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Třetí jednání
zastupitelů města

Termín konání 3. řádného zasedání
Zastupitelstva Města Žatce v roce
2013 je stanoven na čtvrtek 16. května
v zasedacím sále radnice od 17 hodin.

4. brigáda rychlého nasazení AČR v Žatci

Ke královskému městu Žatci už neodmyslitelně několik desetiletí patří také
armáda. V posledních letech konkrétně profesionálové ze 4. brigády rychlého
nasazení. Město Žatec si přítomnosti AČR velice váží a spolupracuje pravidelně
s touto brigádou na organizaci některých ceremoniálních i společenských akcí.
O vzniku brigády rychlého nasazení s letovými hodinami přepravní a výse začalo rozhodovat v druhé polovině sadkové techniky. To mělo samozřejmě
roku 1993. Duchovním otcem tohoto vliv na výsadkový výcvik, kterým měli
nového svazku se stal generál Karel projít všichni vojáci z povolání brigády.
Kuba. Původem výsadkář, který kdysi Přesto se již do konce roku 1996, tedy
sloužil v 22. výsadkové brigádě. Zde za pouhých třicet měsíců podařilo v přeprošel velitelskými funkcemi od čety až školovacích kurzech vycvičit 989 mužů
po prapor. V roce 1993 se stal inspek- a 15 žen v profesi výsadkář. Postupně se
torem pozemního vojska. Základním tedy začaly dostavovat výsledky. Vojáci
kamenem brigády rychlého nasazení se přijali za své heslo brigády – „Tam, kde
stal 71. výsadkový prapor v Chrudimi, jiný nestačí“. Uvědomovali si, že patří
který v době jejího založení existoval k určité elitě armády. Tato motivace je
již pět let.
vedla k tomu, že se heslo snažili v praxi
Oficiálně vznikla 4. brigáda rychlého naplnit i činy. Brigáda byla od svého
nasazení (BRN) nařízením náčelníka vzniku podřízena přímo náčelníkovi GeGenerálního štábu 14. ledna 1994. Cvičit nerálního štábu AČR. V roce 1997 přešla
začala ale až 1. července tohoto roku. pod velení Velitelství pozemního vojska
Jejím prvním velitelem se stal pozdější v Olomouci a po jeho transformaci pak
náčelník Generálního štábu, v té době pod Velitelství společných sil. S blížícím
plukovník Jiří Šedivý. Kromě velitelství se vstupem České republiky do NATO se
brigádu původně tvořil 43. výsadkový jednotky brigády začlenily do aliančních
mechanizovaný prapor, 41. a 42. mecha- sil okamžité reakce.
nizovaný prapor, 4. průzkumný prapor,
Velitelství brigády je v Žatci
4. spojovací prapor, ženijní rota, která
Při reformě armády v roce 2003 hrobyla transformována na 4. ženijní prapor, zilo, že bude brigáda rychlého nasazení
prapor zabezpečení a rámcový zdravot- přejmenována na 11. mechanizovanou
nický oddíl. Původní 4. dělostřelecký lehkou brigádu. Svazek však musel projít
oddíl byl později vyzbrojen samohybný- reorganizací a redislokací. V jeho organimi houfnicemi DANA a transformován zační struktuře zůstaly pouze tři bojové
v 46. smíšený dělostřelecký oddíl. Bri- prapory, 41.,42. a 43, které v roce 2008
gáda měla mít 3500 vojáků.
doplnil čtvrtý – 44. lehký motorizovaný
Brigáda byla budována jako moderní prapor dislokovaný v Jindřichově Hradci.
svazek s velkou mobilitou a vysokým Brigádu dále tvořilo velitelství a štáb,
stupněm bojové pohotovosti. Výsad- spojovací rota a provozní četa. Ostatní
kovým výcvikem měli postupně projít jednotky byly buďto zrušeny, anebo
všichni vojáci z povolání. Ani červený převedeny do jiných struktur. Například
baret ale nebyl úplnou samozřejmostí. 46. dělostřelecký oddíl byl přejmenován
Po určitém období diskusí a zvažování a začleněn do 13. dělostřelecké brigády.
různých variant se ho ale nakonec po- Velitelství brigády se také přestěhovalo
dařilo zavést v celé brigádě. Výstavba z Havlíčkova Brodu do Žatce. Sem se
brigády byla spojena i s řadou problémů. přemístil z Benešova i 41. mechanizoSvazek sídlil v sedmi posádkách. Ne vaný prapor.
všechny objekty byly v dobrém technicPříslušníci brigády působili již v první
kém stavu. Také jejich charakter ne vždy polovině devadesátých let minulého
odpovídal novým požadavkům výcviku. století v mírových misích na Balkáně
Bylo tedy potřeba budovat. Ve většině UNPROFOR a UNCRO. Stali se také
posádek nebyl dostatek vojáků, kteří základem prvního kontingentu mise
by dosahovali kvalit příslušníků 71. IFOR v Bosně a Hercegovině v roce 1996
výsadkového praporu z Chrudimi. řízené již NATO. Později plnili příslušUmocňoval se rovněž nedostatek pa- níci brigády úkoly v Kosovu, Makedonii,
dákového materiálu. Určité potíže byly Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu.

