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Sběr odpadního textilu v Žatci

Minulý týden oslavila 101 let paní
Anděla Dušková, která žije v současné
době čtvrtým rokem v domově důchodců
v Žatci.Pochází z východních Čech z dolní Černé okres Ústí nad Orlicí. Pracovala
jako dělnice v Tesle Lanškroun, porodila
2 děti, syny a dceru, má tři vnučky, pět
pravnoučat a dvě prapravnoučata. V současné době se těší i dobrému zdraví.
Blahopřejeme.

Mimořádný úřední den

Dne 03.10.2009 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

V Žatci byly rozmístěny nádoby
na drobné elektrospotřebiče

Dne 1.října dojde v Žatci k rozmístění čtyř nádob na textil. Nacházejí se
na parkovištích u obchodních domů
Penny Market (bývalý Plus) a Tesco,
třetí kontejner je umístěn na rohu ulice
Dukelská a U Flory a čtvrtý se nachází
u obchodního domu Kaufland.
Kontejnery slouží veřejnosti k odkládání již nepotřebného textilu a ošacení.
Textilní odpad tímto projektem v oblasti ochrany životního prostředí nekončí
jako doposud na skládkách a ve spalovnách, ale je využit – recyklován, čímž je
chráněno naše životní prostředí.
Ošacení, které může ještě sloužit
k dalšímu upotřebení je předáváno
charitativním organizacím, které se
zabývají jejich další distribucí. Ostatní
textil je využit při výrobě čisticích hadrů,
nebo předán k další recyklaci dle povahy
materiálu.
Do kontejneru patří: čistý a suchý
textil v igelitových taškách (či jiných
obalech) – nepotřebné ošacení jako
jsou košile, trika, kalhoty, ložní prádlo,
utěrky, ručníky, pyžama.
Do kontejneru nepatří: boty, koberce,
matrace, peřiny, spací pytle, polštáře,
závěsy, záclony, kožešinové oděvy,
netextilní materiály, silně znečištěné
a mokré textilie.

