 Kč. (cena jednotlivé vstupenky
Upozorňujeme, že abonentní vstupenky na představení 280 - 350 Kč. Ušetříte
jsou přenosné a na konkrétní představe- tedy až 900 Kč. )

Rodinné pasy Ústeckého kraje
– slevy pro rodiny s dětmi

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny (i neúplné) s alespoň jedním dítětem do věku 18-ti let. Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny bezplatné.
Projekt funguje v ČR od roku 2006. v rámci projektu Familienpass v Dolním
Držitelům Rodinných
Rakousku.
pasů vzniká u vyRegistrace:
braných poskytovaon –line na www.rodinnepasy.cz
telů nárok na slevu
e-mailem: usti@rodinnepasy.cz
ve výši 5-50% a to
telefonicky na čísle: 543 211 254
u v oblasti služeb
registračním formulářem na adresu
(hotely, restaurace,
kontaktního centra: Rodinné pasy,
obchody) a volnočaP.O.BOX 130, 400 01 Ústí nad Labem
sových aktivit (kulturní
Do systému Rodinné pasy se mohou
a sportovní zařízení, zoologické zahrady, také zapojit noví poskytovatelé slev,
hrady, zámky atd.), ale i v rámci slevo- kteří jsou zveřejněni formou inzerce na
vého systému Sphere card, který nabízí www.sphere.cz, www.rodinnepasy,cz
slevy v širokém spektru oborů v celé ČR nebo v rozesílaných e-aktualitách.
a na Slovensku. Slevy lze uplatnit také
Více info: www.rodinnepasy.cz (jn)

Záchranářský víkend v Peruci
Opět po roce trávili dobrovolní záchranáři ze Žatce, hasiči ze Žiželic a Velemyšlevsi a jejich děti společný víkend věnovaný první pomoci, sportu a různým
hrám. Letos se toto setkání uskutečnilo
8.-10. května v kempu městyse Peruc nedaleko Loun. Účastníci této akce řešili
několik cvičných zásahů, vyzkoušeli si
něco z lezeckých aktivit a prošli okolní
lesy během branného závodu. Vyvrcho-

lením byl noční výsadek, který proběhl
ze soboty na neděli na pomezí okresů
Louny, Litoměřice a Kladno. I přes déšť,
který vysazené skupiny cestou zastihl,
všichni nakonec dosáhli cíle, kterým byl
Oldřichův dub v Peruci. Ve volných chvílích zbylo mnoho času na táborák nebo
hry jako volejbal, nohejbal či ping-pong.
I když byl víkend náročný, všichni se těší
na příští společné setkání.

n Pronajmu v Žatci v Podměstí byt
1+1 upravený na 2+1 po částečné rekonstrukci a část. vybavený (pračka,
lednice, linka, nábytek) vše nové. Nájem
8000,- Kč včetně inkasa. Vratná kauce
15000,- Kč, tel. 606 380 471.
n Pronajmu byt 1 KK Podbořany,
cena 6 500,- Kč vč. záloh, 1 KK Žatec
cena 6 500,- Kč vč.záloh, na obou nutná
kauce 10 000,- Kč, tel. 777 295 000
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Prodám byt 1+1 v Žatci ul. Pekárenská, zateplení, pl. okna, cena 550 000,Kč. Tel. 603 902 647.
n Prodám kompletně zrekonstruovaný klimatizovaný byt 4+1+garáž
v Žatci, v OV, cena dohodou. Volný od
08/09. Tel. 606 718 165.
n Přijmu kadeřnici na ŽL do
Salonu Paris. Tel. 774 306 880
n Prodáme dům – Nádražní schody
1706; 2 bytové jednotky, garáž, zahrádka. Tel.: 774 076 759
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 v panelovém domě, příjemné sídliště, kauce
15000,- Kč. Tel. 777 737 412.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, Šafaříkova ulice. Kauce. Tel. 777 123 729.
n Pronajmu byt 2+KK v Žatci, Pražská ulice, přízemí, vlastní topení(50 m2).
Kauce. Tel. 777 187 937.
n Prodám byt v OV, 2+1, Podměstí.
klidné prostředí, tel. 604 652 759.
n Prodám byt 3+1 (70 m2) + pozemek cca 240 m2 v Radíčevsi u Žatce po
celkové náročné rekonstrukci. Cena: 750
tis. Kč včetně zařízení. Možná hypotéka.
Tel.: 608 179 783
n Prodej vykrmených kuřat.
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
prodává živá vykrmená kuřata – broilery. Hmotnost 2 kg – cena 31 Kč/kg.
Prodeje se uskuteční v neděli 24.května
2009 v 10.00h v Žatci u západního nádraží.Zároveň se uskuteční prodej posledních jarních již nesoucích slepiček
150,-Kč/ks. Případné bližší informace
tel. 728 605 840, 415 740 719.
n MO ČRS Žatec pořádá dětský
rybářský tábor. Místo konání: Nechranická přehrada - kemp MO ČRS
Žatec, Vadkovice. Datum konání:
03.07.2009 - 12.07.2009, cena pobytu: 2500,- Kč, přihlášky na DDM,
podmínky pobytu: věk do 15 let,
platná povolenka k lovu ryb na revíru
441043 - Ohře 9 - mimopstruhová pro
severočeský kraj, kontakt: p. Pavlík
777 764 334.