Mimořádný
úřední den

Dne 18.05.2013 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, Cykloakce Dolního Poohří začala minulou sobotu v Klášterci nad Ohří.
evidence obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor Na startu nechyběli předseda správní rady Jan Kerner z Loun a člen SR
a místostarosta Žatce Jan Novotný.
dopravy a silničního hospodářství.

Návštěva bavorského
ministra kultury v Žatci

Ve středu 1. května 2013 navštívil město Žatec Dr. Ludwig Spaenle, bavorský
státní ministr pro školství a kulturu. „Šlo
o první kontakt města s možností navázání kulturní a turistické spolupráce. Pan
ministr se živě zajímal také o chmelařství
a naše památky,“ uvedla starostka Žatce
Zdeňka Hamousová. „Bavorský ministr
se také zajímal o možnost spolupráce
v pivovarnictví, když se zmínil o zpracovaném pedagogickém projektu. Předpokládáme, že také zástupce tamních
chmelařů přijede v listopadu do Žatce
jako host na naši celostátní konferenci
pivovarů.“
Setkání připravil německý Nadační
spolek Žatec spolu se Sdružením rodáků
a přátel města Žatce. V delegaci byl i ředitel památníku koncentračního tábora
Flossenbürg Jörg Skreibeleit, předseda
zemní organizace politické výchovy
Bavorska pan Werner Karg, dále evropský poslanec Křesťanské demokratické
strany Německa (CSU) Bernd Posselt
a jednatel Panevropské unie Německa
Johannes Kijas. Ze Žatce delegace
odjela do Postoloprt, kde se seznámila
s poválečnými událostmi roku 1945, kdy
se uskutečnil pochod smrti žateckých
Němců ze Žatce do Postoloprt. Předseda
německého Nadačního spolku Otokar
Löbl hostům předal publikaci Pravdou
k smíření (Případ Postoloprty a jeho
vyrovnání 1945 – 2010).
(ms)

Start turistické sezony v Dolním Poohří

Start turistické sezony v Dolním Poohří byl ve znamení cykloturistiky. Zástupci čtyř velkých měst na Ohři vyrazili po cyklostezce č. 6 nejprve z Klášterce
do Kadaně, se zastávkou na perfektně zpracovaném nábřeží Maxipsa Fíka.
Dále pokračovali po značené cyklotrase na silnicích v terénu do Žatce, odkud
opět po silnicích doputovali do Loun.
Účastníkům byl představen i zá- vazující na in-line dráhu na koupališti
měr zvelebit krásné prostředí kolem je vydáno stavební povolení a zažádáno
Ohře v těsném sousedství areálu koupa- o dotaci na realizaci. Etapovitou realizací
liště v Žatci. Pro tuto oblast je nyní již projektu by vznikla rozsáhlá relaxační
zpracována projektová dokumentace volnočasová zóna v krásném přírodním
na vybudování cyklostezky a in-line drá- prostředí katastru města, podobná jahy v celkové délce 7 km. Pro první etapu kou disponují např. v Kadani a dalších
asfaltové cyklostezky a in-line dráhy na- cyklistice nakloněných městech v ČR.

Oslava tance s předáním vozíčku

Celorepubliková oslava Mezinárodního dne tance pod názvem Den, kdy se
bude tančit všude, se konala minulé pondělí také na náměstí Svobody v Žatci.
Součástí odpoledne bylo i předání
vozíčku Nelince Möllerové, pro kterou
jsme 21.2.2013 pořádali benefiční
koncert v Městském divadle v Žatci.
Koncert byl organizován Městem Žatec
ve spolupráci s Chrámem Chmele a Piva
a Městským divadlem Žatec. Od 25.
ledna do 25. břazna 2013 probíhala také
sbírka do speciálních kasiček nebo příspěvkem na speciálně zřízené bankovní
konto. Celkem tak bylo vybráno celkem
27.968,90,- Kč, včetně úroků. Zbývajících 20 tisíc korun na pořízení vozíčku
věnoval Jaroslav Hladký ze Žatce.
Městu Žatec, Odboru sociálních věcí
Rádi bychom velice poděkovali jak a jeho vedoucímu Petru Antonimu, týmu
panu Hladkému, tak i Vám všem, kteří Městského divadla Žatec, společnosti
jste přispěli a pomohli nám splnit jedno Damm s.r.o. a všem účinkujícím.
důležité přání! Naše veliké díky patří
Andrea Riedlová

Koupaliště je rozšířeno o nové sportoviště
ještě přibudou na sportovišti herní prvky
pro děti, hrazdy pro venkovní posilování
tzv. street workout a fotbalové branky
pro rekreační fotbal. Sportoviště bude
doplňovat provoz koupaliště i mimo letní
měsíce a rozvíjet tak mladé a finančně
nenáročné sporty.
Nové koupaliště čeká od června prv-

ní úplná letní sezona, kde se projeví
vylepšení oproti zkušební sezoně roku
2012. Provoz obohatí např. nové minigolfové hřiště, lepší kvalita trávníků
a rozšířená možnost občerstvení. Aktuální informace včetně otevírací doby
a ceníku najdete průběžně na www.
tsmzatec.cz a www.mesto-zatec.cz

