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Upozorňujeme řidiče na úplnou
uzavírku komunikace č. II/227 v obci
Holedeček (úsek silnice Žatec - Holedeč,Rakovník) v termínu od 24. 11. 2008
do 11. 1. 2009, z důvodu provedení nutných zabezpečovacích prací při sesuvu
části silnice č. 227. Doprava pro osobní
a autobusovou dopravu bude odkloněna
z obce Holedeček ve směru na Milošice-Radíčeves-Žatec (platí pro oba směry).
Doprava pro vozidla nad 3,5 t bude vedena z Holedečku na Měcholupy - Radíčeves - Žatec, rovněž obousměrně.
Jitka Stříbrná, odbor dopravy a SH

Oprava fontány
v Komenského aleji

V letošním roce se odbor životního
prostředí a zemědělství znovu pokusil
o rekonstrukci fontány v parku v Komenského aleji, poněvadž její stav je
delší dobu nevyhovující . Dosud se
nedařilo zajistit finanční prostředky na
obnovu kamenných i technologických
částí. Avšak tento rok byly na zahájení
rekonstrukce a přestavby jejího okolí
nakonec peníze schváleny.
V současné době se již dokončuje
projektová dokumentace, ještě letos
budou pořízeny kamenické prvky, tedy
středový sloup s chmelovým věncem.
Následně v předjaří příštího roku budou
provedeny stavební úpravy fontány a její
definitivní zprovoznění.
Přestože je obnova provozu fontány
hlavním cílem projektu, změn se dočká
také její nejbližší okolí. V přilehlém parku
totiž vznikne místo na oblíbenou kratochvíli ve francouzském stylu – hřiště
na pentangue. Samozřejmostí bude též
výměna laviček a uvažuje se i o obnovu
jednoho kruhového květinového záhonu
jako připomínky původní výzdoby vzhledu parčíku před více jak 100 lety.

Světový den
boje proti AIDS
si připomeneme
i v žateckých ulicích

Studenti Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec se každoročně 1. prosince zapojují do osvětové a informační
kampaně s názvem Červená stužka, kterou při příležitosti Světového dne boje
proti AIDS pořádá Česká společnost
AIDS pomoc ve spolupráci se Společností pro plánování rodiny a sexuální
výchovu. Motto letošního světového
dne je „Stop AIDS, dodržte sliby“ („Stop
AIDS: Keep the Promise“). Dobrovolníci
v tento den oslovují veřejnost, aby upozornili na zákeřnost této nemoci a nabízejí odznaky červené stužky, jejíž nošení
je symbolickou podporou lidem žijícím
s HIV, pracovníkům v oblasti prevence
HIV/AIDS a lékařského výzkumu a také
těm, které tato choroba postihla ztrátou
přátel, rodinných příslušníků a blízkých.
Červená stužka sama o sobě nestačí, je
užitečným symbolem pouze tehdy, je-li
spojena s činy. Nabídne-li Vám někdo
červenou stužku, vyzývá Vás, abyste ji
přijali, nosili a podpořili tak desítky miliónů lidí na celém světě žijících s HIV/
AIDS, jejich rodiny a blízké. Červenou
stužku může nosit kdokoliv, kdo chce
prokázat své porozumění. Symbolickou
sumou navíc podpoří sbírku, jejíž výtěžek
je určen na provoz a preventivní činnost
České společnosti AIDS pomoc a na
provoz sociálně zdravotního, azylového
a preventivního centra Dům světla, zabývajícího se problematikou HIV/AIDS.
Zdenka Uďanová,
Obchodní akademie Žatec

Na snímku při křtu prvního stavebního rýpnutí zástupce hejtmana Radek Vonka a starosta Erich Knoblauch.

Rada Města Žatce na jednání dne
24.11.2008 jmenovala ke dni 1.1.2009
nové zástupce zřizovatele do školských rad.
Do školské rady Základních škol byli
jmenováni tito zástupci:
ZŠ Petra Bezruče - Mgr. Stanislava
Hafnerová, Ing. Radek Růžička a Milan
Milfait.
ZŠ Komenského alej - Jan Novotný
DiS, Jaroslava Gajdošíková a MVDr.
Břetislav Frýba.
ZŠ 28.října - Svatopluk Štěpánek
a JUDr. Karel Krčmárik.
ZŠ a MŠ Jižní - Mgr.Jaroslava Raganová, Vladimír Martinovský a Jan
Pech.
ZŠ praktické, speciální a logopedické, Dvořákova ulice - Miroslav Legutko
a Petra Svítková DiS.
stej

Největší projekt novodobé historie města Žatce
Pátek 21.11.2008 se zapsal do novodobé historie a odstartoval největší projekt města Žatce - Projekt v celkové finanční výši 245. 497 522, 77 Kč: Chrám
Chmele a Piva, CZ.1.09./4.1.00/04.00176, Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.
Přestřižením pásky a prvním sym- města a regionu. Další atrakcí může
bolickým zarytím lžíce bagru byly být například dětský chmelařský světslavnostně zahájeny stavební práce na -bludiště, který je navržen po celém 2.
místě prvního stavebního objektu na podlaží bývalého chmelařského skladu.
nám. Prokopa Velikého. Zde vyroste Také je naplánovaná renovace klášterní
během plánovaných 4 let např. pivní zahrady a renesanční sladovny.
rozhledna zakončená symbolickou
Hlavním objektem celého projektu
chmelnicí, která bude sloužit nejen se stane Informační centrum Žatecké
jako vyhlídková plošina, ale umožní chmelařské oblasti, které bude umístěno
návštěvníkům shlédnout 3D projekcí v historickém skladu a balírně chmele,
informačního filmu. V něm se turis- budoucím Chrámu Chmele a Piva. Zde
té seznámí s historií chmelařského návštěvník bude mít možnost seznámit

se s chmelovými produkty a v přilehlé
restauraci ochutnat i několik druhů piv
vyráběných ze Žateckého chmele.
Přestřižení pásky se zúčastnili zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek
Vonka, starosta Žatce Mgr. Erich Knoblauch, za Žatecký pivovar Ing.Radek
Vincík a za Královský pivovar Krušovice Ing.Hana Fenclová. Slavnostního
otevření se zúčastnilo mnoho hostů,
mimo jiné např. např. starosta Loun

