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Technologické
centrum města
je v provozu

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou Žatec zvou
občany u příležitosti 93. výročí
vzniku samostatného československého státu na slavnostní pietní
akt, který se uskuteční dne 27. října 2011 v 11.00 hod u památníku
na Kruhovém náměstí v Žatci.

V listopadu 2010 zahájilo Město
Žatec nový projekt k vybudování
technologického centra a zajištění
vnitřní integrace úřadu. První
část projektu, vybudování technologického centra (dále pouze
TC) v hodnotě 2 100 000,- Kč,
byla úspěšně dokončena. V rámci
této části bylo TC instalováno,
otestováno a uvedeno do ostrého
provozu. To zahrnuje instalaci nových serverů a datového úložiště,
převod veškerých dat a aplikací
MěÚ a zřízení negarantovaného
úložiště pro obce v rámci správního
obvodu města Žatec.
V současné době probíhá druhá
závěrečná část projektu. Tato část
řeší analýzu, optimalizaci a následnou integraci vnitřních procesů
MěÚ. Analýza a systematizace
procesů byla úspěšně dokončena.
Na základě výsledků této analýzy
jsou procesy postupně začleňovány
do nového integrovaného systému.
Integrace vnitřních procesů úřadu přispěje ke zvýšení úrovně
služeb elektronické veřejné správy
města Žatec.
(pv)

Pozor, objížďka!

Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku komunikace v ulici Chomutovská
za křižovatkou s ul. Stroupečská v termínu od 19. 10. 2011 do 30. 11. 2011
pro realizaci přepojení kanalizačního
potrubí. Obousměrná objízdná trasa pro
vozidla do 3,5 tuny bude vedena po místní komunikaci Jana Herbena, nákladní
doprava bude obousměrně vedena přechodným dopravním značením po trase
Žatec-Žiželice-Hořetice-Žatec. Odbor
dopravy a silničního hosp. MěÚ Žatec

Farmářské trhy
opět v Žatci

Efektivnější
řízení
na MěÚ

Od čtvrtka 13. října můžete opět navštívit na náměstí Svobody farmářské
trhy, které se budou konat dále v termínech 20. 10., 27. 10., 10. 11. a 24.
11. 2011. V těchto dnech se můžete
těšit na nákup čerstvých produktů, např.
na kozí sýry, pečivo, zeleninu a ovoce
pouze od českých pěstitelů, zelenou lékárnu, sadbu zeleniny a květin, domácí
uzeninu, koření a bylinky, zdravou výživu
a medové produkty. Dále své produkty
představí košíkář, keramik, dráteník
a prodejci háčkovaných výrobků, náušnic
a ručně šitých hraček. Vždy od 8 do 16
hodin na náměstí Svobody v Žatci.

V lednu letošního roku byl zahájen nový projekt týkající se oblasti zefektivnění systému řízení
vzdělávání. Je spolufinancován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem projektu je nastavení
systému efektivnějšího vzdělávání
zaměstnanců MěÚ a tím i zvýšení
kvality poskytovaných služeb občanům města. V prvním čtvrtletí roku
2011 proběhlo výběrové řízení
na dodavatele služeb spojených
s realizací projektu, jehož vítězem
se stala společnost Rentel, a.s.

Služba řidičům:
Víte kolik máte
bodů?

Odbor dopravy a silničního hospodářství připravil pro řidiče novou bezplatnou službu týkající se poskytování
informací o zápisu bodů do bodového
hodnocení řidiče prostřednictvím SMS
zprávy.
Podmínkou poskytování této služby je
předložení žádosti na předepsaném tiskopise. Žádost je nutno předložit osobně
z důvodu ověření totožnosti žadatele.
Žádosti se předkládají na registru řidičů
v budově Obránců míru čp. 295, Žatec.
Po zaevidování žádosti bude řidič informován o každém zápisu bodů do bodového hodnocení. Současně s tímto sdělením bude informován o celkovém stavu
bodového konta. Služba se týká pouze
řidičů, kteří mají trvalý pobyt ve správní
oblasti Městského úřadu Žatec.
Jiří Dobruský, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství

Chrám přivítal krásky z celého světa

Měsíc září přinesl Žatci řadu významných kulturních a společenských akcí. Část
z nich se odehrávala také v prostorách Chrámu Chmele a Piva.
Poslední byla prezentace účastnic soutě- třech druhů a vybrané pokrmy. Kuchaři
že Miss Princess of the world o svátek 28. naší restaurace získali významné ocenězáří. V odpoledních hodinách předvedlo ní roční práce celého kolektivu. Vládní
46 dívek z celého světa nádherné modely agentura Czechtourism s Asociací kušatů s prvky typickými pro jejich rodnou chařů ČR udělila restauraci na vybrané
zemi. Nejkrásnější národní kostým dle po- jídla atest v kategoriích „národní speciroty předvedla dívka z Guyany. Informace alita“ a „regionální specialita“. Tato jídla
o soutěži a také reportáž ze Žateckého budou v jídelníčku zřetelně označena.
vystoupení je možno nalézt na stránkách: Informace o restauracích zapojených
www.missprincessworld.com
v programu „české speciality„ najdete
V říjnu je v prostorách turistického
areálu i nadále otevřeno venkovní posezení v pivovarském dvoře restaurace
U Orloje. K ochutnávce vybízí živé pivo