BLAHOPŘÁNÍ
n Dne 21.5.2009 oslaví své životní
jubileum náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan Miroslav
Novák. K jeho 60. narozeninám mu z celého
srdce přejí vše nejlepší
manželka Zdeňka, syn
Miroslav s rodinou, syn
Pavel a rodina Klocperkova.

Revoluční novinka
v tvarování postavy
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boky, břicho, hýždě, stehna
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U Flory 2991, Žatec
tel.: 721 134 384

Na snímku třídní profesorka 4.D Stanislava Váňová, která přišla o holi.

Naposledy…

15. květen byl pro některé žáky středních škol posledním dnem, kdy usedli do
školních lavic. Tradičním zvykem maturantů OA v Žatci bývá veřejné pasování
mladších spolužáků na mazáky. Ti si své
povýšení do privilegovaného stavu musí
ale zasloužit splněním určitého úkolu.

Letošní maturanti nápady opravdu hýřili, a tak se honila slípka, dojila kráva,
závodilo se v pojídání rohlíků, skládaly
se básně a k vidění byly i kovbojská
přestřelka a živý kůň. Poslední zvonění
se opravdu vydařilo.
Petr Čejka, OA Žatec

Lucie Kovaříková a Michal Jon
v Žatecké knihovně,
aneb jak první češka na kole objela svět

Žatec - Lucie Kovaříková je první českou ženou, která na kole objela svět.
S Michalem Jonem projeli přesně za tři roky 34 zemí a našlapali celkem
68175 km.
Jako první Češi na kolech stanuli na obrázků z cesty na kole všemi kontinejjižnějších obydlených místech jižních nenty je doplněno živým komentářem
kontinentů, šlapali na kolech v Grónsku obou aktérů a reprodukovanou hudbou
a uskutečnili první český cyklistický z projížděných regionů. Po skončení
přejezd Austrálie od západu na východ. promítání bude dán prostor dotazům
Rovněž jako první projeli na jízdním kole diváků, k zakoupení budou všechny
všemi kontinenty, včetně jedné etapy čtyři knihy z této unikátní cesty (Z Čech
v Antarktidě. Cestovali sami, natěžko, až do země vycházejícího slunce, Pod
bez doprovodných vozidel, bez dopro- oblohou Jižního kříže, Přes ledové krávodného týmu, non-stop. Vše potřebné lovství do zeleného pekla, Od vlků a slosi vezli na horských kolech.
nů...hurá domů!). K prodeji budou i další
Besedu s promítáním s cykloces- knihy obou autorů, včetně té nejnovější
tovateli Lucií a Michalem připravila o velké cestě Evropou se psem „Z útulku
Městská knihovna Žatec na středu 27. až k moři – na kole se psem Ernestem“.
května 2009 od 16 hodin v přednáško- Více informací o cestách Lucie a Michala
vém sále centrální knihovny. Promítání na www.luciemichal.cz.
(fr)