Naše město si z minulých let nese břemeno dluhu ve výši několika milionů
korun, který vznikl především z důvodu neplacení nájemného některými nájemníky městských bytů. Rada města Žatec se od roku 2007 snaží tuto neutěšenou situaci napravit a ve spolupráci s majetkovým odborem, správcovskou
kanceláří MPR pana Vl. Martinovského a ve spolupráci s advokátní kanceláří
rázným a důsledným přístupem dlužné peníze od neplatičů vymáhat.
Pro názornost uvádím, že k 30.9.2007 prodávána za tržní ceny, které tak tvobylo evidováno 344 dlužníků s dlu- ří nepředpokládaný příjem do městské
hem na nájemném 9 421 526,-Kč. pokladny, část bytů byla městem poneK 30.9.2008 je evidováno 236 dlužníků chána pro nutné účely ubytování, např.
s dluhem 8 548 305,-Kč. Z uvedených pro lékaře žatecké nemocnice.
čísel je zřejmé, že dnešnímu dni byla
Rada města má i nadále v úmyslu
na dlužném nájemném vymožena část- v tomto postupu pokračovat a vymáhat
ka ve výši 1 493 373,-Kč a na dlužném od „zapomětlivých“ spoluobčanů dlužpenále celkem částka 294 652,-Kč. Proti né částky, a to i za pomocí soukromých
neplatičům nájemného bylo k dnešnímu exekutorů, jejichž způsob vymáhání se
dni podáno celkem 65 soudních žalob jeví jako nejefektivnější. Dlužníci města
na zaplacení dluhů, 290 exekučních ná- by si v této souvislosti měli uvědomit,
vrhů na vymožení již soudně přiznaných že tento postup pro ně bude ve finále
dlužných částek a 22 soudních žalob na znamenat pouze razantní navýšení
vyklizení bytů od jejich neoprávněných nákladů, které budou muset vynaložit
uživatelů.
na vyrovnání svých dluhů a měli by se
V soudních řízeních je naše město snažit své dluhy co nejrychleji uhrazatím velmi úspěšné, o čemž svědčí dit, byť i ve splátkách. Rada města do
mimo výše uvedených částek také současné doby zatím schválila všechny
skutečnost, že za poslední rok a půl se žádosti občanů, kteří mají snahu své
podařilo vyklidit a zpět městu předat cel- dluhy uhradit dobrovolně postupným
kem 30 bytů, které užívali neoprávnění splátkováním.
nájemníci. Větší část těchto bytů je nyní
JUDr. Karel Krčmárik

Počátkem roku došlo ke změně ve
vedení Žatecké teplárenské a.s. Změna
nebyla jen užitečná, byla nutností. Společnost bylo možno přirovnat k jakémusi
negativnímu perpetu mobile. Společnost
sice produkovala zisk, získané peníze
byly ale doslova utápěny v neúčelných
investicích. Jednalo se zejména o výstavbu teplovodů po městě. Občané si
jistě vzpomenou na rozkopané ulice
v minulých letech,dodnes nejsou některé v pořádku (na př. ulice kolem pošty).
Na vybudované teplovody bylo připojeno
minimum odběratelů, ale zato výrazně
stouply ztráty tepla v rozvodné síti. Akce
stály mnoho desítek milionů,nepřinesly
užitek městu, ani občanům ani Žatecké
Teplárenské. Jediný užitek snad měly jen
stavební firmy a dodavatelé trubek a ?
Srdce systému-kotelny-naopak byly
udržovány nedostatečně.Snad první
význačnější akce na tomto úseku
proběhla až letos při letní odstávce
kotelny. Byla to zdařilá rekonstrukce
a modernizace zauhlovacího systému.
Akce přinesla zlepšení spolehlivosti
systému,bezpečnosti práce a zlepšení
pracovních podmínek. Navíc má vysokou ekonomickou návratnost a přinesla
i úsporu prac. sil. Dále pracuje vedení
společnosti na rozšíření výrobního
programu o výrobu el. energie. Tento

Ing.Jan Kerner, starosta Podbořan
Mgr. Radek Reindl, poslanec Ing. Josef
Čerňanský, současní i minulí zastupitelé
města apod.
Poté proběhla tisková konference,
kde byl dán prostor k otázkám na téma
projektu, budoucího možného začlenění
města do seznamu ochrany světového
kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, a také obecně k budoucímu
rozvoji města.
stej