Dne 24. září došlo v Žatci k rozmístění pěti kontejnerů určených ke sběru
vyřazených elektrospotřebičů.
Stacionární kontejnery usnadní kalkulačky, rádia, drobné počítačové vyobčanům odevzdávání vysloužilých bavení, discmany, telefony a další. Do
elektrospotřebičů blíže místu jejich kontejnerů naopak nepatří televizory,
bydliště. S drobnými elektrospotřebi- počítačové monitory, zářivky, úsporné
či tak nemusíte až na sběrný dvůr, ale žárovky a baterie.
můžete je kdykoliv a pohodlně odevzdat
Nádoby se nacházejí na těchto mísdo připravených kontejnerů. Kontejnery tech: roh ulice Moskevská a Ostrov,
jsou většinou umístěny u již vzniklých nám. Svobody za radnicí, roh ulice
Vyhlašovatelé a organizátoři akce Miss
Dukelská a U Flory, roh ulice Pražská zlatého moku ČR touto cestou děkují
Od 1.10 09 bude opět otevřena sauna. separačních stání na tříděný odpad.
Do stacionárních kontejnerů patří a Dukelská, roh ulice Bratří Čapků partnerům a sponzorům projektu, kteProvozní doba
út- čt
15.00h – 21.00h drobná elektrozařízení, jako jsou např. a Pekárenská.
rý se uskutečnil pod záštitou hejtmanky
pá
14.00h – 22.00h
Ústeckého kraje Jany Vaňhové, senátora
so
11.00 – 19.00h
Marcela Chládka a starosty města Žatce
po, ne
zavřeno
Ericha Knoblaucha. Jsou to společnosti,
Vstupné zůstává stejné, dospělý
Dlouhodobě nevyužité prostory v pří- trávení volného času, který tito mladí firmy i jednotlivci:
50,-Kč, děti do 15 let 30,-Kč
zemí „divadla Jitřenka“ našly své nové lidé mnohdy prožívají „na ulici“, ale
Společnost IZOS Ing. Pavla Aschenvyužití. Prostory slouží jako základna, také řešení jejich problémů. Zřízení brennera, Minas Gerais, METALL QUAklubovna a školící centrum Žateckých nízkoprahového klubu je dalším spl- TRO, Severočeské doly a. s. Chomutov,
záchranářů. Ti užívají prostory Jitřenky něným cílem žateckého Komunitního EKOSTAVBY Louny, AUTO KOPTA
již déle než rok, ale nyní jim přibyl nový plánu sociálních služeb. Provoz klubu Žatec, REMAX 4you, RENT POINT,
„soused“ a to zaměstnanci občanského bude financován dotací z prostředků GREISIGER developer group a. s.,
(dotazníky) o finanční příspěvek z Pro- sdružení Mosty, kteří v prostorách sálu evropské unie. Kvůli bezproblémovému malo-velkoobchod papírem Hassman,
gramu regenerace MPR a MPZ na obno- v přízemí budovy připravují k otevření fungování objektu Jitřenky byl vybu- Hotel Černý orel Žatec, CK JAROTOUR
Nízkoprahové zařízení pro mládež. dován nový vchod z parkoviště mezi
vu kulturních památek pro rok 2010.
budovami Úřadu práce a Městského Žatec, Městské divadlo Žatec, ChmeTermín pro podání žádostí: nejpozději Jedná se o klub pro děti a mládež, které úřadu v ulici Obránců Míru.
(pan) lařství, družstvo Žatec, Svaz pěstitelů
jsou ohroženy společensky nežádoucími
do 30.10.2009.
Bližší informace a formuláře žádosti jevy. Hlavním posláním tohoto klubu pak
- Městský úřad Žatec, kancelář starosty bude zlepšit kvalitu jejich života, umožměsta, Ing. Hauftová, tel. 415 736 266 nit jim lépe se orientovat v sociálním
nebo paní Jelínková, tel. 415 736 271 prostředí a vytvářet podmínky k řešení
nebo www.mesto-zatec.cz (žádosti jejich nepříznivé sociální situace. Klub
tak bude nabízet nejen prostor pro Žatec – Řada majitelů již zaregistrovala, že na některých jejich pozemcích ve
a formuláře - kancelář starosty).
správním území města Žatce (k.ú. Žatec, Velichov, Radíčeves, Milčeves, Trnovany, Bezděkov). „visí“ předkupní právo města Žatce. Stalo se tak přesně
v duchu příslušné legislativní normy, nejde tedy o nějakou svévoli městského
úřadu.V následujícím textu uvádíme konkrétní informace pro postup při nakládání s těmito pozemky.
Vydáním Územního plánu Žatec padě, jedná-li se o celý pozemek situace
Začátkem září se uskutečnilo první pra- účastní 14 žáků 3.B ročníku pod vedením (dále jen ÚP), ve kterém jsou vymeze- z katastrální mapy. Po doložení úplné
covní setkání žáků a učitelů zapojených Mgr. Richarda Kopřivy. Koordinátorkou ny veřejně prospěšné stavby, opatření nabídky začíná běžet šestiměsíční lhůta
do česko-německého projektu „Životní projektu pro českou stranu je slečna Z. a asanace, došlo Katastrálním úřadem k uplatnění nabídky. Vzhledem k tomu,
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště že součástí nabídky jsou výše uvedené
prostředí dělá školu“. Na třech saských Hanáková.
a třech českých školách bude v průběhu
Škola je rovněž zapojena do projektu Žatec k vyznačení předkupního práva doklady, vznikají vlastníkům pozemků
zvýšené náklady bez jistoty, že Město
projektu iniciováno šest Žákovských „Enviroment jako nedílná součást výuky pro Město Žatec.
Vzniklé předkupní právo lze řešit pou- Žatec předmětnou nabídku využije.
enviromentálních s.r.o.. Vedle schop- a života“, jehož cílem je zpracování růzností a dovedností v podnikatelském ných témat týkajících se životního pro- ze v souladu s § 101 stavebního zákona, V případě, že město nabídku nevyužije
jednání se žáci a žákyně v projektu středí a začlenění těchto témat do prak- tj. nabídnout městu pozemky ke koupi za předkupní právo zanikne, avšak tato
naučí také praktické ochraně životní- tické výuky. Projekt směřuje k vytvoření cenu obvyklou zjištěnou posudkem znal- stavba či opatření nadále zůstávají
ho prostředí. V rámci projektu budou internetové databáze výukových témat, ce podle zvláštního právního předpisu. v územním plánu.
Z důvodu ušetření nákladů vlastníků
uskutečněny společné exkurze, soutěž která by měla být po ukončení projektu Je-li ÚP určena pouze část pozemku,
je předmětem nabídky příslušná část pozemků při případném nevyužití nao nejlepší žákovskou firmu a závěrečná volně k dispozici širší veřejnosti.
prezentace vlastních firemních aktivit.
Za školu na kartách pracují Mgr.Ri- pozemku oddělená geometrickým plá- bídky Zastupitelstvo města Žatec svým
usnesením č.188/09 ze dne 10.09.2009
Bude podporována výchova k samo- chard Kopřiva a Ing. Helena Kopalová. nem.
Součástí nabídky od majitele pozemku schválilo postup vyřizování nabídek
statnosti a zodpovědnosti a zajištěno Koordinátorem projektu je Bc. Jan
přitom musí být posudek znalce, geome- z titulu předkupního práva:
trvalé napojení na ekologické smýšlení. Šedivý.
Projektu, který poběží do března 2011, se
Mgr. Richard Kopřiva trický plán na část pozemku nebo v pří- - odbor rozvoje města (dále jen ORM)

PODĚKOVÁNÍ

Sauna v provozu

Prostory Jitřenky mají další využití

Město Žatec
přijímá žádosti

Sběrné nádoby na textil jsou určeny
výhradně na textil a to suchý a čistý.
Upozorňujeme, že, nadále je možné
nosit vyřazené oblečení i do organizace Charita, která se nachází na
Havlíčkově nám. v budově, kde sídlí
pobočka České pošty, a to každé úterý
od 14:30 – 17:30 hod.

chmele ČR, Chmelařský institut Žatec,
Reklamní agentura DAMM, FOTO
Svoboda Žatec, Restaurace Václavka
a jídelna Růžek v Žatci, Střední odborné učiliště a střední odborná škola Svazu
českých a moravských spotřebních družstev, Žatec, Svatební salón VALENTINE Žatec, Elektronický velkoobchod
ELEKTRO VIOLA Rakovník, ERIKA a.
s. Praha, Agentura RTK International,
Důl RAKO – LUPKY, Lubná u Rakovníka, Stavební společnost SWIETELSKY,
Salon LENKA, Květiny-dárky Dáša
Ledvinová, Zahrada Jursík, Turistické infocentrum MěÚ Žatec a desítky
dalších jednotlivců. V neposlední řadě
deset zúčastněných pivovarů, Ústecký
kraj a Město Žatec.