Foto Tomáš Trégl

Od poloviny května 2013 budou moci
Žatečani a návštěvníci města využívat
celý nový areál sportovišť u koupaliště.
Ten obsahuje víceúčelová hřiště na tenis,
volejbal a nohejbal, osvětlený asfaltový
ovál pro in-line bruslení, hokejbalové
hřiště a budovu zázemí se šatnami,
sprchami a WC. V průběhu letní sezony

Půlkilometrový osvětlený ovál in-line dráhy by měl být součástí plánované cyklostezky u Ohře.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

ní 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 19.4.2013
do 20.5.2013

Žatecký týdeník

Mateřinky prožívaly Den Země

Klášterní zahrada byla 23. 4. plná dětí z žateckých mateřských školek, potřebami, hračkami a dalšími drobkterým bylo věnováno v rámci oslav Dne Země hravé a částečně i eduka- nostmi (nejen od společností EKOtivně-naučné dopoledne. Uspořádal ho, jako již tradičně, Městský úřad -KOM a Ekolamp).
v Žatci - stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí ve spolupráci
Na závěr bychom rádi mnohokrát
s Chrámem chmele a piva a dalšími spřátelenými organizacemi.
poděkovali všem zúčastněným za podU jednotlivých vytvořených stano- šena prvá tři místa za nejšikovnějšího poru (finanční i technickou – DDM
višť si děti mohly vyzkoušet jízdu „sběratele hliníku“ v každé školce, Žatec, Prevence kriminality) a spos popelnicí (Marius Pedersen, a.s.), kde děti získaly medaile (zajištěno lupráci, bez Vás bychom dopoledne
pohladit a prohlédnout si drobné zví- Architektonickým ateliérem Huml věnované dětem nedokázali v takové
řectvo (ZO ČSCHO Žatec 1), zkusit & Vaníček) a věcné ceny. Mj. každá míře a kvalitě zabezpečit. Těšíme se
si být záchranářem (Záchranáři Ža- mateřinka obdržela k oslavám Dne na další obdobné akce.
tec, kroužek první pomoci Obchodní Země současně balíček s výtvarnými
(sj)
akademie Žatec), hasičem (JSDH
Žatec) či vojákem (AČR), prozkoumat
automobil (Ing. Boris Košťák – AQUA
SERVIS), zjistit, co můžeme potkat
(nejen) v lese (Lesy ČR, lesní správa
Žatec), prohlédnout si broučky v přírodě (Ekologické centrum Žatec),
nechat se odchytit městskou policií
Opakovaný záměr Města
(Městská policie Žatec), či vyčmuchat
Žatec prodat ze svého
bonbón v kapse speciálně vycvičeným
psem (Vězeňská služba Nové Sedlo)
majetku
a shlédnou ukázku psího výcviku
Projednáno RM dne 10.10.2011
(SZBK ČR s CASDDA), a to jak
Pozemky ul. Heydukova v Žatci
n zastavěná plocha st.p.č. 5697 o vý- českého tak kanadského. Za úspěšné
absolvování stanovišť dostalo každé
měře 95 m2 bez stavby,
zahrada p.p.č. 4443/1 o výměře dítko nějakou drobnou odměnu.
V rámci tohoto dne proběhlo
1981 m2 a
zahrada p.p.č. 4443/7 o výměře i vyhlášení soutěže ve sběru hliníku
uspořádané pro mateřské školy. Ví235 m2.
Pozemky jsou určeny dle územního tězem ve sběru hliníku se letos stala
MŠ Studentská 1230. Celkem se poplánu města k výstavbě.
K žádosti je nutno předložit záměr dařilo všem mateřinkám nasbírat přes
výstavby v souladu s přípustným vy- 136 kg hliníku. Každá školka získala
diplom popř. čestné uznání (autor –
užitím území dle ÚP Žatce.
fotospoušť.cz) a tašku plnou odměn.
Kupní cena : 850,-Kč za 1m2
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
Zveřejněno od 19.4.2013 do 20.5.2013 V podkategorii sběru ještě byla vyhláředitelky Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Záměr Města Žatec prodat
Rada města Žatce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
ze svého majetku
ředitelky Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
vyhlašuje konkursní řízení
Projednáno RM dne 22.01.2013
Rada města Žatec v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
na
obsazení
vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky
Pozemky zařazené do smíšené obyto náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
né plochy se službami
příspěvkové
organizace
vyhlašuje konkursní řízení
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha)
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
o výměře 2143 m 2 a st.p.č. 5210
2
příspěvkové
organizace
o výměře 21 m ul. Husova v Žatci
Předpokládaný nástup: 01. srpna 2013
k výstavbě objektu v souladu s ÚP
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) § 166, odst.
Mateřská
škola
Žatec,
Otakara
Březiny
2769,
okres
Louny
města Žatec – bydlení s vyšším po2 zřizovatel jmenuje na výše uvedené pracovní místo na dobu určitou
dílem občanské vybavenosti, doplPředpokládaný nástup: 01. srpna 2013
na období 6ti let.
něné nerušícími funkcemi výrobních
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 10.
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 13.
a nevýrobních služeb za kupní cenu
Požadavky
na
uchazeče:
Požadavky na uchazeče:
4.000,-Kč/ m2 s upozorněním na ve- Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
- Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
dení inženýrských sítí a dále s tím, že
pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
k žádosti je nutné předložit:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č.
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č.
- zastavovací studii
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