Výměna vedení Žatecké
Vymáhaní dlužného
nájemného Městem Žatec teplárenské byla užitečná

záměr má výrazně přispět ke zmírnění
vlivu avizovaného nárůstu ceny uhlí na
cenu tepla.
Předchozí vedení nevedlo podnik
dobře. Uzavíraly se nevýhodné smlouvy, hospodařilo se neefektivně, majetek
společnosti nebyl řádně spravován. Výčet nedostatků je prokazatelný, ale do
tohoto článku se nevejde. Snad ještě
jedno přirovnání. Žatecká teplárenská
byla jako Titanic. Na palubě se tančilo,
ale loď se potápěla. A odměny ředitele-ty byly opravdu přepychové.
Tento článek píši opravdu nerad.
Nerad dělám městu ostudu. Pomlouvačné a demagogické články v soukromých místních mediích ale vyžadují
vysvětlení. Minulá minimálně dvě volební období přinesla ve městě řadu
nešvarů. Není divu, že jejich náprava
se některým protagonistům tohoto
období nelíbí. Zřejmě nebylo správné,
že o tomto období byli občané málo
informování např. v tomto týdeníku.
Někdy je potřeba se trochu minulostí
zabývat, aby se dějiny neopakovaly.
Nejsem zcela spokojen ani se současnou situací. Odstraňování zlořádů je
trochu váhavé a pomalé. Demokracie je
zkrátka diskuse a ta je někdy zdlouhavá.
Ale nesmí být moc pomalá.
Bedřich Henrych, zastupitel
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Záměr
projednán
RM
dne
03.11.2008
Nemovitosti v Žatci
n č.p. 581 ul. Pod Střelnicí se st.p.č.
108 o výměře 278m2 - jiná stavba kulturní památka

n č.p. 1333 ul. Pod Střelnicí se
st.p.č.109/3 o výměře 81m2 - objekt
bydlení
n st.p.č. 109/4 o výměře 111m 2
– společný dvůr
n p.p.č. 7110 o výměře 160m2 – zahrada vše jako celek.
n č.p.581 je patrová částečně
podsklepená stavba „Hrázděnka“
postavená v roce 1673 prostory bez
využití
n č.p.1333 je přízemní podsklepená
stavba s přístavbou garáže s jednou
bytovou jednotkou obsazenou nájemníky.
Kupní cena: 1.000.000,- Kč
zveřejněno : od 5.11. 2008 do
4.12.2008

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat
ze svého majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10
m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2825, 2826 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 761/
30476 vzhledem k celku za kupní
cenu 909.120,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m 2
s podílem společných částí budovy
č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 685/
28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m 2
s podílem společných částí budovy
č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 685/
28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
n č.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
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/
28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 944.140,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20
m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 2816 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5044 o výměře 680
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 682/
28304 vzhledem k celku za kupní
cenu 942.680,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10

Žatecký
týdeník

m2 s podílem společných částí budovy č.p.2823, 2824 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č.5051 o výměře 690
m 2 v k.ú. Žatec o velikosti 761/
30476 vzhledem k celku za kupní
cenu 941.150,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č.2826/16 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 ………
902.120,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m 2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/
28844 vzhledem k celku za kupní
cenu 945.720,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3,
plocha bytu 71,70 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2 Stroupeč
o velikosti 717/8536 vzhledem k celku
za kupní cenu 315.390,-Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy. Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení
bytu u Okresního soudu v Lounech.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
Žatec.
Zveřejněno: od 31.10.2008 do
1.12.2008

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 11.11.2008 do
10.12.2008

Co se děje s vytříděným odpadem?

n Svozová auta postupně vyprázdní ve
městě všechny barevné kontejnery
jednoho druhu. Jeden den svážejí papír
z modrých kontejnerů, druhý den plasty
ze žlutých kontejnerů.
n Svozová firma může používat stejný
svozový vůz pro papír, plasty i další
složky odpadů. Před každou komoditou
ho musí vyčistit, aby se svezené odpady
neznečišťovaly. Čím čistší jsou svezené
odpady, tím větší mají šanci na nové
využití.
n Pokud obsluha svozového vozu najde
v kontejneru něco, co tam nepatří
(například zbytky jídla v kontejneru na
papír), nemůže ho už odvézt k dalšímu
zpracování, protože by znečistili celý
objem vozu. Kontejner vyprázdní až při
sběru směsného odpadu a znečištěný
odpad vyvezou na skládku.
Dotřiďovací linka
n Svezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují na dotřiďovací lince. Odpady se
vyklopí na pás a ručně se dotřiďují na
jednotlivé druhy a vybírají se nečistoty.
Tyto nevyužitelné zbytky jdou na sklád-

ku.
Na linkách se také odpady dotřiďují na
tyto druhy:
- papír se rozdělí na: noviny, časopisy,
lepenku a další složky
- plasty na: fólie, PET lahve, tvrdé obaly
(např. od šampónů) atd.
- nápojové kartony se oddělí od ostatních složek
Zpracování
n Každá z vytříděných složek odpadů
se zpracovává jinak. Svozová firma ji
prodává jako surovinu různým zpracovatelům. Čím má vytříděný odpad méně
nežádoucích příměsí a je lépe dotříděn
na jednotlivé složky, tím je kvalitnější
a dá se lépe prodat. Z prodeje těchto
vytříděných složek se financuje odpadové hospodářství v obci. Čím občané
lépe třídí, tím mají nižší poplatky za
odpady.
n Papír se používá v papírnách jako vstupní surovina. Nejčastěji se ze starého
papíru vyrábí: lepenka, papírové obaly,
sešity, toaletní papír atd.
n Plasty

- z PET lahví se vyrábějí vlákna, používaná
do náplní spacáků nebo na koberce.
- z fólií (plastové sáčky) se vyrábějí opět
fólie, nejčastěji pytle na odpady
- tvrdé plasty se melou a používají například na výrobu plastových palet, izolačních desek apod.
- směs plastů se využívá například na
výrobu zatravňovacích dlaždic nebo
protihlukových izolací
n Nápojové kartony
Obaly od džusů se v papírnách rozemelou
a oddělí se z nich papír, který se vrací
do výroby. Z rozemletých kartonů se
také vyrábějí stavební desky
n Alternativní paliva
Zbytky papíru, plastů i nápojových karto-

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.

nů, které již nejdou dále zpracovat, se
stále častěji využívají pro výrobu alternativního paliva pro cementárny.
Pamatujte!
n Neházejte do kontejnerů to, co tam
nepatří!
n Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu,
může to být tím, že do něj někdo vysypal
odpadkový koš z kuchyně!
n Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné
odpady dají využít!
n Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat
JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE
O RECYKLACI!