na stránkách: www.czechspecials.cz
Regionální operační program Severozápad v ústeckém a karlovarském kraji
podpořil celou řadu nových projektů včetně výstavby žateckého Chrámu Chmele
a Piva. Na internetu probíhá hlasování
o nejpopulárnější projekt jmenovaných
regionů. Hlasování je spojené s výherní
soutěží. Výherci obdrží vyhlídkový let
pro tři osoby nad ústeckým regionem.
Podpořte Žatec, hlasujte a vyhrajte na:
www.aeroplanem.cz

V současné době jsou již vytvořeny metodiky pro online:
- elektronické kurzy,
- podporu elektronického přehledu vzdělávání jednotlivých
zaměstnanců,
- dokumentaci,
- elektronickou anketu.
Vedle metodik se v současné
době pracuje na beta-verzích systémových modulů vzdělávání.
Proběhlo několik workshopů,
na kterých se vedoucí odborů úřadu seznámili s jednotlivými moduly
vzdělávání a jejich metodikami.
A nyní probíhá jejich testování,
úpravy.
(pv)
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Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

projednáno radou města dne 18.7.2011
n nebytový prostor - prodejna v č.p.
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody v Žatci
o ploše 79,50 m2 za minimální nájemné
ve výši 13.000,- Kč měsíčně bez služeb
s podmínkou umožnění přístupu na společné sociální zařízení pro nájemce a zaměstnance prodejny knih.
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 13.10.2011 do 11. 11.
2011

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno radou města dne 22.08.2011
n nebytový prostor – garáž č. 6 v objektu EČ 2465 ul. Písečná v Žatci o ploše
21,35 m2 za minimální měsíční nájemné
ve výši 1.826,- Kč včetně DPH bez služeb.
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 13.10.2011 do 11.11.2011
Za majetkový odbor

Opakovaný záměr Města
Žatec

prodat ze svého majetku Projednáno RM
dne 10.10.2011
n Pozemek p.p.č. 1675/1 orná půda
o výměře 12775 m2 v k.ú. Žatec pozemek
určený k využití dle Územního plánu Žatec
– zemědělské plochy
- pozemek je pronajat na dobu určitou
do 1.10.2012 Kupní cena 20,- Kč za 1 m2
Zveřejněno: od 13.10. do 11.11. 2011

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Projednáno RM dne 10.10.2011
n Pozemky ul. Heydukova v Žatci
zastavěná plocha st.p.č. 5697 o výměře
95 m2 bez stavby, zahrada p.p.č. 4443/1
o výměře 1981 m2 a zahrada p.p.č. 4443/7
o výměře 235 m2.
Pozemky jsou určeny dle územního
plánu města k výstavbě.
K žádosti je nutno předložit záměr výstavby v souladu s přípustným využitím
území dle ÚP města Žatec.
Kupní cena : 850,-Kč za 1 m2
Zveřejněno od 13.10.2011 do 11.11.2011
za majetkový odbor

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova
se st.p.č. 477/1 o výměře 612 m2 a 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 volnými bytovými
jednotkami.
Kupní cena: 6.000.000,- Kč
Zveřejněno od 13.10.2011 do 11.11.2011
Za majetkový odbor

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Záměr projednán RM dne 27.06.2011
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní památka bývalý Kapucínský klášter se st.p.č.
412 o výměře 1756 m2 K nemovitosti bude
zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu
přes p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován: Stavebně
historický průzkum vydáno stavební povolení na „ Opravu střechy včetně kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace“ ze dne
22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
statické posouzení střechy ze dne 8.9.2009
znalecký posudek – Posouzení stavu dřevěných konstrukcí krovů ze dne 23.10.2009
Kupní cena: 2.700.000,- Kč Podmínky

Žatecký
týdeník

kupní smlouvy: - část kupní ceny ve výši
700.000,-Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy - část kupní ceny
ve výši 2.000.000,- Kč bude zaplacena
do 2 let od podpisu kupní smlouvy, její
úhrada bude zajištěna prostřednictvím
přímé vykonatelnosti, v případě dokončení
rekonstrukce střechy do 2 let od podpisu
kupní smlouvy bude tato část kupní ceny
prominuta - zřízení věcného práva předkupního pro Město Žatec po dobu 2 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí za zaplacenou část kupní ceny - zřízení věcného
břemene přístupu do objektu na st.p.č. 413
přes st.p.č. 412 - kupní smlouva musí být
podepsána do 2 měsíců ode dne schválení
ZM formou notářského zápisu.
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového harmonogramu rekonstrukce
Zveřejněno od 13.10.2011 do 11.11.2011
Za majetkový odbor