Postup vyřizování nabídek předkupních práv pro
Město Žatec vzniklé vydáním Územního plánu Žatec

Projekty na Střední škole
zemědělské a ekologické v Žatci

-

-

-

přijme nabídku žadatele s přílohou
katastrální mapy
nabídku prověří – soulad s územním
plánem, vyznačí, zda se jedná o část,
případně celý pozemek
připraví materiál do zastupitelstva
města se stanoviskem, zda využít, či
nevyužít nabídku
v případě předběžného schválení
využití nabídky bude vlastník vyzván
k doložení kompletní nabídky – posudku znalce, geometrický plán (v souladu
s § 101 stavebního zákona)
po doložení kompletní nabídky začíná
běžet 6-ti měsíční lhůta, ve které ORM
zpracuje materiál do zastupitelstva
města, zastupitelstvo města schválí
nabytí pozemku, majetkový odbor
sepíše kupní smlouvu
v případě nevyužití nabídky bude
zasláno žadateli sdělení o nevyužití
nabídky předkupního práva a na
katastrální úřad stanovisko o výmaz
předkupního práva
(red)
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

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. 4614/85 o výměře 1417 m2
11.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
1m 2 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 vy-

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Projednáno RM dne 17.03.2008
•

nebytový prostor v p. 49 na st.p.. 264 Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- K/m2/rok bez služeb.

Rada Msta Žatec si usnesením .173/99 vyhrazuje právo k jednání pizvat pouze ty zájemce,
jejichž podnikatelský zámr odpovídá zájmm msta.
Rada Msta Žatec usnesením .616/99 schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní nájemné
bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do pátého dne
pedcházejícího msíce.
Zveejnno: od 24.9.2009 do 23.10.2009
Za majetkový odbor

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Nebytový prostor:
- parkovací stání . 301 v E 2406 na st.p..3184 ul. Píkrá v Žatci, o ploše 21,25 m2 za
minimální nájemné 600,-K + 19% DPH / msíc (tj. celkem 714,- K)
Rada Msta Žatec usnesením . 616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní
nájemné bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do
pátého dne pedcházejícího msíce.
Zveejnno: od 7.9.2009 do 6.10.2009

Opakovaný zámr Msta Žatec pronajmout ze svého majetku
Za majetkový odbor

Nebytový prostor:
- garáž . 9 v E 2465 na st.p..5075 ul. Písená v Žatci, o ploše 21,35 m2 za minimální
nájemné 1485,- K + 19% DPH / msíc (tj. celkem 1.767,- K)

tvořeném 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.

Zveejnno: od 21.9.2009 do 20.10.2009

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

Žatecký
týdeník

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 30.09.2009 do
29.10.2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

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
m 2, 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 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

- 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 30. 09.2009 do 29.
10. 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 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 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
Žatec prodat ze svého
majetku
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
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

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 30. 09.2009 do 29.
10. 2009

Opakovaný záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Rada Msta Žatec usnesením . 616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: msíní
nájemné bude uhrazeno ped podpisem nájemní smlouvy a následn dopedu nejpozdji do pátého
dne pedcházejícího msíce.

Za majetkový odbor
projednáno Radou Města Žatec dne 14.9.2009
Volné bytové jednotky:
n č. 2553/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 405.010,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 892.510,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2555/11 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 407.970,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
n č. 2555/17 ul. Černobýla v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/5 o výměře 269 m2, st.p.č. 1115/1 o výměře 225 m2, st.p.č.
1115/6 o výměře 263 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu 407.170,- 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 21.9.2009 do 20.10.2009

Žatecký týdeník

Volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

1065

6

Purkyněho v Žatci

1+3

2834

30

Dr. Václava Kůrky

2819

13

2825

12

2823

podlah. plocha

kupní cena

128,20 m

2

1.037.410,-Kč

0+1

31,00 m

2

463.320,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m

2

931.510,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m2

909.120,-Kč

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

2

945.720,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m

2

315.390,-Kč

2652

4

Osvoboditelů

1+3

66,10 m

2

661.370,-Kč

2815

24

Písečná v Žatci

0+2

40,20 m2

500.650,-Kč

2833

32

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

39,10 m

2

483.980,-Kč

2833

9

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

30,60 m

2

450.280,-Kč

2818

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m2

922.230,-Kč

2816

14

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

944.140,-Kč

2816

17

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

942.680,-Kč

2815

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m2

916.570,-Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopise 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 18.9.2009 do 2.10.2009

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.

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Jsme 1. na trhu!!! Kompletní finanční servis pod jednou
střechou, půjčky na cokoli i pro
průšviháře.Registr neřešíme, poplatky předem nechceme. Výborná
průchodnost, volejte ještě dnes!!
Tel: 722 010 861

ŘÍJEN 2009
7.10.

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

13.10.

OBUŠKU Z PYTLE VEN

14.10.

15.10.