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

LISTOPAD/PROSINEC 2008
30.11. Neděle O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY

15:00

1.12. Pondělí

19:30

Výpravný pohádkový muzikál na motivy pohádky Elišky Krásnohorké.
O Štěstí a Svízeli. Divadlo NaRozhraní Praha.
Mimo předplatné
Pohádka
Vstupné: 50,-

3.12. Středa

4.12. Čtvrtek

POSEL Z LIPTÁKOVA

Známá a úspěšná hra v podání herců Divadla Járy Cimrmana. Přijďte se dozvědět něco o Expedici do kraje Cimrmanova stáří doplněnou o nově objevené
hry Posel Světla a Vizionář.
Účinkuje dobrá polovina těchto herců: Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Robert
Bárta, Petr Brukner, Miloň Čepelka, Jan Hraběta, Jan Kašpar, Václav Kotek,
Bořivoj Penc, Petr Reidinger, Genadij Rumlena, Marek Šimon, Pavel Vondruška,
Jaroslav Weigel a Michal Weigel.
Mimo předplatné
Činohra
Vstupné: I.místa 240,- II.místa 230,- III.místa 220,-

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

10:00,14:00

Vydejte se na cestu do města Betléma a seznamte se s Josefem a Marií. Společně si připomeneme nejstarší příběh o narození Ježíška. Celý děj je vyprávěn
prostřednictvím nejznámějších vánočních koled.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné: 35,- Kč.

VÁNOČNÍ HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ J. UHLÍŘE

KOZÍ PŘÍBĚH

17:00, 19:30

29.11. SOBOTA KOZÍ PŘÍBĚH

17:00, 19:30

Animovaný / Komedie / Historický/ Česko, 2008, 80 min
Komediální příběh o přátelství mezi vesnickým mládencem Kubou, který
přijíždí za živobytím do středověké Prahy a jeho věčně žvanící Kozou. Zvrat
nastává, když se Kuba zamiluje do Máci- pražské, života znalé holky. Ze stavby
Karlova mostu se Kuba dostane jako řezbář až k mistru Hanušovi, kde Máca
posluhuje. Vtipně vyprávěná linie lásky a přátelství mezi člověkem a zvířetem
se prolíná s tajemným příběhem chudého studenta Matěje z Faustova domu.
Lačnost po penězích a upsání duše ďáblu tvoří hlavní kontrast oproti lásce
a přátelství. Vedle těchto hlavních a dramaticky nosných linií se v příběhu samozřejmě objevuje i množství epizodních postav a strašidel z celé řady dalších
bájí a pověstí.
Režie: Jan Tománek. Mluví: Jiří Lábus, Matěj Hádek, Mahulena Bočanová,
Michal Dlouhý, Petr Pelzer, Jan Přeučil, Viktor Preiss, Miroslav Táborský,
Karel Heřmánek, Petr Nárožný, Dalimil Klapka, Pavel Rímský
Přístupné. E-CINEMA
Vstupné: 60,BONTON FILM
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Relaxační studio EVA
nabízí:

rekondiční a regenerační masáže • breussova masáž
masáž lávovými kameny • manuální lymfatická masáž
medová masáž • čínská energetická masáž
indická masáž • lifting obličeje
anticelulitidová masáž • vánoční dárkové poukázky

Objednávky tel. 777 038 693, ulice Otakara Březiny 2895, přízemí, Žatec

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

V muzeu vyjde hvězda betlémská

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci si vás dovoluje pozvat na vánoční
výstavu „Vyšla hvězda betlémská“, která bude zahájena v hlavní budově slavnostní vernisáží v neděli 30. listopadu 2008 od 14.00 hodin. Vánoční atmosféru
naladí koledy v podání pěveckých sborů Klíčenka, Klíček a Camerata ze Základní umělecké školy Žatec.
Výstava přiblíží historii a vývoj betlé- výstavy hodnotné ceny, které do soutěže
mů, představí betlémy vyrobené z tra- věnovala paní Marie Glaserová ze Žatce
dičních i netradičních materiálů, které - obchod s hračkami Pompo.
pocházejí ze sbírky našeho muzea, ze
Součástí výstavy bude předváděcí
zápůjček od Marie Dočekalové z Tře- akce. Ve dnech 15., 16. a 17. prosince
botova u Prahy, Márie Bašeové z Prahy od 8.00 do 14.00 hodin pan Jiří Šafa Aleny Kartákové z Teplic. Druhou ránek z Janova u Litvínova ukáže, jak
část výstavy tvoří soutěžní betlémy vzniká dřevěný betlém.
z řad školáků a široké veřejnosti. KažPřijďte se k nám inspirovat, načerpat
dý návštěvník výstavy bude moci svým vánoční atmosféru a třeba i koupit kehlasem rozhodnout o vítězi. Prvních pět ramický či papírový betlém. Výstava
nejvíce bodovaných získá po skončení potrvá do 10. ledna 2009.