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2553/14 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 pozemku
st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 459.920,- 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. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 769/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 758.634,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2553,
2554, 2555 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 609/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 657.330,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2554/14 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 pozemku
st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 357/41632 vzhledem k celku
za kupní cenu … 460.780,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/5 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 … 740.370,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 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 685/42456 vzhledem k celku
za kupní cenu … 791.783,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
761/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu … 772.752,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 s podílem
společných částí budovy č.p. 2825, 2826
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5053
o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
758/30476 vzhledem k celku za kupní
cenu ….. 791.809,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu … 779.084,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu … 500.650,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2816/12 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 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
402/28304 vzhledem k celku za kupní

cenu … 497.930,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu … 802.519,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2815, 2816
v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
682/28304 vzhledem k celku za kupní
cenu … 801.278,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00
m 2 s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 710/28844 vzhledem k celku
za kupní cenu … 803.862,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m 2 s podílem společných 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 310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu … 379.100,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu 30,60
m 2 s podílem společných 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 … 418.719,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m 2 s podílem společných 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 310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu … 356.771,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60
m 2 s podílem společných 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 … 382.738,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2 s podílem společných 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 … 418.642,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m 2 s podílem společných 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 310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu … 393.822,- Kč
a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 64,40 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2726
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 3579
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
644/14263 vzhledem k celku za kupní
cenu … 758.770,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných
částí budovy č.p.2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
cenu … 220.773,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 48,30 m 2
s podílem společných částí budovy č.p.
1678 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
1861 o výměře 949 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 483/5636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 574.170,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m 2
s podílem společných částí budovy č.p.
2652 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
4110 o výměře 174 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 661/3940 vzhledem k celku za kupní
cenu … 396.822,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Nebytový prostor:
n č. 2833/33 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci, plocha 26,80 m2, s podílem společných 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
268/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 260.000,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na pře-

Žatecký týdeník
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti v termínu zveřejnění záměru
prodat. Zásady pro prodej nemovitostí
z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici
na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích Měú Žatec. Bližší informace získáte
na tel. 415736224.
Zveřejněno: od 13.10.2011 do 11. 11.
2011

Opakovaný záměr Města
Žatce

n prodat pozemky pro výstavbu RD
lokalita Kamenný vršek, Žatec - II. etapa
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 27.1.2011
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. 4614/54 o výměře 1268 m 2
2. p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2 3.
p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2 4. p.p.č.
4614/85 o výměře 1417 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 950,-Kč za 1m2 bude zaplacena
před podpisem kupní smlouvy část kupní
ceny ve výši 1008,-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 1008,-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, krejcar@
mesto-zatec.cz ve věci podmínek kupní
smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 13.10.2011 do 11.11.
2011
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

Vzpomínka na paní Růženku Smrčkovou
Dnes 19. září 2011 v 18,30 zazvonil telefon… Po několika úvodních slovech jsem
pochopila, že volající se nezmýlil - ano
zpráva byla určena mně. Byla to smutná
zpráva. Zemřela paní Růženka Smrčková.
Bylo jí 85 let a zemřela v Domě pokojného
stáří v Klatovech. Protože paní Smrčková
dlouhá léta působila v Žatci, ráda bych
Vám všem Žatečanům připomněla její
profesní dráhu. Devatenáctého září 1947,
krátce po válce, nastoupila paní Smrčková
jako vychovatelka do dětského domova
v Žatci. Za necelé dva roky - 26.června
1949 - se dětský domov přestěhoval
do budovy na Pražské ulici. Potřebných
dětí přibývalo a dosavadní prostory
nestačily. V srpnu 1951 byla paní vychovatelka Smrčková jmenována ředitelkou
domova. Její působení v jeho čele bylo
velmi náročné. Kromě funkce ředitelky
zastávala práci vychovatelky, kuchařky
a bylo-li třeba, i udržovala v zimě dětem
teplo. Obrovské kotle na uhlí, které také
„krmila“, byly odstraněny teprve před
několika málo lety. Různorodá práce mezi
dětmi paní Smrčkovou naplňovala a skrze
ni dětem v domově dávala klid, laskavost
a jistotu, že na ně teta ředitelka bude mít
vždycky čas. Čas měla vždycky hlavně pro
děti. Ale i její kolegyně měly u ní vždy
dveře otevřené. Rok za rokem ubíhal, děti
přicházely a odcházely. Každý dětský osud
teta Růženka prožívala. Sama obětovala
veškerý svůj čas i své soukromí maličkým,
kteří ji za pár let přerostli a rozprchli se
do světa. Vždycky měla velikou radost
při opětovném setkání s nimi. K běžným
dětským radostem i starostem paní ředitelka uměla navíc zajistit spoustu dalších
činností pro dobro dětí. Zajišťovala letní
tábory, výlety, hezké prostředí. Hlídala,
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aby se děti učily a mohly v životě najít
dobré uplatnění. Věděla, že je to neodcizitelné věno. Jen málokdy se paní Růžence
podařilo odjet od svých dětí do rodného
a milovaného Švihova. Tam měla domeček, kde trávila krátké chvíle dovolené
a později léta penze. Do penze odešla
paní Smrčková po téměř 40 letech práce
s dětmi a pro děti. To byl jediný smysl
jejího života. Stále jsme s ní byli v kontaktu, písemném a později telefonickém,
protože ji pomalu přestával sloužit zrak.
Našli jsme si i čas na návštěvu v jejím
švihovském království. Na kopečku,
u železnice… žlutý domek se zahrádkou.
Ten v posledních letech navštěvovala jen
sporadicky, s pečovatelkou. Jinak pobývala v domě s pečovatelskou službou. Paní
Růženka Smrčková vždycky měla zájem
o to, co se děje v jejím dětském domově,
kde strávila značnou část života. Proto
jsme ji průběžně informovali o tom, co
se u nás děje. Po rekonstrukci a obnovení
provozu v roce 2007 jsme paní ředitelku
v.v. k nám moc rádi pozvali. Přijela. Přivezla s sebou své někdejší děti z domova
paní Jitku a paní Lilian, které jsou dnes
už dámy v důchodu. Všichni společně
s bývalými kolegyněmi a nástupkyní paní
Smrčkové jsme zavzpomínali na dobu
společného soužití. Byl to moc hezký den.
Těšili jsme se, že se za čas opět sejdeme.
Jenže čas nám utekl nějak moc rychle.
Dnešní podvečerní zpráva nás zaskočila
a varovala – setkání s milými lidmi se
nemají odkládat. A tak máme v mysli
trvalou vzpomínku na vlídnou a trpělivou
paní ředitelku a tetu Růženku Smrčkovou.
Byla to výjimečná žena. Čest její památce.
Mgr. Jaroslava Kohoutová,
ředitelka dětského domova v Žatci