10:00, 14:00

Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem.
Dobro a Zlo vedou věčný spor a aby je někdo rozsoudil, vyhlédnou si hodného rybáře Aladina a pošlou ho pro lampu do propasti, která je plná pokladů.
Čekají, zda se nechá zlákat. Poctivý chlapec však na světlo vynese pouze tu
starou lampu. Spor není rozhodnut a proto mu ponechávají kouzelnou lampu
a sledují, jak s ní bude nakládat. Aladin nezneužívá její moci a proto Zlo v roli
vezíra ovládne jeho bratra Hasima, který se svými intrikami nakonec lampy
zmocní a jak to všechno dopadne?Přijďte se podívat.
Osoby a Obsazení: Petr Paluba, Petr Svobod:, Kristina Herzinová, Josef Barták,
Tereza Volejníková. Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné

9:00, 10:30

Klasická pohádka na motivy K.J.Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na
něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro
dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Hrají: Jiří Krejčí, Mário Kubec,
Julie Jurištová, Milena Soukupová, Dana Pražáková, Jiří Hána, Radovan Snítil,
Milan Duchek, Rafael Pražák
Mimo předplatné, Pro školy. Vstupné: 45,-Kč

NÁŠ SVĚT 2009

9:00, 16:00

Sedmý ročník festivalu malých divadelních forem. Tradiční a úspěšná přehlídka
pod patronací ÚSP Kamarád Lorm.
Mimo předplatné. Festival
Vstupné: ráno pastelka, odpoledne 30,-

DEN SPCCH „Mám svůj den“

10:00 - 16:00

V rámci „Týdne SPCCH“ pořádá ZO SPCCH, o.s. Žatec setkání seniórů a prezentace svazu. Program: Kultura, Přednášky - klasická a alternativní medicína,
cestovatelské téma, výstava.
V kulturním bloku vystoupí sbor Čmeláček, Hana Hořická (Schovanky) Jste
srdečně zváni.

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519

Zrušení filmové projekce

Dnes tedy 25. 9. nám bylo oznámeno ze strany distributora (Bioscop), že objednaný film ULOVIT MILIARDÁŘE nám nemohou a nestihnou dodat v digitální
podobě. S tohoto důvodu jsem nucen zrušit naplánovanou a písemně objednanou
projekci filmu v Digitálním kině v Žatci. Chyba opravdu není na straně kina, ale
bohužel na straně distributora, který film písemně potvrdil, ale bohužel ho není
schopen v dohodnutém termínu potvrdit. Dle slov bude film připraven k distribuci v digitální podobě až v půlce října. Proto jej z plánovaných termínů (1. – 4.
10.) přesouvám na Listopad. Termín bude upřesněn. Za případné komplikace se
předem omlouváme. Ostatní naplánované projekce jsou stále platné. Děkuji za
pochopení.
Karel Fiala – Městské divadlo a Digitální kino Žatec
10.10. SOBOTA Giacomo Puccini - TOSCA

18:45

12.10. Pondělí TOBRUK

19:30

„V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hudební inspirace s melodramatickou
vitalitou skvělého Hitchcockova filmu,“ říká šéfdirigent metropolitní opery
James Levine, který tuto novou inscenaci diriguje. Tosca je příběhem tří lidí:
slavné operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře a sadistického policejního
ředitele, kteří jsou lapeni v osidlech milostné touhy a politických intrik. Sopranistka Karita Mattila, kterou jste měli možnost shlédnout v letošním přímém
přenosu opery Salome, se za hranicemi svého rodného Finska v titulní roli představí vůbec poprvé. Nového nastudování Toscy se chopil uznávaný divadelní
a operní režisér Luc Bondy. V roli Caravadossi se představí Marcelo Álvarez,
v roli Scarpia Juha Uusitalo. Diriguje: James Levine, Režie: Luc Bondy, Scéna:
Richard Peduzzi. Hrají: Tosca: Karita Mattila, Caravadossi: Marcelo Álvarez,
Scarpia: Juha Uusitalo, Sacristan: Paul Pliska a další
Přístupné, Satelitní přenos
Vstupné: 280,- . MET IN HD
Drama / Válečný / Historický / Česko / Slovensko, 2008, 100 min
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města
Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické
představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem
africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše
si u něj vybírá svoji krutou daň – postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy.
Odvaha je síla vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se
vyčerpá. Odvaha je kapitál, který postupně utrácíme.
Režie: Václav Marhoul. Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský,
Kryštof Rímský, Martin Nahálka, Michal Novotný, Radim Fiala, Matěj Hádek, Andrej Polák, Petr Stach, Petr Lněnička, Martin Fratrič, Matúš Krátky,

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Přenosy z New Yorské
Metropolitní Opery opět v Žatci