Den pro dětskou knihu
Městská knihovna Žatec pořádá v sobotu 29. 11. 2008 (sobota před první
nedělí adventní) od 9 do 12 hodin
v Oddělení pro děti do 15 let centrální
knihovny (náměstí Svobody) zábavné
dopoledne pro děti pod názvem DEN
PRO DĚTSKOU KNIHU.
Na programu jsou zejména Dopoledne otevřených dveří oddělení pro

OPTOMETRISTA A OČNÍ OPTIK
JANA MILFAITOVÁ

9:00, 10:30

Spousta krásných písniček, které všichni znáte a rádi si je zazpíváte.
Mimo předplatné
Pro školy
Vstupné: 40,- Kč.

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
28.11. PÁTEK

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Exkluzivně půjčky v akci 2008.
Hotovostní, hypoteční a na družstevní
byt, bankovní i nebankovní, řešení pro
každého. Tel. 723 575 425.
n Čištění koberců a čalouněného nábytku.Tel. 774 919 166.
n Prodám byt 1+3 v OV, 3. patro,
66 m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info: RK
Obránců Míru 673, tel. 415 710 442, fax
415 710 988.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci, 91 m2,
6000Kč / měs. + služby, kauce 12000,Kč. Vlastní plynové topení + zahrada.
Jen pracujícím. Tel. 608 978 992.
n Pronajmu byt 1+2 v nově zrekonstruované vile s parkovacím místem,
vč. kompletního vybavení. Vhodné pro
manažerský byt. Tel. 606 284 839.
n Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci v Žatci, cena 9000,- Kč + poplatky
+ kauce. Volný od ledna 2009. Tel.
607 240 174.
n Prodej pozemku v Žatci ul. Jungmannova - 2699 m 2 za 1 200,- Kč/
m2. RK - Krčmárik, Žatec, Obr. míru
3, tel. 415 711 429, 603529361-2,
www.reals.cz/kama
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Ì VÁNOČNÍ SLEVY na veškeré sluneční brýle až 30%. Na brýlové
obruby až 20%. Neplaťte víc než musíte.
Ì Nabízíme VYŠETŘENÍ zrakové ostrosti diplomovaným očním
optikem-optometrista, progresivní moderní metoda.
D E N N Ě od 8.00 – 18.00 hod.
sobota od 9.00 – 12.00 hod.
Ì Zhotovujeme MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE. Vsaďte na pohodlné
a moderní řešení.
Těšíme se na Vaši návštěvu • Přijďte a uvidíte!
Nám. Svobody 163, 43801 Žatec • Tel.: 415 710 899 • e-mail: optik.zatec@tiscali.cz

n Pronajmu v Žatci byt 2+1, Hálkova ulice, po celkové rekonstrukci. Tel.
607 965 663.
n Čistírna oděvů, kožešin, kůží +
opravy, šití oděvů a byt. doplňků, Hájkova ulice (u 3. ZŠ), Podměstí v Žatci,
Po – Pá 13. 30 – 16. 30 hod.
n Pronajmu byt 2kk v centru města, 6000 Kč + energie, 2x kauce. Tel.
603 873 590.
n Prodám byt 2+kk, v OV, Podměstí
Žatec o rozloze 44m2, tel. 723 286 014.
n Pronajmu byt 3+1 64m2 (cihlový)
v osobním vlastnictví se zahradou u domu. Jedná se o byt v klidné lokalitě ul.
K Perči ŽATEC. Součástí bytu sklep,
plastová okna, kuchyňská linka, vytápění plynové, možnost parkování před
domem. K nastěhování okamžitě. Cena
7.000,- Kč/měs + poplatky za služby.
Kontakt - tel.: 605 757 624.

Hledáme KUCHAŘE
do nové luxusní hotelové
restaurace v Žatci.

Požadujeme min. 2 roky praxe a flexibilitu. Nabízíme nadprůměrné platové podmínky. Tel. 602 22 35 22.

ĀȀ̀ЀЀԀࠀ܀ЀЀऀЀЀ̀ԀఀഀఀЀЀЀЀༀऀ܀ကᄀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀȀ̀ЀĀԀȀĀࠀ܀Ā

děti s přihlašováním nových dětských
čtenářů v doprovodu alespoň jednoho
z rodičů se slevou 50% registračního poplatku a Vánoční tvůrčí dílna zaměřená
na zdobení vánočního stromku a výrobu
vánočních ozdob se společnou vánoční
výzdobou oddělení pro děti.
Dále jsou pro děti připraveny zajímavé
knihy, čtení, malování, hry a soutěže.
Občanské sdružení „Schody - Žatec“

kontaktní centrum „Schody“, kc.zatec@tiscali.cz
http://www.kcentrumzatec.estranky.cz/
tel.: 415 710 514

Pozvánka na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: 4.12.2008

10.00 - 13.00 hodin - Pro školy
– objednání na tel. 415 710 514
13.00 -16.00 hodin - Pro veřejnost
Kde: Chelčického náměstí č.p.202
– Žatec
Nabízíme Vám:

• Prohlídku kontaktního centra
• Seznámení s pracovníky
• Informace o námi realizovaných službách
• Informace o všem, co Vás zajímá

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Dva víkendy na Pískovém pahorku

V minulých víkendech se uskutečnila brigáda na Pískovém Pahorku, který
se nachází mezi obcemi Břežany a Čínov.
Akci organizovalo Ekologické cent- stranění některých keřů, hlavně růže
rum Ekodomov v Žatci a účastnilo se šípkové a úklid odpadů.
jí celkem osm účastníků. Na pahorku,
Akce letos proběhla za příznivého
který je registrovaný odborem životní- počasí a jen drobná komplikace s techho prostředí a zemědělství MěÚ v Žatci nikou protáhla práce o prvním víkendu
jako významný krajinný prvek z důvodu do pozdních večerních hodin. Účastnívýskytu chráněných a vzácných druhů kům děkujeme.
rostlin, proběhly práce zaměřené na
Ing. Přemysl Hautke
likvidaci drobného náletu topolu, odEkologické centrum Ekodomov v Žatci