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.

Žatecký týdeník

20. října 2011

řádková inzerce
n Poskytuji úklidové služby bytů,
rodinných domků a příslušenství. Zn.:
spolehlivost a cenová dostupnost. Tel:
606 062 698
n Dlouhodobě pronajmu garáž v Žatci – u kasáren za 1.000,- Kč/měs., vratná
kauce. Tel.: 720 416 364
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkonem
v Žatci, Studentské ul. Cena: 6.500,- +
poplatky. Tel.: 606 923 296
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci v ulici
Boženy Němcové 46 m2. Vratná kauce
10.000,- Kč. Vlastní plynové vytápění,
se zahradou. Řádná nájemní smlouva.
Telefon 774 847 030.
n Prodám družstevní byt 3+1 v žatci,
cena 500.000,- Kč. Tel.: 724 263 935
n 44letá středoškolačka hledá práci
v Žatci, i manuální. Tel.: 732 269 615
n Hledáme spolehlivé spolupracovníky pro zajímavou, nenáročnou a dobře
ohodnocenou práci v naší firmě. Kontakt: 606 489 978
n Hledám kuchaře a servírku do restaurace v Žatci. Tel.: 777 128 533
n Pronajmu byt 3+1 (Podměstí)
3. patro, balkon, plast. okna, dům
zateplený. MŠ,ZŠ, MHD a obchody v dosahu. Pouze zaměstnaným
zájemcům. Pronájem dlouhodobý,
později možný odkup. Informace:
774 352 215
n Pronajmu byt 1+1, Volyňských
Čechů (naproti OSP) v Žatci. Tel.:
606 552 068. Dva nájmy formou vratné
kauce.
n Pronajmu nebytový prostor ( prodejna, kancelář ) v Podměstí –Žatec, tel.:
602 473 676
n Prodám byt 1+1 (40m2) v osobním
vlastnictví. Dům je zateplený, zrekonstruovaný – Žatec, Havlíčkovo nám.
2127 (věžák); možnost zprostředkování
úvěru – zdarma; Tel.: 602 489 569
n Pronajmu 2+1 a 1+1 v Žatci podměstí, oba na klidném místě s pěkným
prostředím a výhledem, poblíž centra.
Škola, školka, MHD v dosahu. Řádná
nájemní smlouva, možno i jako služební
byt. Vratná kauce. Výhodnější podmínky
v případě dlouhodobého pronájmu. Tel.
721 181 431.
n Pronajmu pěkný byt 1+2 v Žatci na Jihu. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Prodám byt 2+1 v Podměstí. Cena
650 tis. Kč; Tel.: 734 324 144, RK NE!!!
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Bittnerová o základech homeopatie

Městská knihovna Žatec pro Vás připravila na středu 2. listopadu od 16 hodin
v přednáškovém sále centrální knihovny zajímavou přednášku Blanky Pittnerové, která nás seznámí se Základy homeopatie.
Homeopatie je velice účinný způsob zakladatele Samuela Hahnemanna,
léčby lidí i zvířat bez vedlejších účin- německého lékaře, který objevil nebo
ků, napomáhá k přirozenému posí- znovu odhalil některé životně důležilení organismu vlastní vitální silou. té principy.
Homeopatie je zároveň věda i umění.
Homeopatie existuje přibližně dvě stě
let a během té doby se rozvíjela na zá- Blanka Pittnerová Vám odpoví na všechkladě řady objevů a myšlenek jejího ny Vaše otázky o homeopatii…