Městské divadlo Žatec si pro své pravidelné návštěvníky připravilo opět několik
přímých přenosů z New Yorské Metropolitní opery.
V pořadí již čtvrtý ročník projektu že díky úspěšnému vojenskému tažení se
The Met: Live in HD začíná 10. října bude moci oženit s dívkou Aidou. Aida
a přinese vám devět světově proslulých je v Egyptě Aida vstupenky otrokyní,
titulů: Tosca, Aida, Turandot, Les Contes ale nikdo neví, že je dcerou etiopského
d’Hoffmann, Der Rosenkavalier, Car- krále Amonasra. Právě proti němu pomen, Simon Boccanegra, Hamlet a Ar- vede Radames válku. V italském znění
mida. V říjnu uvede žatecké divadlo hned se zde představí Violeta Urmana, Dolora
dva živé přenosy. První bude v sobotu 10. Zajick, Johan Botha, Carlo Guelfi a dalříjna opera od Giacoma Pucciniho s ná- ší. Všechny opery jsou v původním znězvem Tosca. Děj nás zavede do Itálie léta ní s českými titulky. Přenosy zhlédnete
1800. Příběh odehrávající na pozadí po- v HD kvalitě i prostorovém zvuku 5.1.
litický bojů a plný dramatických napětí Přenášeny budou na velkém filmovém
i otřesů vášní. V režii Luce Bondy a pod plátně a navíc v krásném divadelním
dirigentským vedením zazpívají Karita prostředí. Kompletní informace o proMattila, Marcelo Álvarez, Juha Uusitalo gramu celé sezony si můžete najít na
a Paul Plishka.
www.divadlozatec.cz
Druhým přenosem bude 24. října opět
Fotky ke stažení jsou na:
velmi známá opera Giuseppe Verdiho
http://www.aero.capsa.cz/?doc=2127
s názvem Aida. Tentokrát se setkáme
http://www.aero.capsa.cz/?doc=2381
s vojevůdcem Radamesem, který doufá,
http://www.aero.capsa.cz/?doc=2104

n Prodám dveře vchodové plast vč.
zárubně, 2 ks bílé a hnědé z neuskutečněné stavby. Částečně prosklené,
PC 6.900 Kč a 14800 Kč, nyní 4800 Kč
a 8800 Kč. Dále různá plastová okna
a zahradní bránu a branku vč. sloupků
a pletiva - levně. Přivezu zdarma. Tel:
777106709.
n Pronajmu byt 3+kk v cihlovém
klidném domě s dvorem po částečné
rekonstrukci, nová koupelna. Nájem
4 700,- Kč + energie. Pouze slušným
lidem. Tel.775 094 353.
n Pronajmu prostor 20m2 v centru
města na sklad a kancelář, popř. nenáročné bydlení. Vlastní WC s koupelnou,
v uzamykatelném dvoře. možno i skladový prostor 100m2. Nájem 2500,- Kč/
měsíc. Tel. 775 094 353.
n Pronajmu garsonku v Žatci – Podměstí. Nájem 3800,-Kč + služby. Vratná
kauce 10 tis. Tel. 777 876 373. Pronajmu byt 1+1 v Žatci, nájem 4800,- Kč
+ služby. Vratná kauce 13 tis. Tel.777
876 373.
n Květinářství ARKÁNA, nově
otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové, cigaretové květiny na objednání.
Hrnkové a řezané květiny pro každou
příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po celý týden, včetně víkendů
10% sleva. Otevírací doba: po-ne 8.00
– 18.00 hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 790000,
3+kk, B.Němcové, 849500,
3+1/B, garáž, zahrada,
Bratří Čapků,1100000
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 880000,
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172
n Prodám byt 3+1, 78m2, moc pěkný, fajn sousedi, Husova, Žatec (na
Jihu), Cena dohodou. Spěchá!!! Tel.
728660661.
n Provádím zednické práce, malování
i jiné za rozumnou cenu a v domluveném termínu. Volejte kdykoli na tel.:
739 869 716
n Prodám byt v Žatci, OV, 3+1/L, 7. patro, 850 000,- Kč. Tel. 737 737 354.
n Pronajmu byt 1+2 v 2. poschodí,
Hájkova ul. v Žatci. Tel.: 775 638 666
n Prodám byt 3+1 OV, 5. května
čp. 2752 - Žatec. Cena dohodou. Tel.:
723 091 195

Koncert ve Velké Černoci

Dne 19. září se ve Velké Černoci v kostele Svatého Václava konal klarinetový
koncert BOHEMIA KLARTEPu.
Tento koncert byl uskutečněn za pod- spektra, Franz Lehár, Johann Strauss,
pory České spořitelny.
George Gershwin, Mike Curtis, FloriBOHEMIA KLARTEP je klarinetový mon Hervé, Oskar Nedbal, Leonard
kvartet, který tvoří absolventi hudební Bernstein, Charlie Chaplin.
Konzervatoře v Teplicích, ve složení :
Klavírní doprovod výborně zvládal
pan Petr Kubík 1. klarinet, slečna Zuza- pan Anatol Čajka. Spolu se synem, Luna Nártová 2. klarinet, slečna Veronika kášem Čajkou, zahráli skladbu Charlie
Liebigová 3. klarinet a pan Lukáš Čajka Chaplina Světla ramp ze stejnojmenné4. klarinet, bassklarinet, který je také ho muzikálu.
uměleckým vedoucím. Hudebníci zde
Koncert byl skvělý, posluchači přišli
již několikrát vystupovali a vždy s vel- a přijeli v hojném počtu a mnozí vzadu
kým úspěchem. Koncerty se konají na museli i stát. Za výborný výkon byli
podporu oprav kostela Sv. Václava.
umělci odměněni mohutným a dlouhým
Tentokrát byli posíleni dvěma mladými potleskem. Na řadu přišel i přídavek
operními pěvci, sólisty Severočeského v podobě krásné písně Sladké hlouposdivadla opery a baletu v Ústí nad Labem. ti, kterou původně zpíval Frank Sinatra
Sopranistka slečna Eva Boháčková a te- s dcerou a v českém provedení ji zpívali
nor pan Pavel Machát měli nastudováno Yveta Simonová a Milan Chladil.
několik rolí ze známých operet (Polská
Bylo to velmi krásné odpoledne s kvakrev, Paganini, Mamzelle Nitouche, litním uměleckým zážitkem.
Veselá vdova).
Mohu jen doporučit.
Zazněla hudba opravdu širokého
Jarry Paul Kroupa

last moment
tel. 604 409 659
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Mezinárodní setkání studentů
v Německu