- harmonogram výstavby
zákonů ve znění pozdějších předpisů
zákonů ve znění pozdějších předpisů
- u právnických osob nutno doložit
- praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona
praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
ověřenou fotokopii platného výpisu
- znalost školské problematiky a předpisů
znalost školské problematiky a předpisů
z obchodního rejstříku.
- občanská a morální bezúhonnost
občanská a morální bezúhonnost
Zveřejněno: od 19.4.2013
- organizační a řídící schopnosti.
organizační a řídící schopnosti.
do 20.5.2013
Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec
Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Opakovaný záměr Města
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- název pracovní pozice
- název pracovní pozice
Žatec prodat ze svého
- jméno, příjmení a titul
- jméno, příjmení a titul
majetku
- datum a místo narození
- datum a místo narození
Projednáno RM dne 12.11.2007
- státní příslušnost
- státní příslušnost
n Pozemky za účelem bytové vý- místo trvalého pobytu a telefonické spojení
- místo trvalého pobytu a telefonické spojení
stavby – ornou půdu: p.p.č. 4646/6
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
2
o výměře 3560 m , p.p.č. 4646/21
o cizího státního příslušníka
o cizího státního příslušníka
o výměře 1221 m 2, p.p.č. 4646/22
- datum a podpis.
datum a podpis.
2
o výměře 4508 m , p.p.č. 4646/26
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27
- strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
- strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kao dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně uvedení
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně uvedení
menným vrškem v Žatci za účelem
funkčního zařazení
funkčního zařazení
realizace bytové výstavby
- motivační dopis
- motivační dopis
za kupní cenu 1.000,-Kč/ m2 s tím,
- návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace MŠ
- návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZŠ
že ze strany žadatele bude k žádosti
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
přiložen návrh zástavby v souladu
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
s územním plánem města k zastavěosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský
stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost
stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost
čestným prohlášením
čestným prohlášením
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
- u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení), popř.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení), popř. potvrzení o podané žádosti
- potvrzení o podané žádosti o lustrační osvědčení a čestné prohlášení
o lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle § 2 odst. 1, písm. d) až
dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
h) zákona č. 451/1991 Sb.
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele
Konec dubna byl pro žatecké dobroMŠ (ne starší 2 měsíců).
ZŠ (ne starší 2 měsíců).
volné hasiče ve znamení několika akcí.
Písemnou
přihlášku
včetně
příloh
doručí
uchazeč
na
adresu:
Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
V úterý 23. dubna předvedli členoMěstský úřad Žatec
Městský úřad Žatec
vé JSDH („dobráci“) svou techniku
Odbor vnitřních věcí k rukám personalistky
Odbor vnitřních věcí, k rukám personalistky
a výstroj na akci Den Země 2013,
nám. Svobody 1
nám. Svobody 1
který byl pořádán MěÚ Žatec pro děti
438 24 Žatec
438 24 Žatec
z mateřských škol a žáky prvních tříd
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec, k rukám
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 31.05.2013 do 15.00 hod.
základních škol.
personalistky (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 31.05.2013
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Středeční velmi teplé odpoledne byli
do 12.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
členové JSDH Žatec povoláni na takObálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ –
Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ –
tické cvičení do Blšan, kde společně
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny“.
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny“.
Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
s dalšími jednotkami procvičili postup
Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním řízení uchazeč v souladu s ustanovením
při zdolávání požáru v sušárně chmeV souvislosti s účastí v konkursním řízení uchazeč v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
le. Poslední akcí tohoto týdne byla pozákonů v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních
zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních
žární asistence na žateckém náměstí
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
Svobody, kde se v sobotu konal sraz
Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 296/13 ze dne 23.04.2013.
Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 297/13 ze dne 23.04.2013
historických vozidel.
(pš)
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 19.4.2013
do 20.5.2013