Koncert pro děti, které to potřebují

Po stopách spisovatele Oty Pavla

Podzim se rozhodl, že nám vynahradí všechny studené a deštivé dny, kterými
nás letos častovalo léto. Byl by přímo hřích nevyužít vstřícnost přírody pro
celodenní výlet. A kam jsme se vypravili? K Berounce.
Berounka a její okolí lákalo k vyjížď- la Proška, nás převezl přes starou řeku
kám už i Otce vlasti Karla IV. Tuto na- Berounku. Symbolicky i nás doprovázel
bídku jsme využili i my. A nejeli jsme pes Holan, který se chvilku plavil v lodi
jenom za krásami přírody. V Branově s námi a chvílemi plaval vedle nás. Stal
a přilehlém okolí žili lidé, o kterých se se okamžitě miláčkem dětí, tak jako
učíme, či si vyprávíme dodnes. Z těch kdysi jeho předchůdce. Přívoz jsme si
nejznámějších jmenujme spisovatele tak užívali všichni.
Otu Pavla a převozníka z jeho příběhů
Procházka po břehu řeky, šustění lispana Proška.
tů a jemná vodní hudba Berounky to
Abychom jeli vybaveni lepšími zna- byl přímo balzám pro naše těla i duše.
lostmi o místní historii, podívali jsme se V tomto klidu a naprostém souladu jsme
na film „Smrt krásných srnců“, na kte- usedli do trávy, relaxovali a nasávali sílu
rém mají podíl oba jmenovaní pánové. i krásu místa. Byl to příjemný, poučný
Na místě jsme si prošli Branov i pa- a velmi poetický den.
mátný dům Oty Pavla plný úžasných
A co vy? Využijete také ještě poslední
černobílých fotografií dokumentujících teplé chvíle k výletům? Radíme – jděte
život v minulém století. Převozník pan do toho! Opravdu to stojí za to!
Václav Prošek, vnuk legendárního KarUčitelé a žáci DD, ZŠ a SŠ Žatec

Němčina s rodilou Němkou

Rodinné centrum otevřelo nový kurz. Rodilá mluvčí bude s Vašimi dětmi
ve věku 3-6 let zpívat a tancovat v němčině.
Při výuce se děti neučí jednotlivá ní podmínky pro jeho jazykový rozvoj.
slovíčka, ale osvojí si správnou výslovVýuka probíhá každý čtvrtek od 17:00
nost. Význam písniček pochopí z do- hodin v Malé Sedmikrásce.
provodných pohybů. Tato hravá forma
Přihlásit se můžete na mcsedmikvýuky poskytne Vašemu dítěti optimál- raska@seznam.cz.

V letošním roce agentura Gardes organizovala pro děti z dětských domovů
inspirativní besedu s podnikatelem Tomio Okamurou v aule žateckého gymnázia. Dále se podílela na velké charitativní a bezpečnostní akci Praha dětem
na Staroměstském náměstí 30. srpna.
Již v loňském roce realizovala v rám- varského kraje, ale také pro děti z dětci vánočních svátků pro děti z dětských ských domovů z celých Čech.
domovů adventní koncert Petra Kotvalda
Svoji účast na této charitativní akci
a členů České filharmonie v Městském již závazně potvrdil Michal David, sk.
divadle Žatec. Děti se do akce navíc za- 5 Angels, Davide Mattioli, sk. Kroky
pojily vlastní výrobou vánoční výzdoby, Michala Davida a kouzelník Jiří Hadaš
která byla umístěna v divadle. Akce se se- (ČS má talent 2) a řada dalších uměltkala s mimořádným ohlasem a zájmem. ců. Děti si opět samy vyzdobí prostory
Také v letošním roce bude Gardes sálu a odměnou jim za tuto snahu bupořádat další charitativní akci s ná- dou dárky od našich umělců a partnezvem Adventní koncert hvězd populární rů akce. Hlavní myšlenkou celé akce
hudby, který se uskuteční 11. prosince je tancem, soutěžemi a bezprostřední
2011 od 15 hodin v KD Moskva v Žatci. zábavou zpříjemnit vánoční svátky „velNabídka účasti se rozšiřuje pro dětské kým mejdanem“ dětem, které to nejvíce
domovy nejenom z Ústeckého a Karlo- potřebují.
(ss)

Rozloučení
3.10.
5.10.
6.10.
		
8.10.
10.10.
12.10.
		
		
14.10.
		
16.10.