Žatecké mažoretky slavily úspěch

V neděli 17.52009 se v Ostrově nad Ohří konal 2. ročník nepostupové soutěže
mažoretkových skupin, sól a duí – „Ostrovský pohár“.
Soutěže se zúčastnily i soubory ZUŠ ze program proti původnímu plánu protáhl
Žatce. Na programu kromě dopolední- o více jak hodinu. A naše žatecké mažoho představení souborů veřejnosti bylo retky tu slavily úspěch. Lucie Kožiarská
polední defilé všech skupin na Malém s Pavlínou Mráskovou získaly stříbrnou
náměstí a následně pak odpoledne na medaili za svoje duo s hůlkou a rekvizi50 vystoupení ve velkém sále místního tou a soubor Sedmikrásky zlatý pohár za
kulturního domu. Zájem mažoretek 1.místo ve skupinách - senior.
o pohárovou soutěž byl tak veliký, že se
Ivana Fábryová

Dny neziskového sektoru

V křížově vile v Žatci probíhají za podpory Města Žatec Dny neziskovek.
V pondělí proběhlo slavnostní zahájení koncertem vokálního souboru a po té
besedou členů neziskových organizací s vedením města.
V následujícím dnu se představili ky- pod vedením Jaroslavy Panské. V pátek
nologové s ukázkou psích záchranářů, od 9.00 a 10.30h K- Centrum s besedou
prezentoval se Svaz diabetiků a nako- o drogách, 17.00 – 19.00 DDM Žatec,
nec se o svých možnostech pečovatelské ZUŠ Žatec a Junák Žatec, 19.00 – 20.00
služby představila Arnika. Ve středu se odpoví na dětská přání starosta města.
návštěvníci mohli seznámit s asistenční- V sobotu se na náměstí Svobody od
mi psi pro postižené Pomocné tlapky 10.00 – 13.00 představí záchranáři,
o.p.s, aktivitami Svazu postižených civi- Hasiči a Městská policie města Žatce,
lizačními chorobami v ČR a o správném od 14.00 – 16.00h Klub vojenské hisstravování Zdravý život o.p.s. Ve čtvrtek torie Mitte - Střed s fiktivní ukázkou
od 10 h se představí Sedmikráska, mezi bojů z konce 2. světové války.
16.00 – 17. 00h neziskovka z Liběšic
Celý tento týden pořádá Český svaz
Džbánsko o.p.s. a od 17.00 – 18.00 h chovatelů v chovatelském areálu Týden
tancující vozíčkáři Roztančená kolečka dětí a zvířat.

PŘIŠLI NA SVĚT
12.5. Jiří Kerda
Nikol Šporová
13.5. Viktorie Stebilová
14.5. Anna Rajtmajerová
František Zajíc
15.5. Natálie Schmiedová
Lukáš Kubelík
Sabina Nápravníková
Kristýna Drexlerová
17.5. Aneta Elias
Petr Peking
Laura Týcová
18.5. Nela Dubová
19.5. Tereza Bauerová

3,4kg
3,5kg
2,7kg
3,2kg
4,1kg
2,1kg
3,9kg
3,5kg
2,7kg
3,3kg
3,6kg
3,4kg
3,7kg
4,1kg

50cm
51cm
47cm
51cm
44cm
51cm
52cm
48cm
52cm
51cm
54cm
52cm
52cm

ROZLOUČENÍ
11.5. Jiří Brabec
Miroslava Štillerová
12.5. Milouš Darsa
Vladimír Zima
14.5. Antonín Krejza
15.5. Ludvík Vrábík
17.5. František Kalous

59 let
76 let
77 let
63 let
77 let
91 let
56 let

Setkání žáků
základní školy

Setkání žáků ze Základní školy Komenského alej – roč. 1962, se uskuteční
v sobotu 30. 5. od 16 hodin v restauraci
„Černý orel“. Všichni, kteří máte zájem
se po 47 letech sejít a zavzpomínat na
dobu ze školních lavic – volejte na tel.
č. 607 182 976 - Danuše Hollerová.
Organizátoři setkání se na Vás těší.
Jste srdečně vítáni…

Drtí vás finanční krize ???

Ušetřete až 25% nákladů
na Vašem současném nájmu kancelářských, obchodních nebo skladových
prostor a přesuňte své podnikání do
objektu na Komenského alej v Žatci.