Poslední dubnový
týden se „dobráci“
vůbec nenudili

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

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
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řádková inzerce
n Rekonstrukce bytů, zednické,
malířské, sádrokartonářské, tesařské
práce. Tel. 736 114 084, stavbyzatec@
seznam.cz
n Prodám byt 3+1, 84 m2, v OV,
s balkónem na Jihu, nová kuchyňská
linka, zateplení vč. střechy, plast. okna,
nové stoupačky, tel., sat., internet. 4
poschodí, kompletně zařízený. Cena
660.000,- Kč, možné prodat i garáž.
Tel. 603 383 207
n Rychlá půjčka, volejte 733 761 836
n Prodám byt v Žatci, OV 1+1, 38
m2 + balkon v mezipatře, klidná lokalita, dům po rekonstrukci, klidný vchod,
bez RK, cena k jednání 395 tis. Tel.
774 072 978
n Dětský letní tábor. Rekr. Středisko Soseň u Jesenice. Termín: 13.
– 21. 7. 2013. Cena: 2500 Kč. Přihlášky: Jindřich Dlouhý Rekl Žatec, Tel.:
736 771 535
n Pedikúra K+L Radová
607 207 284. Provádí zdravotní pedikúru, reflexní masáž nohou, lázeňskou
pedikúru, parafínové a aroma zábaly,
tejpování vybočeného palce.
n Pronajmu nově zrekonstruovaný
podkrovní byt 2+kk v cihlové zástavbě
v Žatci. Vše nové, krbová kamna, samostatný plynový kotel, kombinovaná
lednice, pračka. Kauce ve výši 10.000,Kč. Tel. 777 66 22 33

Rozloučení
15.4.
17.4.
18.4.
19.4.
19.4.
19.4.
20.4.
20.4.
22.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
27.4.
27.4.
27.4.
28.4.

Petr Křepelka
Jiří Hefner
Ludmila Kesslerová
Vítězslav Vojtěchovský
Jaromír Šinfeld
Erich Herold
Marie Bechynská
Naděžda Semanová
Ing. Inocent Kadnár
MUDr. Julius Engel
Drahuše Cimbálová
František Kubík
Markéta Talpová
Frieda Procházková
Václav Mařík
Terezie Petriková
Marie Kučovanská

63
62
88
67
84
84
79
82
71
86
61
71
83
94
72
81
72

strana 3

Regionální
muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 608 200 697,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

Kulturní tipy muzea na Duben 2013
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „BYL POZDNÍ VEČER PRVNÍ MÁJ“: 2. 5. – 1. 9. Výstava nejrůznějších knižních vydání Máje K. H. Máchy do roku 2008 s ilustracemi Zrzavého, Svolinského,
Toyen a dalších ze sbírky Hany Novákové. Vernisáž výstavy 2. května od 17 hodin.
n „DÍRKOU TAM A SEM“: probíhá do 9. 6. Výstava knoflíků, broží a jehlic
ze sbírky Aleny Hrdličkové z Prahy doplněná o historii vzniku, postupy výroby,
materiály a druhy knoflíků. Po celou dobu výstavy jsou připraveny KNOFLÍKOVÉ
HRÁTKY – soutěže pro malé i velké.
Náš host:
n 7. května od 9.00 – 16.00 bude naším hostem Hana Hořáková, která nám
ukáže tvorbu nitěných knoflíků. Přijďte se podívat, jakými způsoby vznikají loukoťové a věnečkové knoflíky. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné
60,- Kč/ hromadné: MŠ 5,- Kč, ZŠ a SŠ 20,- Kč. Školní výpravy prosíme nahlásit
předem na tel. 608 200 697.
Ostatní:
n 17. května od 18.00 – 24.00 Muzejní noc VII. Zpřístupněny budou RM Žatec, Křížova vila, Městská knihovna, Galerie Sladovna, Chrám Chmele a piva,
Kapucínská zahrada a radniční věž. Kromě večerních prohlídek jsou připraveny
doprovodné akce – viz program..

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OBRÁZKY Z PODZÁMČÍ“: 17. 5. – 23. 6. Výstava obrazů zpěvačky a malířky
Vlasty Kahovcové. Vernisáž výstavy 17. května od 18 hodin v rámci Muzejní noci.
n „KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA“: probíhá do 12. 5. Výstava nejen o historii
dřevěných hraček.
Náš host:
n 30. května 2013 od 17 hodin vás zveme na cestovatelskou přednášku
„NA SKOK DO KAMBODŽSKÉHO KRÁLOVSTVÍ“. Naším hostem bude
Ing. Milan Hnitka, který povypráví o své dobrodružné cestě po Kambodži a Thajsku. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Galerie otevřela druhou sbírku Komorní koncert v Křížově vile
V těchto dnech naplnilo výstavní prostory Galerie Sladovna v Žatci přes 40
výtvarných děl ze soukromé sbírky manželů Zemanových. Výstava byla zahájena vernisáží 25. dubna.
Jde již o druhou výstavu současnéKdyby nebylo sběratelů umění, neho umění, rozdělenou do 7 cyklů a té- bylo by znamenitých sbírek. Kdyby nematicky nazvanou „2. návštěva sbír- bylo těch, kteří uvěřili umělcům, a tu
ky manželů Zemanových“. První část svoji víru potvrdili finančními vklady
byla veřejnosti představena na sklonku do umění, nemohli bychom se dnes těšit
minulého roku za nemalého zájmu ná- z rozsáhlé sbírky manželů Zemanových.
vštěvníků. Tento ambiciózní projekt si
Tato výstava si rozhodně zaslouklade za cíl představit práce českých ží pozornost, proto přijďte, podpořte
a slovenských umělců současnosti. Tím, umění a kulturní život našeho města
že je zastoupeno více autorů, je možné a to například při příležitosti Muzejní
porovnat rozdílnost výtvarných přístu- noci 17.května, kdy bude zvýhodněné
pů. Výstavou provede zájemce katalog, vstupné a provedeme vás za poslechu
který zakoupíte v galerii.
živé hudby.
(ag)