Růžena Hájková
Josef Gorol
Helena Blažková
Margita Gáborová
Karel Liška
Miloš Mixa
Olga Havlová
Jarmila Sedláčková
Marie Vaisová
Irena Divišová
Josef Zeman
Jaroslava Průšková

84
50
53
72
52
84
79
80
99
65
84
72

Alois Nebel v náhradním termínu

Náhradní termín za původně plánovanou projekci ze dne 3.10. Důvodem neuskutečněné projekce byla chyba v titulkách k filmu, které byly v jiném formátu, než zná naše technologie.
Datum: 31. října (Pondělí). Čas: 19:30 tové válce. Šedivé dny na nádraží v Bíhod. Místo: Digitální kino Žatec. Název: lém Potoce na sklonku socialismu líně
ALOIS NEBEL. Popis: Animovaný / plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha)
Drama / Česko / Německo, 2011, 87 min společně se svým otcem (Alois Švehlík)
Režie: Tomáš Luňák Hudba: Petr kšeftují s důstojníky sovětské armády.
Kružík Hrají: Miroslav Krobot, Karel Poklidnou atmosféru naruší jednoho
Roden, Václav Neužil ml., Tereza Vo- dne Němý (Karel Roden), který překročí
říšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil
Alois Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, svoji matku. Halucinace nakonec Nebela
Ivan Trojan
přivedou do blázince a přijde o místo výPříběh filmu začíná na podzim roku pravčího. Vydá se do Prahy hledat jinou
1989 na železniční stanici Bílý Potok práci u dráhy a na Hlavním nádraží nav Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí jde svou životní lásku, toaletářku Květu
Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne
tichý samotář, kterého čas od času pře- vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal
padne podivná mlha. Nejčastěji se mu s Němým a souboj s temnými stíny miv ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), nulosti dovedl do konce.
oběť násilného odsunu Němců po 2. svěVstupné: 60,- Kč

Chcete se každé ráno probouzet již nalíčená? Pak právě Vám nabízíme
permanentní prodloužení řas - metodou „řasa na řasu“
l tmavší, delší, hustší řasy 24 hodin denně, - voděodolné
l bezbolestné, relaxační ošetření nepoškodí vlastní řasy
l nemusí se líčit, šetří Váš čas a obnova po každých 3 - 5 týdnů
NOVINKA – HEDVÁBNÉ ŘASY
AKCE!!!
První aplikace 790 Kč, doplnění po 3-5 týdnech 300 - 350 Kč. Sleva pro studentky
– první aplikace 690 Kč, doplnění 290 Kč      Objednávky na tel. 603 413 811.
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Žatecký týdeník

Zdeněk Sláma se uvedl první brankou
Dalších šest bodů získali fotbalisté Slavoje Žatec, kteří vyhráli obě divizní
utkání v posledních dvou týdnech. Po X. kole jsou na 5. místě tabulky.
n Přední Kopanina – Žatec 2:3 (0:2) zemní střelou k tyči překonal Švarce.
Domácí v kompletní sestavě včetně
Ve druhé části měli hosté více ze hry,
sparťana Martina Haška byli těžkým ale jejich snaha o vyrovnání vyzněla nasoupeřem. Zahrávali řadu standardních prázdno. Bez dalšího vyjádření skončisituací, ale obrana Slavoje v čele s bran- la i snaha domácích, ale body zůstaly
kářem Petrem Švarcem držela čisté konto u Ohře a oba celky zůstaly na svých mísvíce než hodinu. To už ale hosté vedli tech – 5. Žatec má 19 a 6. Vyšehrad 15
od 35. zásluhou vedoucí branky Lesni- bodů. V sobotu 22.10. jede Slavoj na Baaka po přihrávce s Janáčkem a za čtyři
minuty zvyšoval Jakubov.
Po kontaktním gólu domácích v 75. se
hosté bránili tlaku soupeře. Po spolupráci s Vávrou v 83. ale zakončil protiútok
Klasna třetím gólem. Na bodovém zisku
se nic nezměnilo, ani když domácí Sadri
v nastaveném čase za pomoci ruky snížil.

ník Souš (15.30), který je osmý a doma
se představí 30.10. s dosud třetím Motorletem Praha již od 14:30 hodin.
Branky: 8. Sláma, 17. Klasna – 27.
Kavka. Rozhodčí Aubrecht, ŽK 2:2, 300
diváků. Slavoj: Švarc – Vávra, Heinc,
Bešík, Fiřt – Lesniak, Macháček, Janáček, Sláma (80. Paul) – Klasna (75.
Pikl), Jakubov (85. Baierl). Trenér Pavel
Koutenský
(jak)

n Žatec – Vyšehrad 2:1 (2:1)

Teplický útok blokuje v I. lize juniorek blokuje žatecká Adéla Lučanová.