Novinka Tanečního oboru v ZUŠ
– orientální tance

Vedle výuky dětí je na naší škole i krouZačít můžete kdykoliv. Stačí se přihlásžek orientálních tanců pro dospělé, vždy ti buď osobně v ZUŠ, Studentská 1030,
každou středu od 17.30 do 19.00 hod. Žatec, nebo se domluvit telefonicky na
Dveře obou skupin jsou stále otevřené, tel čísle 415 740 368.
ĀĀĀ
tak neváhejte a přihlaste se.
Ivana fábryová, uč. TO

ĀȀ̀ЀԀࠀऀऀऀ̀ࠀ܀ఀĀȀ̀ഀࠀऀༀༀༀ
ကᄀሀጀ᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀऀᨀᬀᬀᰀऀ᐀ᴀऀḀἀ ᄀऀሀጀ᐀!" ᜀᤀऀ
ĀȀ̀ЀԀऀऀ̀ࠀ܀ĀऀࠀఀĀȀ̀ഀ̀ࠀ#ᄀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ЀఀഀࠀЀ̀ༀԀࠀကᄀЀఀࠀሀጀഀ᐀ഀ܀
ᔀሀᘀᜀఀࠀༀഀࠀ̀ഀ᠀ഀᤀࠀᨀᨀᨀ

ĀĀĀ
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀሀЀ܀ጀఀࠀ܀ЀऀԀఀ᐀܀᐀ࠀЀ᐀ఀԀᄀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀЀЀഀༀĀĀ܀ကЀĀᄀሀЀጀ܀ကऀ
ĀȀ̀ЀԀ܀ȀࠀऀԀ܀Ԁ܀ȀఀऀഀԀༀȀကᄀሀጀԀ᐀ԀᔀᘀሀȀԀࠀ܀ԀԀ̀܀ЀԀༀጀᔀᜀ᠀ࠀᤀఀࠀᨀԀ
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ༀጀᔀᜀ᠀ࠀᤀఀࠀᨀԀ܀ሀᤀ᐀ᰀЀᴀḀԀༀȀԀᜀἀࠀȀԀ᐀ᜀᨀఀጀऀഀԀᰀᴀࠀ܀ሀȀ ऀἀഀԀ
ᬀ܀᠀̀ᨀጀԀ᐀ȀԀሀༀጀሀᨀԀ᐀ᜀᨀఀऀḀԀࠀ܀Ԁ܀ᔀᜀጀࠀሀࠀᨀԀᜀᘀࠀ!Ȁ
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ሀԀᬀఀऀ ሀऀ܀ЀЀ!Ѐ᐀̀ЀԀሀЀĀሀ̀"ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀Ԁఀഀఀ#
ࠀऀఀഀༀကᄀሀԀጀሀԀ᐀ሀကᔀᘀᜀ᠀ᤀကԀ
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ĀጀᜀᘀऀᬀЀఀᰀഀࠀሀȀ̀ࠀ᐀ᴀఀᜀࠀḀ̀ऀఀἀࠀḀԀᄀഀᔀࠀ܀ᔀఀഀȀἀࠀ
ᤀഀḀ ᐀ഀࠀ̀ḀЀऀ̀ఀࠀሀ̀ ᠀ഀࠀЀ᐀ᔀ̀Ѐఀᜀ!
"ᬀḀԀȀఀࠀЀഀࠀḀ ᐀ഀࠀ#$!%&ᄀ'

(ᴀ)ԀഀࠀЀഀࠀᤀࠀᔀȀᰀЀᤀ*ࠀ̀᐀ሀ̀ഀ᐀ᤀഀࠀЀࠀ+ᰀᜀᨀᨀᨀ
ROZLOUČENÍ
19.11. František Chovanec
Katarína Jamnická
Petr Roušar
20.11. Katarína Farkavcová
Marie Žitná
Václav Svítek
23.11. Anna Pospíšilová
Roberta Nováková
24.11. Veronika Uhliariková
Vlasta Brejšková

72 let
80 let
39 let
82 let
93 let
58 let
80 let
67 let
89 let
83 let

Pozvánka

Klub žen a Obecní úřad v Holedeči pořádají dne 6.12.2008 od
20.00h v kulturním domě Mikulášskou diskotéku, vstup 50,- Kč,
večerem provází D. J. Fiala.
Hrajeme jenom hity pro vaší dobrou náladu.
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Žatecký týdeník

Advent v Žatci
na nám. Svobody

4.12. Rozsvícení vánočního stromečku
14:00 Začátek – muzika za doprovodu moderátorů a DJ pokračuje
kulturním programem do 17.30h
17:30 Vyhodnocení soutěže „Vánoční stromek“
17.50 Hudební vystoupení pozvaného hosta
18:30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromku, Betlému a výzdoby
starostou Mgr. E. Knoblauchem
5.12. Mikulášská nadílka
16.00 Sraz účastníků průvodu před DDM
16.30 Odjezd Mikuláše a průvodu od DDM na nám. Svobody
16.45 Příjezd Mikuláše a průvodu na nám.Svobody
17.00 Slavnostní uvítání starostou města
17:05 Rozdávání dárků