V rámci 7. muzejní noci proběhne v žatecké Křížově vile mimo jiné i koncert pro
violoncello s klavírním doprovodem. Zazní sonáty takových hudebních velikánů
jakými byli Edvard Grieg, Sergej Rachmaninov a další. Poslechneme si je v podání
paní Olgy Šelembové, posluchačky třetího

ročníku teplické konzervatoře – violoncello. Na piano ji doprovodí paní Hana
Spoustová, vynikající korepetitorka působící na této konzervatoři.
Koncert proběhne v pátek 17. května
v čase 19.00 – 19.45 hodin. Všichni jste
srdečně vítáni.
jmj

n Pronájem kancelářských prostor. Nabízíme k pronájmu kancelářské
prostory v administrativní budově CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, ul.
Mostecká 2580 v Žatci. Jedná se o samostatné kanceláře (cca 18m2), nebo
o propojení dvou i více kanceláří. Cena za pronájem vč. poskytovaných služeb
je 120,-Kč/m2/měsíc. V kancelářích je možné využít za příplatek tel. linku
s vlastním číslem, internet, úklid. Parkování je možné před administrativní
budovou. Informace na tel. čísle: 415 733 203, 415 733 307, 602 416 138
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Městské divadlo Žatec
11.5. sobota	Dífčí válka

19:00

14.5. úterý

16:00

15.5. středa

V rámci série vystoupení ochotnických souborů a spolků v žateckém Městském divadle zahraje mužská sekce divadla Navenek Kadaň džendrově (ne)
vyváženou notoricky známou komedii podle Františka Ringo ČECHA.
Režie František Schon. Mimo předplatné. Činohra. Vstupné : 50,-Kč

Šerpování předškoláčků

Slavnostní akademie nejstarších dětí mateřské školy Alergo k přestupu
na základní školy. Mimo předplatné. Akce MŠ Alergo. Vstupné : 50,- Kč

Magiohry

10:00, 14:00

Plně profesionální kouzelník Petr KASNAR předvede nejen našim nejmenším
divákům úžasnou plejádu neobyčejných kouzel s obyčejnými předměty.V tomto
interaktivním kouzelnickém představení se děti zapojí do kouzlení a triků
a společně s kouzelníkem vytváří zajímavá a všem známá kouzla, ke kterým
není potřeba speciálních rekvizit, divadelních propadel ani kamerových triků.
Předplatné sk. E,M a mimo předplatné. Představení pro děti. Vstupné: 40,- Kč

20.5. pondělí	COLUMBO-Vražda na recept

19:00

28.5. úterý

17:00

Divadelní společnost ON STAGE představí v režii R.Štolpy a M.Novotného
divadelní hru Williama Linka a Richarda Levisona , ve které legendární poručík Columbo, tedy ten Columbo, který neustále kouří doutníky, mluví o své
ženě a nikdy nenosí zbraň vždy vyřeší jakýkoliv zapeklitý kriminální případ.
Tentokrát proti němu nestojí nikdo jiný než oslnivý New Yorský psychiatr
Dr.Roy Flemming, který s pomocí své milenky Susan vymyslí vynalézavý
vražedný plán , jak se zbavit své neurotické a panovačné ženy Kláry.
Hrají: Josef LAUFER jako poručík Columbo, J. Čenský, D. Morávková/K.
Macháčková, , Z.Dřízhalová/P.Doležalová, M. Maděrič/ T. Turek a další
Předplatné sk. A a mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 250,- / 240,- /230,- Kč

Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce ZUŠ Žatec

30.5. čtvrtek	IMPROVIZACE - Kočičková, Babčáková

19:00

Originální divadelní představení,improvizace podpořena známými herečkami
nejen komediálního žánru tedy Ester KOČIČKOVOU a Simonou BABČÁKOVOU,kde obě dámy baví diváky svým bezprostředním humorem,komickými
kreacemi i písněmi, které vznikají přímo za mikrofonem- to je opravdová
zába a bez scénáře a dokonalý útěk od světa ne-televizní zábavy. Návštěvníci žateckého divadla se mohou na vlastní oči přesvědčit o tom, že energie
a fantazie obou protagonistek,podpořena hudbou dokreslující vzájemnou
inspiraci brilantními a citlivými spoluhráči Markem Doubravou a Ondřejem
Pečínkou,rozehrává bizarní dějové linky a je skutečným jarním hitem divadelní
sezóny, kde diváci často nevěří: „ Tohle si vážně vymýšlejí až na place ?“
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Zábava. Vstupné : 200,-Kč

31.5. pátek	Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Gymnázium ŽATEC. Mimo předplatné. Akce Gymnázia Žatec

9:00

digitální kino Žatec
12.5. …15:00 / 17.5. …17:30 /

Zambezia 3D

Animovaný / Komedie / Jižní Afrika / 2012 / 83 min /
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu
do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící
město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým
ještěrem, který kuje pikle na přepadení Zambezie.
Vstupné: 130,-