Úspěšný víkend žateckého volejbalu
Juniorky Severu Žatec dosáhly ve 2.
kole I. ligy volejbalistek na první výhru
v soutěži s VK Šanov Teplice. Přestože v prvním utkání prohrávaly již 0:2
na sety, prokázaly velkou vnitřní sílu,
utkání otočily a závěr se změnil doslova v naši exhibici 3:2 (-18,-19,23,16,4).
Do druhého zápasu už nám nezbyl dostatek fyzických ani psychických sil, výsledkem je porážka 1:3 (-9,19,-20,-14).
Po dvou kolech máme bilanci jednoho
vítězství a tří porážek a patří nám 5.
místo v šestičlenné skupině.
Junioři naopak letos začínají zúročovat
ligové zkušenosti z předchozích sezón
a po dvou vítězstvích na palubovce VK
Kladno mají na kontě čtyři výhry a dvě
porážky. Patří jim 5. místo v desetičlenné
skupině I. ligy.
Nabitý sobotní program doplnil ještě

druhý kvalifikační turnaj první ligy KP
starších žákyň, kde žatecké dívky po boji
porazily SKP Ústí 2:1, hladce přehrály
Děčín 2:0 a podlehly pouze domácímu
Duchovu. Vybojovaly v turnaji 2. místo
a bez problémů se udržely v I. lize KP.
V neděli pak naše nejmladší čekal první turnaj šestkového volejbalu mladších
žákyň. Po úvodní prohře s domácími
Ervěnicemi dokázala děvčata porazit VK
Litvínov po velkém boji 2:1. Pak přišla
jasná prohra se zkušenějším týmem Děčína a na závěr náš nejkrásnější zápas
s Teplicemi. I přes konečnou porážku
se dívky poprvé dokázaly „odbrzdit“,
zápas naplno prožívaly a prosazovaly se
i proti výrazně lepšímu soupeři. Turnaj
velmi dobře odehrála Pája Barochová,
ke které se spoluhráčky přidaly.
Jaroslav Vrbata

Slavoj nastupoval stále bez zraněných
Krejčíka a Svobody, zatímco Pikl zůstal
na lavičce, ale už s nováčkem v sestavě 20letým Zdeňkem Slámou z Mostu.
Ten se skvěle uvedl již v 9. minutě, kdy
potrestal chybu brankáře Blažka ve výskoku a zblízka otevřel skóre. A již v 17.
se domácí radovali podruhé po střele Jakubova do břevna, kterou dorazil do sítě
aktivní Klasna.
Přestože měl Slavoj v první polovině značnou převahu (ve 25. trefil Jakubov hlavou opět tyč a ve 39. Heinc
s přímého kopu spojnici břevna s tyčí),
více branek Žatečtí už nedali. Naopak
hbitý Kavka ve 27. uháněl přes beky Ve svém prvním utkání za Slavoj Žatec se Zdeněk Sláma (uprostřed) uvedl
jak Šemík od Vyšehradu, aby pří- vstřeleným gólem do sítě Vyšehradu a Žatec vyhrál 2:1.