V rámci projektu Comenius se Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci
zúčastnila mezinárodního setkání studentů a pedagogů z Německa, Polska
a České republiky.
Uskutečnilo v Sasku ve dnech od Naši studenti velmi úspěšně prezentova17.- 21. 9. 2009 na základě pozvání li žateckou chmelařskou oblast spojenou
dlouholeté partnerské školy - Odborné s ochutnávkou piv. Děkujeme Chmelařškoly zemědělské v Döbelnu. Naši ško- skému institutu v Žatci za pomoc při
lu zastupovalo osm studentů a dva pe- zajištění této akce.
dagogové. Kolegové z Döbelnu pro nás
Setkání s ostatními partnery proběhpřipravili bohatý a zajímavý program lo v přátelské atmosféře za krásného
– návštěvu buvolí a kozí farmy, závodů slunečného počasí. Nám všem se zana pěstování a zpracování brambor hraniční cesta velmi líbila, naši němečtí
a ovoce, ale i prohlídku přírodovědného partneři byli velmi pohostinní, ubytovámuzea či románského kláštera.
ni jsme byli v krásném hotelu uprostřed
Hlavním programem setkání se stala přírody, mohli jsme se zdokonalit v něprezentace středních škol na dožínko- meckém jazyce, poznat nové přátele. Již
vých slavnostech v Altmittweidě. My nyní se těšíme na další setkání v příštím
všichni jsme se snažili co nejlépe před- roce.
stavit svoji školu, město a stát svými
Mgr. E. Dundeková, Střední škola
tradičními produkty a národními zvyky.
zemědělská a ekologická Žatec

Týden knihovny
(Žatec) - Městská knihovna Žatec
připravila pro širokou veřejnost v rámci
Týdne knihovny od 5.10. do 10.10.2009
několik akcí. Ve dnech 5.10. na pobočce
Jih a 7.10. v centrální knihovně se budou
konat Dny otevřených dveří, v rámci kterých má veřejnost možnost seznámit se
s knihovními fondy a poskytovanými
službami a využít slevu registračního
poplatku ve výši 50%. V průběhu týdne
je připraveno pro první třídy základních
škol seznámení s knihovnou zábavnou
formou spojené s bezplatnou registrací prvňáčků do 1 týdne od návštěvy
knihovny. Registrovaným čtenářům ve

PODĚKOVÁNÍ
n Děkujeme všem, kteří se přišli
v pátek 25. 9. 2009 naposledy rozloučit
s naší maminkou, babičkou, prababičkou a sestrou, paní Marii Žitníkovou.
Děkujeme za projevená slova útěchy,
a květiny – rodina Žitníkova a Suchánkova

PŘIŠLI NA SVĚT
23.9.
24.9.
25.9.

26.9.
28.9.
29.9.

Matěj Švejda
Nikola Suchá
Václav Hulan
Michaela Hošková
Tomáš Škrýba
Maxmilián Rabas
Andrea Kadlčíková
Alexandr Badel
Petr Papaj
Jakub Kraj
Silvie Murgošová
Lukáš Novák
Radka Svobodová
Goomaral Bayanmumkh
Natálie Kubáčová

ROZLOUČENÍ
22.9.
25.9.
26.9.
28.9.

František Mlynář
Štefan Baka
Jan Panský
Václav Solar
Angela Šváchová

85 let
57 let
75 let
66 let
86 let

Nákladní 781, 43801 Žatec

Přijmu

kosmetičku
a nehtovou designerku

Tel. 774 306 880

věku od 11 do 15 let je určeno (Po)nocování v knihovně z 9.10. na 10.10.
Počet účastníků je kapacitně omezen,
uzávěrka přihlášek do 2.10. Bližší informace o uvedených akcích získáte na
kterémkoli oddělení knihovny. Přehled
dalších akcí, které jsou pro veřejnost
připraveny na měsíc říjen, vám přineseme v příštím vydání.
(fr)

Kurzy orientálního
tance

Tanec je vhodný pro každou ženu, není
omezen věkem ani postavou.
5. října v 19:00 ukázková hodina ZDARMA!
Tělocvična Gymnázia – Studentská, Žatec
Pravidelné kurzy:
začátečníci:
pondělí 19:00 – 20:00 (od 5. října)
mírně pokročilí:
středa 18:00 – 19:00 (od 30. září)
pokročilí: středa 19:00 – 20:00 (od 30. září)
Kurzovné 850 Kč/10 lekcí
Přihlášky a bližší informace: 736 775 219,
Reiny.A@seznam.cz

OMLUVA REDAKCE
V minulém čísle byl chybně vytištěn
inzerát Kurzy orientálního tance. Za
chybu se omlouváme.