10.5. …17:30 /		

Croodsovi 3D

18.5. …17:30		

Jedlíci aneb sto kilo lásky

Hokejbalisté si vynutili páté utkání

Nováček krajské hokejbalové soutěže
HBK Žatec, který hraje poprvé v historii o body na svém domácím hřišti
(za koupalištěm), přesvědčil o víkendu, že jeho hráči dokáží bojovat
na doraz po dlouhé sezoně i v jejím
závěru v play off. Dvěma vítěznými
zápasy nad Kolibou Ústí vyrovnali
stav na zápasy 2:2 a čeká je v sobotu
v krajském městě rozhodující utkání
o postup do finále.
Žatec tam v I. kole semifinálových
bojů prohrál 0:1, ve druhém 1:2 až
v prodloužení. Ústečanům proto stačilo u Ohře na finále jedinkrát vyhrát.
Přestože domácí nastupovali oslabeni
o zraněného Liperta, Janečka a Dlouhého, favorizovaní hosté to nedokázali
využít. V sobotu Žatec vyhrál 5:3, když
otáčel stav z 1:2 až na 5:2. Podobně
v neděli domácí opět zvrátili nevýhodný stav 0:2 až na 5:4 ve svůj prospěch.
Tentokrát vstřelili vítěznou branku až
v samostatných nájezdech. V obou
zápasech to byl nekompromisní boj
muže na muže s řadou vyloučených.
Je obdivuhodné, že žatečtí už dost

zdecimovaní a oslabení hokejbalisté ale i semifinále ke klíčovému duelu.
zvládli nejen úspěšně celou sezonu, Na vítěze čeká ve finále Děčín.

Semifinále krajské hokejbalové soutěže bylo v Žatci plné osobních soubojů.
O účastníku finále se rozhodne v sobotu v Ústí.

Nejstaršímu
vozidlu bylo
přes stovku

Sraz historických vozidel, který
na 27. dubna pořádal Veterán car club
Chomutov, měl odpoledne zastávku
s kontrolním bodem na hlavním žateckém náměstí. Setkání historických
motocyklů a automobilů přilákalo
množství zájemců o tyto hýčkané
skvosty svých majitelů. Nestarším
vozidlem byl automobil z roku 1908,
mezi motocykly se našel i veterán
z roku 1925 poháněný ještě řemenem.
Foto Jaroslav Kubíček

Příznivci
Slavoje litovali
zbytečnou cestu

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA / 2013 / přístupné / CZ dabing
Vstupné: 130,Komedie / Česko / 2013 /
Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem
zhubnout. A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení,
to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu. Režie: Tomáš Magnusek. Hrají:Milan
Chára, Karel Heřmánek jr., Tomáš Magnusek, Martin Stropnický, Veronika
Žilková, Dagmar Patrasová, Ivana Andrlová, Daniel Rous, Ladislav Županič,
Petr Janda, Jan Šťastný,
Vstupné: 90,-

Další dvě divizní utkání sehráli fotbalisté Slavoje Žatec. Před týdnem doma
vysoko porazili FK Libiš, ale poslední
sobotu prohráli jediným gólem v Novém Boru. Vedení klubu i příznivci litovali zbytečnou dlouhou cestu, protože
podle nich výsledek režírovali rozhodčí. Navíc jim arogantně slíbili, že nyní
doma proti Vilémovu se mají nač těšit…

9.5. …20:00 / 10.5. …20:00 / 12.5. …17:30 / 15.5. …17:30 / 16.5. …17:30 /
18.5. …20:00 / 19.5. …17:30 / 26.5. …20:00 /
IRON MAN 3D

Akční / Dobrodružný / USA / Čína/ 2013/ 109 min / CZ Dabing / přístupné
Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 3 je svérázný, ale geniální
průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná
hranic.
Vstupné: 165,-

12.5. …20:00 / 15.5. …20:00 /

21.5. …20:00 /		

Velká svatba

Komedie / USA/ 2013 / CZ titulky / přístupné od 12 let
Dlouho rozvedený pár se po letech sejde na svatbě. Mnoho komických situací
a hvězdné obsazení zaručují skvělé odreagování. Hrají: Amanda Seyfried,
Robert De Niro, Katherine Heigl, Robin Williams, Topher Grace, Susan
Sarandon, Diane Keaton, Ben Barnes, Marc Blucas
Vstupné: 100,-

16.5. …20:00 /		

Kříž cti

Akční / Historický / Válečný / Švédsko / Norsko / 2012/ 101 min / CZ titulky
Vysoko nad drsnou norskou divočinou se po prudkém vzdušném útoku
vzájemně sestřelí angličtí a němečtí piloti. Izolovaní od okolního světa musí
bojovat, aby přežili krutou zimu.
Vstupné: 100,-