Karatisté zahájili podzim úspěšně

Do podzimní části roku vstoupili žatečtí karatisté dvěma soutěžemi, ve kterých si vedli opět úspěšně.
Ve III. ročníku Memoriálu Miroslava 2. byl Litvínov a 3. Louny. V kumite jedŠianského v Lounech, kde koncem září notlivců si z mužů vedl nejlépe žatecký
startovalo 146 závodníků ze 20 oddílů, Jiří Svítek, který vyhrál kategorii open
skončil Katare club Žatec na 5. místě a 4. skončil jeho oddílový kolega Lukáš
hned za pořádajícím SKC Louny. To jsou Frýdecký. Mezi ženami byla 2. Tereza
právě kluby, které pomáhal zakládat Mir. Vohradníková stejně jako v juniorkách
Šianský, a jejichž někteří bývalí členové skončila 2. Simona Ljapinová. V kateproto přijeli do Loun (např. Zd. Sekret gorii žáci do 45 kg byl 3. Martin Kubela další). V soutěži klubů získal nejvíce ka a v žačkách do 50 kg se umístily 1.
Kuželkáři Lokomotivy Žatec A v krajském přeboru poprvé vyhráli ve IV. kole, bodů Sport Relax před Neratovicemi Markéta Vacková a 2. Veronika Boudova, obě Žatec.
když zdolali Údlice, hrající ještě na jaře vyšší soutěž. V dalším V. kole ale pak a Kamurou Ústí n.L.
V týmech mužů kumite vyhrál Žatec,
Národní pohár v karate JKA, který je
Lokomotiva doslova projela své utkání v Bílině, kde hraje do té doby poslední Most B.
n Žatec A – S. Údlice A 6:2 Jarolím dokázal v posledním duelu za(2429:2277)
hnat ostudného kanára, když výborně
Čaboun 438, L. Ptáček 385, Ptáčková zahrál dorážku (168).
Prvním závodem nové sezóny byla pro naše elitní plavce Podzimní cena města
361, Zd. Ptáček ml. 394, Zd. Ptáček sen.
Chotová 434, Ptáček L. 370, Ptáčko- Litoměřic, která se konala v sobotu 1.října. Všichni Žatečané se nejméně 2x
446, Jarolím 405.
vá 382, Čaboun 424, Ptáček sen. 383, umístili na stupních vítězů a všichni si také alespoň v jednom startu zlepšili
n MUS Most B – Žatec A 7:1 Jarolím 458
svůj osobní rekord
(2563:2451)
Další utkání hraje nyní už předposledV kategorii žáků Antonín Svěcený do finále na 200m volným způsobem,
Mostecká rezerva zahrála až nečekaně ní Žatec A v sobotu 22. 10 od 9 hodin na 200m prsa naprosto deklasoval své ve kterém Lucie zvítězila a Ilonka skonvýborně a vedla od začátku. Dotahovák doma s Bílinou, která je sedmá. (jak) soupeře a časem 2:35.50 s přehledem čila na 3.místě.
V kategorii žen Lucie Urbanová
zvítězil. Svůj osobní rekord zlepšil
o více než 5 vteřin a navíc se tímto ča- na obou znakových tratích 100 a 200m
sem posunul do čela statistik ČR své vybojovala 2. místa. Na dvousetmetrové
kategorie! Na 100m prsa zopakoval trati si zlepšila o 1.29s osobní rekord.
Fotbalisté Slavoje Žatec, kteří nastupují za obě rezervní mužstva v nižších Tonda svůj skvělý výkon a čas 1:12.60 Vítězkou obou znaků se stala Katka
soutěžích, jsou po neděli na druhých místech svých tabulek.
znamenal zlepšený osobní rekord a opět Iblová, která navíc přidala 1. místo
cí Ngoc-Son, za hosty Pospíšil, Kouba 1.místo.
n Blatno – Žatec B 0:1 (0:0)
na 100m volným způsobem a 2.místo
Před návštěvou 120 diváků rozhodl a Glassa. Rozhodčí R. Meder napomíMezi žačkami 1997 a mladší se Lu- na 100m motýlek.
o výsledky derby v 1.B třídě svým gólem nal ŽK 4:1 před návštěvou 150 diváků. cie Svěcená a Ilona Nováková dokázaly
Mezi muži Tomáš Plevko na 100m
Hankocy a také brankář hostů Mical,
Tabulku vede Krásný Dvůr se 22 body, ve všech startech prosadit na stupně znak poprvé stlačil svůj čas pod jednu
který byl pro domácí nepřekonatelný. 2. je Žatec C s 21, 3. Hříškov 19, 4. Lib- vítězů! Juniorská reprezentantka ČR minutu a dokázal zvítězit za 59.70! NáTabulku vede Hrob se 23 body, 2. Ža- čeves 15,… 14. Bezděkov 0.
Svěcená s přehledem zvítězila ve všech sledující 200m polohový závod byl pro
tec B má 20, 3. Osek, 4. Tuchořice a 5.
Další utkání se hrají v sobotu 22. října svých startech a na 100m motýlkem něj jen jako lepší trénink a svůj plavecký
Blatno mají po 19, 6. Meziboří 15, atd. v Libočanech. Ve 12.00 nastoupí Žatec C zaplavala čas 1:03.40, který je o 0.39 um předvedl ve své oblíbené královské
n Nové Sedlo – Žatec C 1:3 (0:1)
– Panenský Týnec a v 15.30 h. Žatec B setin lepší než český žákovský rekord! stovce. Tu vyhrál v, pro něho, slušném
V utkání III. třídy skóroval za domá- – Polerady.
(jak) Obě naše děvčata se také kvalifikovala čase 51.40. Za ním ale jen těsně dopla-

Jarolím zahnal kanára

odrazovým můstkem k nominaci na blížící
se mistrovství ČR (Český Krumlov 5. listopadu), měl 8. října v Neratovicích na pořadu II. kolo pro dorost, juniory a seniory.
Výborně si vedl žatecký Lukáš Frýdecký,
jenž vyhrál soutěž seniorů, zatímco Jirka
Svítek musel odstoupit pro zranění palce.
Mezi ženami skončila Tereza Vohradníková pátá, ale v kategorii juniorek byla
stříbrná. Zlato patří také starší dorostence Simoně Ljapinové. Dvě medaile získal
Žatec mezi mladšími dorostenkami, neboť
2. skončila Markéta Vacková a 3. Michaela
Hričovinyová.
(jak)

Žatečtí plavci jsou opět v čele tabulek

Rezervy jsou na druhých místech



val David Urban ve skvělém osobním
rekordu 51.80. David přidal k tomuto
stříbru ještě dva bronzy na tratích 100m
motýlek a 200m polohový závod.
Vrcholem podzimní ceny bylo finále
na 200m volným způsobem. Od startu do cíle se na čele usadila trojice Jan
Micka, Roman Dmytriyev oba z USK
a náš David Urban. Všichni se postupně
vystřídali ve vedení, aby nakonec v cíli
dohmátli prakticky společně. David
sice nakonec obsadil 3.místo, ale čas
1:53.60 je na začátek sezóny naprosto
fantastický.
Žatečtí plavci předvedli v Litoměřicích
skvělé výkony, když získali 23 medailí 13 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové.
Za vítězství ve finále na 200VZ si Lucie
Svěcená přivezla pohár. Do čela republikových statistik se vyhoupli hned tři
naši plavci - David Urban na 100VZ,
Antonín Svěcený na 200P a Lucie Svěcená na 100M, 100Z a 200Z
(jk)