Firma „IZOS s.r.o.“, pobočka Velichov 42, Žatec,
přijme:

„Technika na přípravu výroby“
Požadujeme: Úplné středoškolské vzdělání, práce na PC, znalost AJ, NJ výhodou
(pozn.: vhodné pro muže) Nabízíme: nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 666, životopisy zasílejte na e-mail: recepce@izoszatec.cz nebo osobně
na adrese firmy.

Rozvoz obědů po Žatci a okolí
Výběr denně ze 7 jídel, 1 polévky a 3 salátů.
Restaurace „U Horejse“ (Mrtvolka) Žatec
Pražská ulice 2893. Kontakt: 775 167 881
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Žatecký týdeník

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Dalšími utkání pokračovaly boje
o mistrovské body a v nich početné zastoupení týmů Žateckého Slavoje. Muži
A po kanonádě proti Bílině, nedokázali
překonat houževnatý odpor v Litoměřicích a zahodili i ty nejvyloženější šance.
Rezerva mužů podlehla v Libočanech
jednomu z kandidátu na postup nováčkovi
z Kryr. Naopak v opravdové bitvě uspěli
starší dorostenci, kteří zdolali v samotném
závěru FC Chomutov. Pochválit je nutné
i mladší dorost, který ve velice pěkném
utkání přehrál mladší dorost Chomutova. Starší žáci, kteří v týdnu nasázeli ve
vloženém utkání Kryrům deset branek,
museli těžce bojovat na Loko Chomutov,
ale vítězstvím se posunuli do čela krajské
třídy. Druhý tým starších žáků naděloval
v Bezděkově. Mladší žáci si přivezli další
tři body z Chomutova, vítězstvím nad
Březeneckou. Starší přípravka doma
podlehla Podbořanům a mladší sbírala
další zkušenosti na Satelitu v Lounech.
n FK Litoměřice - FK Slavoj Žatec
A 0 - 0 / pol. 0 - 0 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Horňák - Jindra
- Paul M. - Macháček - Svoboda - Heinc
- Bednář - Bereš - Baierl
Střídali: Podroužek, Wiesinger
Místo vedení do poločasu, nejméně
o dvě branky, byl stav jako na konci
utkání, tedy bez branek. Hráčům Slavoje
nelze upřít snahu vybojovat vítězství, ale
branky musejí střílet i na hřišti svých
soupeřů. Zejména šance v úvodu utkání,
samostatný nájezd Bednáře, jeho druhá
šance, vynikající přihrávka napříč domácí obrannou a minela Bareše, to musí
zamrzet jak samotné hráče, tak i fanoušky
kteří cestují s týmem. Domácí si za celý
první poločas nevytvořili žádnou šanci.
V druhém poločase byl obraz hry stejný. Domácí odvraceli útoky s vypětím
a pomocí faulu, měli ovšem ve druhém
poločase dvě vyložené, ale jediné šance
utkání. První bravurně zlikvidoval Zaťko
na dvakráte a druhá těsně v závěru utkání
byla infarktovou tečkou za utkání. Tomu
ale ještě předcházela vyložená gólová
šance kterou měl střídající Podroužek,
kterému podklouzl míč po kopačkou před
již prázdnou brankou domácích a ke smůle neprošla ani Heincova dělovka, kterou
zastavilo jedno z těl bránících domácích
hráčů. Marně hnal své svěřence trenér Pavel Koutenský ke vstřelení vítězné branky.
Některým hráčům dělá problém se také
zřejmě více přizpůsobovat a koncentrovat
na ranní utkání. Těžká bitva se dá očekávat
v neděli proti vedoucí Roudnici na hřišti
u Ohře.
n FK Slavoj Žatec st.dorost - FC
Chomutov 2 - 1 / pol. 1 - 1 /