17.5. …20:00 / 19.5. …20:00 / 24.5. …17:30 / 25.5. …17:30 /

Velký Gatsby 3D

Drama / Romantický /Austrálie / USA/ 2013 / Cz Tit. / přístupné od 12 let
Hlavním hrdinou filmu je chudý mladík Jay Gatsby, který se zamiluje do krásné
Daisy. Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za milionáře
Toma, kterého nemiluje. Gatsby je ale ochotem získat svoji lásku zpět za každou cenu. Film o tvůrců filmu Moulin Rouge. Hrají:Leonardo DiCaprio, Carey
Mulligan, Tobey Maguire, Joel Edgerton
Vstupné: 130,-

18.5. …15:00 / 19.5. …15:00 / 21.5. …17:30 /22.5. …17:30 / 23.5. …17:30 /

Kovář z Podlesí

Rodinný / Dobrodružný / Animovaný / Česko / Slovensko / 2013 / 100 min
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je
malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové
víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň,
byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba.
Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak...
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák
ml., Ivana Chýlková, Szidi Tobias, Iveta Dušková
Vstupné: 100,-

22.5. …20:00 /		

n Žatec – Libiš 7:0 (2:0)

S cizího krev neteče

Komedie / Krimi/ USA /2013/ 111 min / Přístupné od 12 let / CZ Titulky
Sandy Patterson (Jason Bateman) měl život jako ze žurnálu (ukázková rodina,
nádherný dům, skvěle našlápnutou kariéru), než při náhodném tankování
na pumpě zjistil, že má přečerpaný limit na kartě. Hned na to se mu začal jeho
dokonalý svět hroutit jako domeček z karet a vše vyvrcholilo jeho zatčením
a obviněním z neuposlechnutí soudního příkazu...
Vstupné: 100,-

Nazaret – Nekonečný rockový mejdan

Dokumentární / Hudební / Česko / 2011 / přístupné
Nazareth je legendární rocková skupina, která měla v sedmdesátých letech
výsadní postavení v top ten tabulkách. Dokument Miloslava Šmídmajera
má ambice nahlédnout do zákulisí rockové legendy a odhalit kořeny její
dlouhověkosti a stálé přízně fanoušků.
Vstupné: 100,-

23.5. …20:00 / 24.5. …20:00 / 25.5. …20:00 / 26.5. …17:30 /

Rychle a zběsile 6

Akční / Krimi / Thriller / USA / 2013 / Cz titulky / přístupné od 12 let
Některé motory nezadřete, i když jezdíte zásadně jen s pedálem plynu zašlápnutým v podlaze. Vin Diesel, Paul Walker a Dwayne Johnson se vracejí v dalším
díle jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti.
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz

Žatecký týdeník

Foto Jar. Kubíček
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Domácí vedli za 24 minut o dva góly,
dalších několik šancí nevyužili. Po přestávce však velmi polevili v důslednosti
a bránili se až do 73. minuty, kdy po rohovém kopu přidal Bešík třetí gól. Fyzicky i psychicky vyčerpaní hosté pak
v posledních osmi minutách nedokázali
čelit kombinacím Slavoje a ještě čtyřikrát inkasovali! Své první dvě branky
mezi dospělými vstřelil dorostenec Anv letním kině pódiové formace, vše před tonín Hynek.
přísným dozorem rozhodčích. Nejlepší n Nový Bor Žatec 1:0 (1:0)
soubory ve všech kategoriích bojovaly
Po osmi odpískaných ofsajdech hoso postup na republikové finále ve Stra- tům v prvním poločase bylo zřejmé, že
konicích.
Foto Jaroslav Kubíček se o góly bude nouze. Jediný dali domácí ve 43. minutě. Největším vyloženou,
šanci hostů nevyužil v 89. Lesniaka
a rozhodčí vzápětí zápas ukončil. Plusem bylo jen to, že se na hřišti v týmu
hostů objevilo postupně šest dorostenců
včetně mosteckého Koudelky.
Slavoj je na 8. místě, v neděli u Ohře
přivítá 14. Vilémov.
Sestava: Aschenbrenner - Fiřt (46. A.
Hynek), Bešík, Heinc (80. J. Hynek), Krejčík - Lesniak, Koudelka, Vávra, Klasna Vl. Hynek (62. Hodina) – Osumanu. (jak)

Mažoretky předváděly, co musí
umět na postup do finále
Přehlídka souborů v Národním kole
postupové soutěže mažoretek 2013 přilákala v sobotu na náměstí Svobody v Žatci početné publikum. Diváci dopoledne
sledovali pochodové defilé a odpoledne

Mladší žáci Severu
vyhráli krajský přebor

Ve středu 1. 5. se uskutečnil v Litoměřicích krajský přebor družstev mladších
žáků ve stolním tenisu. Trojice Severu Žatec ve složení Karbula, Urbánek
a Svoboda nenašla v průběhu turnaje
přemožitele. Žatečtí chlapci postupně
porazili Teplice 3:1 (body Karbula a Urbánek 1,5), Děčín 3:1 (Karbula 1,5, Urbánek 1,5), Litoměřice B 3:0 (Karbula,
Urbánek a Svoboda po 1), Chomutov
3:1 (Karbula a Urbánek 1,5) a ve finále
domácí A družstvo 3:1 (Karbula a Urbánek 1,5). Pohár pro krajského přeborníka
tak zaslouženě putoval do Žatce. (js)