Tel: 775 394 522
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Žatec - Uplynulý víkend přinesl další
potřebné bodové zisky, které si na svá
konta připíší fotbalisté Slavoje ve svých
soutěžích. Se zájmem bylo očekáváno
utkání krajského přeboru mužů, když
se na žateckém trávníku představil
vedoucí celek soutěže a zřejmě již jistý
postupující tým do divize SC STAP
Vilémov.
Další očekávané utkání bylo na pořadu
v dorostenecké kategorii, když domácí
hráči Slavoje přehráli doposud vedoucí
tým tabulky z Ervěnic. Rezerva mužů
vstřelila na hřišti soupeře Březenecká
Chomutov celkem pět branek, a stejně odjela poražena. Mladší dorost v Libočanech
nastřílel družstvu Března u Chomutova
celkem 10 branek. Starší žáci v boji o záchranu nestačili na FK Klášterec a odešli
ze souboje poraženi 1:4.
Za to mladší žáci nešetřili svého protivníka z Ervěnic a nastřílených devět branek
o tom vypovídá více než dostatečně. Upevnili si taki vedoucí pozici ve společném
přeboru Louny-Chomutov.
n FK Slavoj Žatec A - SC STAP
Vilémov 4:2 (1:1)

Sestava: Voigt / 62.min.Zaťko / - Vávra
- Vlk - Heinc - Jindra - Dykas - Macháček
M. - Macháček Zd. Paul M. - Jarolím J.
- Baierl. Střídání: Zlatohlávek, Beránek
Zdařilý fotbalový víkend uzavřelo utkání
mužů mezi domácím Slavojem a vedoucím týmem krajského přeboru Vilémovem
u Šluknova. Domácí po vítězství před
týdnem v Souši s určitostí toužili potvrdit další zisk bodů a získat cenný skalp
vedoucího týmu. Od počátku se hrálo za
velkého vedra, což bylo nepříjemné pro
všechny účastníky utkání. Skóre utkání
otevřel Jarolím J. a v ochozech zavládla
dobrá nálada mezi fanoušky. Hosté se
pouštěli do protiútoků se snahou vstřelit
branku, ale v konečné fázi nacházeli připraveného domácího brankáře Voigta.
Stačila malá chyba v závěru poločasu
a hosté přesnou ranou přímo do šibenice
srovnali skóre.
Po změně stran netrvalo dlouho a M.Paul
poslal domácí opět do vedení. Když Jindra
zvýšil hlavičkou již na 3:1, byla nadějná
vyhlídka na tři body na blízku. Hosté se
ovšem nevzdávali a po několika zákrocích
domácího Voigta z několika opakovaných
dorážek se jim podařilo dostat míč za jeho
záda. Těsný výsledek trval do samotného
závěru utkání, když Baierl pojistil hlavou
vítězství a hosté nakonec odjeli bez bodového zisku. Velice slušné utkání, početná
divácká kulisa a hlavně zisk dalších bodů
opět potěšil fanouška žateckého fotbalu.
n FC Březenecká CV - FK Slavoj
Žatec B 6:5 (4:1)

Žatecký týdeník

Regionální muzeum K. A. Polánka
a 4. brigáda rychlého nasazení v Žatci
Vás zvou na

„Den a noc v muzeu“
22. května 2009

DO HLAVNÍ BUDOVY MUZEA A ZAHRADY
9.00 – 14.00: program pro školy a veřejnost

Už rostou! Plný košík hub již nasbíral p. Rosenkranz z Holedeče.

Sportovec roku 2008 Žatec
Vyhlášení v Městském divadle 20.5.2009 od 17.30h

n Dospělí:

-

Nociar Daniel
Wustová Lenka
Vít Ondřej
Tuček Jan
Brůna Aleš
Cífková Petra
Ing.Vlk Pavel
Kail Horst

n Mládež:

-

Nominovaní:

Šroubárna Žatec
Šroubárna Žatec
Nohejbal Žatec
Karate Žatec
Karate Žatec
Karate Žatec
SBTS
SSK

Mocek František
Šroubárna Žatec národní házená
Slanina Vladimír ml.
Lokomotiva
vod. slalom
Gryga Jan
Sever Žatec
stolní tenis
Petříček Vojtěch
Lokomotiva
vod.slalom
Průša Dominik
Sever Žatec
stolní tenis
Urban David
Jazzmani Žatec plavání
Plevko Tomáš
Jazzmani Žatec plavání
Iblová Kateřina
Jazzmani Žatec plavání
Urbanová Lucie
Jazzmani Žatec plavání