Sobota hrou pro mládež
Pod tímto názvem uspořádala uplynulou sobotu 22.11.2008 Tělovýchovná jednota TJ SEVER Žatec ve sportovní hale TJ Sever zábavné sportovní dopoledne
pro mládež.
Zůčastnilo se 8 družstev v počtu 58 Tělocvična se zaplnila dětským smíchem,
soutěžících dětí a 16 cvičitelek. Zůčast- radostí a povzbuzováním ke kterému se
nila se tyto družstva - TJ Sever Žatec, připojovali také všichni organisátoři
Sokol Zeměchy, Sokol Chožov, Sokol a rodiče dětí, kteří si našli volnou chvilku
Lenešice, Tatran Podbořany a 2 družstva na sportovní klání v hale Severu, kde se
Havran Kryry.
využila nová hala stolního tenisu.
Cvičitelky TJ Sever Žatec připravily celVítězi se stali v tomto prříjemném sokem 13 zábavných disciplín pro žactvo a botním dni všichni přítomní. Odměnou
dvě disciplíny pro cvičitele, „a na to se děti pak dětem byly lákavě vyhlížející dobroty
těší, že také závodí“ Soutěžící se rozdělili a dospělým jiskřičky spokojenosti a radodo družstev, ve kterých pak postupně pře- sti v očích soutěžících.
konávali záludnosti jednotlivých úkolů.
Na prvních třech místech se staly:

1. místo: Sokol Zeměchy - starší
žactvo
2. místo: Sokol Chožov - starší žactvo
3. místo: Tatran Podbořany - starší
žactvo
1. místo: Sokol Chožov - mladší žactvo
2. místo: Sokol Zeměchy - mladší
žactvo
Velký dík všem cvičitelkám Severu
Žatec za tak zdařilé a dobře připravené
sportovní dopoledne nazvané „SOBOTA
HROU„ pro mládež, protože POHYB JE
ŽIVOT.
Předseda ASPV TJ Sever Žatec
Koutná Alena

5.12.- 6.12. Vánoční trhy
Od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Středověké tržiště – ukázky dobových řemesel a stánků,
vánoční zvyky
Středověká hudba (pátek) - vystoupení v 10.00h,11.00h,
14.00h a 15.00h
Komedianti na káře (pátek) - adventní vystoupení pro děti
a dospělé, start v 10.30h a 14.30h
Vepřové hody (sobota)

Nehoda z dálnice D1 na letišti v Bechyni

Město Bechyně hostilo ve dnech 7. – 9. 11. 2008 několik desítek hasičů a záchra- nou novinkou na tomto soustředění byla
nářů. Tento výcvikový víkend uspořádaly hasičské sbory Bechyně a Záchranáři možnost komunikace pomocí radiostanic
Písek ve spolupráci s místní skupinou Českého červeného kříže (ČČK) Písek 1 mezi jednotlivými záchrannými složkami
a především se simulovaným krajským
a armádou České republiky (AČR).
Záchranářského soustředění se tradič- ského sdružení Záchranáři Žatec. Další operačním střediskem. „Náš obdiv mají
ně zúčastnilo i družstvo dobrovolných zásah se odehrál přímo pod známým pa- nejen pořadatelé z Písku, Bechyně a trpězáchranářů ze Žatce. Do Bechyně přijeli desátimetrovým bechyňským mostem livý dispečer za skvěle odvedenou práci,
cvičit i budoucí zdravotníci z Ústí nad a simuloval záchranu osob zasažených ale především desítky obětavých malých
Labem, členové vodní záchranné služby povodňovou vlnou. „Cvičný zásah jsme i dospělých figurantů, kteří byli ochotni
ČČK Soběslav, absolventi zdravotnické museli urychleně ukončit poté, co jsme trávit hodiny na dešti a v zimě, abychom se
školy Medea Praha a nově i zástupci přijali hlášení o další blížící se povodňo- my mohli něco nového naučit,“ dodala vearmádních zdravotníků ze Strakonic vé vlně. Všechny zasahující i zraněné se litelka žateckých záchranářů. Soustředění
se třemi vojenskými sanitními vozy. přesto podařilo z postižené oblasti včas bylo zakončeno návštěvou bechyňského
Dobrovolné hasičské sbory přijely se evakuovat,“ doplnila velitelka žateckých hasičského muzea.
svou technikou z Příbrami, Turkovic, záchranářů. Velmi zajímavou a užitečZdenka Uďanová, Záchranáři Žatec
Milevska, Přehořova a mnohých dalších
míst. Cvičné zásahy probíhaly za hustého deště a mlhy, často zahalené do tmy.
„Díky spolupráci s AČR bylo možné využít
i vojenský prostor včetně letiště nedaleko
Bechyně. Jeden ze zásahů simuloval vážnou dopravní nehodu ze začátku tohoto
roku na dálnici D1. Pořadatelům se podařilo na bechyňské letiště připravit asi
dvacet automobilů s několika desítkami
zraněných osob. Hasiči i zdravotníci měli
navíc zásah komplikovaný havarovaným
vozidlem teroristů, kteří v něm převáželi
radioaktivní látku, jejíž ochranný obal se
při převrácení vozidla poškodil. Na pomoc
museli přijet armádní chemici z Rakovníka, kteří nedaleko místa nehody postavili
stany určené k dekontaminaci zasažených
osob a linku pro očištění zasažených
vozidel. Linka byla po skončení zásahu
a přednášce příslušníka AČR o postupu
při podobných únicích nebezpečných
látek předvedena i prakticky,“ uvedla Bechyňské letiště se na několik hodin proměnilo na dálnici D1, kde došlo
velitelka zúčastněného družstva občan- k hromadné dopravní nehodě s desítkami zraněných.