Sestava: Mical - Bešík - Hynek T. - Fedoriška - Klepáček - Schmied - Smékal
- Votava - Hankocy - Holán - Podoružek
Do. Střídali: Hynek L.,Exner, Valenta
Kvalitní soupeř se představil v Žatci
v utkání dorosteneckých týmů. Na obou
stranách nastoupili navíc hráči, kteří mají
odehráno ve vyšších soutěžích dorostu několik utkání. Do vedení se dostal domácí
Slavoj, když Hankocy zakončoval chytrou
střelou po přihrávce od Podroužka. Hosté
neustále rychlým pohybem a přihrávkami
na jeden dotek se pokoušeli proniknout do
obranných řad domácích. Po jedné takové
akci se podařilo po opakované střele srovnat skóre do poločasu. Ve druhém poločase
hráči Slavoje se snažili postupným útokem
a pohlednou kombinační hrou přehrávat
svého soupeře ve středu hřiště. Šance se
střídali na obou stranách ale v samotném
závěru utkání se dostal k odražené střele
Hynek Tomáš a nekompromisně vstřelil
vítěznou branku.
Z dalších výsledků:
FK Slavoj Žatec B - Havran Kryry 2 - 3
FK Slavoj Žatec ml. dorost - FC Chomutov 4 - 1
AFK LoKo Chomutov - FK Slavoj Žatec
st.žáci I. 1.A tř. 1 - 2
Sokol Bezděkov - FK Slavoj Žatec st.žáci
II.OP 0 - 13
Březenecká Chomutov - FK Slavoj
Žatec ml.žáci 1 - 6
FK Slavoj Žatec st.přípravka - Tatran
Podbořany 1 - 10
Příští program:
FK Černovice - FK Slavoj Žatec B
3.10.09 od 16.00 hod.v Černovicích
FK Slavoj Žatec A - SK Roudnice 4.10.09
od 16.00 hod.v Žatci
FK Louny dorosty - FK Slavoj Žatec
3.10.09 st.od 10.15 hod.,ml.od 12.30
hod.v Lounech
FK Slavoj Žatec st.žáci I. - FC Chomutov
B 4.10.09 od 10.30 hod.v Žatci
FK Slavoj Žatec ml.žáci - FK Postoloprty
3.10.09 od 13.30 hod.v Žatci
Satelit ml. přípravek: 3.10.09 od 9.00
hod. v Žatci FK Slavoj Žatec st.přípravka
- SK Černčice
4.10.09 od 14.00 hod.v Černčicích
FK Slavoj Žatec st.žáci II.OP - volný termín
Pavel Maňák
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Jeden z nejlepších českých
učitelů aikido zavítal do Žatce
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Žatečtí aikidisté každoročně otevírají novou sezonu víkendovým seminářem. Tentokráte si pozvali jednoho z předních českých učitelů Ondřeje Malinu (5.DAN).
Stáž byla zaměřena jak pro pokročilé, tak i pro začínající. Letošní nábor nových
členů se žateckým vyvedl, takže na tento první seminář dorazilo krom asi 20
pokročilých i 10 nováčků. Podle jejich slov byl seminář naprosto úžasný, i když
ted´ prý mají v hlavách zmatek z množství technik, které se probíraly. Do konce
roku plánují žatečtí ještě dva víkendové semináře.

Žatecké házenkářky polehly Chomutovu
Šroubárna Žatec – KNH Chomutov 18 : 20 ( 8 : 10 )

V první lize národní házené se Žatečanky po třech utkáních venku představily na domácím hřišti. Přivítaly
několikanásobného mistra ČR, který se
však v letošním ročníku s formou zatím
nepotkal. Očekávalo se vyrovnané utkání
a to se potvrdilo. Oba celky se střídaly ve
vedení až do 15. minuty druhého polo-

času. Za stavu 15 : 15 se podařil hostujícímu celku dvoubrankový trhák, který
dokázal uhájit až do závěrečného hvizdu
rozhodčího.
Sestava a branky: Vojarová – Kopecká,
Vlčková, Schneiderová, Šíbalová – Plecitá(6), Bilohuščinová(8), Wüstová(8),
Bartoňová(1), Solčaniová.
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Čaja dvakrát zlatý a střbrný, Hänel bronzový
Výborně vstoupili mladší žáci Severu Žatec do série bodovacích turnajů
mladých stolních tenistů našeho kraje.
V neděli v Klášterci si Stanislav Čaja
i Jan Hänel dokázali vybojovat postup
z kvalifikačních skupin do závěrečných
kol soutěže. Hänel v boji o semifinále

podlehl ústeckému Dusikovi. Čaja v průběhu celého turnaje neztratil ani set a ve
finále přesvědčivě porazil Dusíka 3 : 0. Se
svým finálovým soupeřem dokázal vyhrát
i čtyřhru, v mixu s domácí Růžencovou
získal stříbro. Hänel se Sloupem (Krupka)
vybojoval bronzovou medaili.

Klub českých turistů Žatec

Zve všechny příznivce turistiky na V. ročník pochodu
žateckým okolím pod názvem

Rozloučení s babím létem
V sobotu dne 10. 10. 2009

Trasa: 12km, Po neznačených cestách vhodná i pro cyklisty
Start: u koupaliště Žatec 13.00 – 13.15 hod
Startovné: děti do 15. let zdarma, ostatní 20 Kč,Program: Pochod do obce Nové Sedlo. Prohlídka kostela s jeho jedinečnou výzdobou
(od 14.00 hod) a varhanní koncert (od 14.30 hod.) Při zpáteční cestě posezeni při
harmonice a ohni v obci Libočany v restauraci „Pod kaštanem“
Popis trasy: Od startu jdeme po panelové cestě mezi zahrádkami do Libočan. Zde
u restaurace přejdeme kolmo hl.silnici do ulice mezi paneláky. Po té pokračujeme až
k rozcestí za podnikem Concrete (výroba dlažby). Odbočíme vlevo, pokračujeme (kolem stohu) polní cestou až k rozcestí, na kterém odbočíme vlevo a mírným stoupáním
dojdeme k okraji obce Nové Sedlo a poté ke kostelíku. Zpáteční cestu absolvujeme od
kostelíku polní cestou vpravo ke kapličce. Zde zabočíme vlevo na vrch Zlatník. Sejdeme
k cestě po které jsme přišli a pokračujeme do obce Libočany. Na kraji obce zabočíme
první uličkou vlevo k restauraci „Pod kaštanem“. Zde se můžeme občerstvit a k dobré
pohodě nám zahraje harmonikář. Pro děti bude připraven oheň. Zpět do Žatce se jde
stejnou cestou.
Všichni jste srdečně zváni výborem KČT Žatec
Kontakt: p. Hanušová E. tel: 728 837 040, email: kct.zatec@seznam.cz
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