-

Nováková Ilona
Jazzmani Žatec plavání
Kudláček Jiří
Volejbal. klub Žatec
Roška Ctirad
SBTS
Bradáčová Michaela SSK
Havránková Lucie SSK

n Trenér roku:

-

20.30 – 24.00: III. muzejní noc

20.10: zahájení
20.30: přednáška „Mise 4. brigády rychlého nasazení“
21.30: ukázka bojové akce AČR
22.00: film Tobruk
V průběhu noci prezentace výstroje a výzbroje 4. brigády rychlého nasazení,
dokumentárních filmů a fotografií z činnosti 4. brigády rychlého nasazení.

DO KŘÍŽOVY VILY

17.00 – 20.00: odpolední program pro veřejnost

17.00 – 19.00: zábavné odpoledne pro děti a rodiče
19.00 – 20.00: „Strom přání“ – žatecký starosta odpovídá na dotazy dětí svého
města
Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné

Sámek Jindřich Sever Žatec
Payma Ondřej Jazzmani Žatec

n Osobnost:

-

9.00 – 14.00: promítání dokumentárních filmů o činnosti Armády České republiky – „Česká mise“, psi a psovodi, výzbroj a výstroj a možná uvidíte i „hejkala“,
vojenské vozidlo Land Rover, bojové umění MUSADO
10.00 a 13.00: přednáška „Mise 4. brigády rychlého nasazení“ (prosíme o nahlášení tříd v předstihu)

Man Libor
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Sever Žatec
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n Kolektiv dospělí:

-

národní házená Ženy
Šroubárna Žatec „B“
muži Nohejbalový klub Žatec
Karate klub Žatec

n Kolektiv mládež:

- starší žáci Šroubárna Žatec
národní házená
- dorost Šroubárna Žatec
národní házená
- junioři Volejbalový klub Žatec
- SBTS do 12let
Kratochvíl, Honzátko, Dobšíček
- SBTS 16 -18 let
Roška, Kdýr, Dopita
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Plavci úspěšní v Osvětimi

O víkendu 9.-10.5.2009 proběhlo v polské Osvětimi mezinárodní trojutkání reprezentačních výběrů mladších juniorů Polska, Slovenska a České republiky.
Z našeho oddílu byla poprvé do repre- na 4x200m a 4x100m se plavali vždy ve
zentace nominována Lucie Urbanová, složení 2 mladší a 2 starší závodnice. Naše
která plavala v kategorii děvčat 1995- děvčata podala skvělé výkony a skončili 2x
1996. Sraz byl naplánován v Ostravě již ve na druhém místě a získali stříbrné medaičtvrtek, kde proběhl krátký seznamovací le. V celkovém součtu bodů plavci z ČR
trénink a po pátečním obědě se 24 plavců obsadili rovněž 2.místo, když je porazil
z celé ČR přesunulo do Osvětimi.
jen polský výběr.
Lucka plavala celkem 5x. Dvě kraulové
Lucce se tedy první start za reprezentaštafety a tři osobní starty. V těch si vždy ci velice vydařil. Tři její starty znamenaly
zlepšila osobní rekord. Na 50m volným i tři zlepšené osobní rekordy a ty jsou
způsobem dosáhla času 29.68, na 100VZ velkým příslibem před nadcházejícím
1:03.47 a na 200VZ to bylo 2:19.05, což Mistrovstvím České republiky, které se
je v současné době nejlepší čas celore- pro kategorii, ve které Lucka plave bude
publikových statistik. Kraulové štafety konat v červnu v Chomutově.