Valnou hromadu 4. MS ČČK Žatec navštívil
místostarosta A. Kassal
Ve středu 12. listopadu 2008 se konala valná hromada 4. místní skupiny Českého
červeného kříže (ČČK) Žatec.
Byla zde přednesena zpráva o činnosti přítomných členů ČČK, které směřovaly
i hospodaření skupiny, a to za účasti hos- k poblémům spojeným s městem Žatec.
tů. Ředitelka ČČK Miloslava Vlasáková Živě se hovořilo o financování oprav
celé skupině a především její předsed- a havarijních stavů budov i komunikací,
kyni Jaroslavě Pačesové poděkovala za o nepořádku ve městě, příspěvcích na nározmanitou aktivní činnost v uplynulém jemné a poukázkách na stravu pro osoby
roce. Další host – místostarosta Žatce s nízkými příjmy, o „sociálním“ podnikáAleš Kassal - během téměř dvouhodino- ní s byty v Žatci či řešení výlepů plakátů.
vé diskuse zodpověděl mnoho dotazů od Přítomné také velmi zajímal osud žatecké

nemocnice. Žatecký místostarosta všechny uklidnil, že po rozběhnutí dětského
a gynekologického oddělení svou činnost
zahájí i porodnické oddělení, pro které
se již podařilo nasmlouvat lékaře. Členy
ČČK zajímal i osud opuštěných a nevyužívaných budov ve městě. A. Kassal tak
nastínil dění kolem posádkového domu
armády (PDA), sladovny i bývalého kapucínského kláštera.
Zdenka Uďanová, 4. MS ČČK Žatec

Mistrovství republiky stopařů

Mistrovství republiky stopařů ČKS (Český kynologický svaz ) v Žatci, ve dnech
31. 10. – 2. 11. 2008
Z pověření ČKS pořádala MO stopařů ství republiky, které jsme zažili. Pokud
malá ZO Žatec v Ráji, kde pracují manže- se v Žatci opět uskuteční tato vrcholová
lé Truksovi. „Truksáci“ jsou synonymem akce, rádi přijedeme“. A co na to paní
pro vynikající práci už dlouhou řadu let ředitelka ? Jen se usmívala s tím, že toto
a byli tedy zárukou, že se pořadatelské je pro celý tým poděkováním za nemalé
funkce zhostí na výbornou. Ředitelkou úsilí, které do této akce bylo vloženo. Děmistrovství byla paní Eva Truksová. kujeme tímto našim sponzorům: MěstCelkem bylo nominováno 16 startují- skému úřadu v Žatci a Grape SC a.s., kteří
cích z celé České republiky. Stopa byla nás sponzorovali i na Mistrovství světa
3 hodiny stará a 1800m dlouhá.
v Cincinati USA.
Byla by veliká škoda, abych se nezeptal
Dalšími sponzory byli: firma Gapay
ředitelky Evy, jak hodnotí mistrovství manželů Tichých, HST manželů Čejrepubliky. Její odpověď zněla: „Mně kových, firma Delikan, Silnice Žatec
nepřísluší, abych mistrovství hodnoti- a Pivovar Žatec. Dále chceme poděkola, spíše se zeptejte závodníků.“ A tak vat zemědělským podnikatelům a to:
jsem učinil. Odpověď závodníků, včetně panu Přibylovi, Zídkovi, Domovádovi
Mistra republiky stopařů pro rok 2008 a Ševčíkovi.
Karla Kováče zněla: „Nejlepší mistrovJan Dubový

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU...

Úspěšný vstup do Českého poháru

V těžké základní skupině podlehly
týmům PSK Olymp Praha „A“ a VK TU
Liberec „A“ ale v napínavém boji o 3.
místo porazily nebezpečný Habartov 2:1
(20,-21,6).
V eliminačních zápasech pak porazily
v infarktové koncovce TJ Lokomotivu
Plzeň „B“ 2:0 (17,22) a nakonec podlehly
po vyrovnaném boji Kometě Praha „A“ 2:0
(-22,-17). To pro naše dívky znamenalo
nutnost porazit druhý den alespoň jednoho z dalších dvou těžkých soupeřů.
V neděli ráno dívky popřely papírové
předpoklady, navázaly na výborné vý-

kony sobotního večera a oba soupeře
dokázaly ve vyrovnaných koncovkách
všech setů porazit. Nejprve Ještědskou
SK Liberec 2:0 (19,21) a pak Č. Budějovice-Třebín 2:1 (22,-21,12). To Severu
Žatec zaručilo bezpečný postup do hlavní
soutěže Českého poháru žákyň, což je jediná možná konfrontace nejlepších týmů
republiky v této věkové kategorii, a tudíž
velmi prestižní soutěž.
Sestava: K. Želinská, J. Břízová, D.
Piglová, M. Nosková, B. Hanušová, A.
Lučanová, J. Zlatinská, I. Pernerová, I.
Šebková, a A. Vozková

Ženy uhrály bohužel jen set

Ženy VK Sever Žatec, hrály v sobotu své třetí kolo krajské soutěže v Ústí n/L.
s TJ Uhlozbyt Ústí n/L.
Ženy Uhlozbytu jsou v soutěži zatím ze Žatce byla bez sebedůvěry, ztratila
suverénní a také s družstvem VK Sever se lehkost a když nás soupeř přitlačil,
mimo jednoho setu nijak nezaváhaly. převládal pocit obavy o výsledek.
Zvítězily 3:1(17,-21,17,23) a v druhém
Sestava: Týcová, Reitspiesová, Jaholutkání až na vyrovnaný poslední set cel- číková, Korbelová, Vávrová, Čučvarová,
kem hladce 3:0 (14,19,25). Hra děvčat Matoušková, Frýbová a Lukášová.