Sestava: Paul A.- Bešík - Laibl - Vořechovský - Jarolím M. - Beránek - Zavadil - Bezstarosti - Poborský - Havelka
– Schmied
Již v první minutě domácí otevřeli
skóre z penalty. Po chvíli na to zvýšili na
2:0, a navíc hostům se zranil Jarolím M.
To nevypadalo příliš dobře, navíc trenér
Jurečka neměl na lavičce náhradníků kromě ved.týmu Bendy již nikoho. Domácí
v tlaku na žateckou branku přidali třetí gól.
Při jednom z protiútoku snížil Bezstarosti. Hosté po poločase se pokusili o změnu
stavu, ale byli to opět domácí, kteří navýšili
skóre. Hrozivě vypadající poměr branek
začal svoji kopací technikou měnit Bešík, který postupně a v poslední minutě
z penalty stanovil konečný výsledek po Bardejov – Jaromír Šruc a Hanka Nachtigalová z týmu Norma Powerlifting tým
Žatec uspěli na Mistrovství Evropy v silovém trojboji ve slovenském Bardejově.
brankové přestřelce.
n FK Slavoj Žatec A dorost - VČSA Soutěže určené pro amatéry se zúčastnilo 175 sportovců.
Hanka Nachtigalová se stala mistryní benchpress 195 kg a mrtvým tahem
Ervěnice 4:0 (2:0)
Sestava: Kočárek - Majoros - Zavadil Evropy ve váhové kategorii do 52 kg 257,5 kg si zajistil 3. místo.
Město Žatec podpořilo žatecké borce
- Pelikán - Hynek - Fedoriška - Smékal s výkony dřep 55 kg, benchpress 47,5 kg
- Baran - Oppel - Holan. Střídání: Ječ- a mrtvý tah 105 kg což je národní rekord úhradou startovného. Současně jim
gratulujeme a přejeme mnoho dalších
men, Motec, Franc, připraveni - Klíč, v té váhové kategorii.
J. Šruc startoval v nejprestižnější ka- sportovních úspěchů!
Pazderník
Aleš Kassal, místostarosta
Souboj dvou aspirantů na postup při- tegorii do 100 kg. S výkony dřep 330 kg,
lákal velice pěknou návštěvu v sobotním
dopoledni, a určitě byla spokojena jak
s předvedenou hrou, tak výsledkem ve
prospěch domácích hráčů. Skóre otevřel
Smékal a zanedlouho přesnou ranou po
kombinaci zvýšil Oppel na 2:0.
12.5. se odehrál poslední hrací den 10 ročníku ABL. Hrálo se v novém bowlinHosté sice bojovali, ale nadšeně hrající govém centru v Chomutově za účasti 12 týmů.
domácí šli více za svým vítězstvím. Po změŽatecký Night club ve složení Pavel mi reprezentanty. Boj o další pořadí byl
ně stran nejprve přišlo několik zahozených Kozlovský ( kapitán), Petr Dufek, Jiří ale napínavý. Žateckému týmu nakonec
šancí zejména ze strany domácího týmu. Jarolím a Zlatka Würzová odjížděl s je- zahrál do karet předposlední kolo, kdy jeObrat ve skóre přišel příchodem Ječme- diným cílem, poprat se o stupně vítězů. jich oba největší soupeři shodně prohráli.
na. Proměnil dvě přesné přihrávky svých Před posledním hracím dnem drželi Bronz tak byl vybojován.
spoluhráčů, které znamenaly další tři body bronz s minimálním odstupem na stříbBylo rázem zapomenuto na nějaké
v boji o postup do krajského přeboru.
ro, ale ze zadu museli také odrážet útoky ty nezdary a nepovedené hry, které byli
většinou způsobeny zdravotními problén Z dalších výsledků mládežnic- dalších týmů.
Zahájili výborně hned výhrou a posu- my (Kozlovský rameno, Dufek koleno)
kých týmů:
Družstvo starších žáků nestačilo doma nem na druhé místo. V dalších hrách do- a i přes tyto potíže se na to nikdo nevyna svého soupeře z Klášterce a podlehlo 1: lehla menší krize, která naštěstí potkala mlouval, hrál a bojoval do konce. Bronz
4, což jim zkomplikovalo situaci v rámci i jejich pronásledovatele. Kartami začali a postup do baráže o MČR za to stál.
míchat i týmy bojující o záchranu a tak se
Night club touto cestou děkuje sponsestupu.
Mladší žáci porazili VČSA Ervěnice 9: bylo na co dívat. O prvním místě nebylo zorovi a fandovi, žateckému MUDr. Vla3. Branky: Gabrhel 4, Ondo 3, Minařík pochyb, to si hlídali dvojnásobní mistři dimíru Richterovi za výraznou podporu
a Němec po 1.
ČR a obhájci z Mostu, tvoření juniorský- a pomoc v celém ročníku ABL.

Žatečtí sportovci přivezli cenné
kovy z Bardejova

Žatecký Night club zdobí
bronzové medaile z 1. ligy ABL
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