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Průvodci testují Šlapohyb na nám. Svobody

Průvodci si prohlédli Žatec
Ve čtvrtek 2. dubna navštívila Žatec
skupina 40 průvodců z Asociace průvodců České republiky. Smyslem akce
pořádané ve spolupráci s agenturou
Czechtourism a Turistickým infocentrem MěÚ Žatec bylo představit atraktivity v rámci jednodenního výletu do
města chmele. Zcela nově připravila
Chmelobrana Žatec pro organizované
návštěvníky možnost okružní jízdy po
památkách vozidlem Šlapohyb. Průvodce přivítali velitel Chmelobrany
Miroslav Sieger, Jan Novotný z infocentra a Vladimír Valeš z Chmelařské-

ho muzea. Další kroky profesionálních
průvodců mířily na ochoz radniční
věže, do Chrámu Nanebevzetí Panny
Marie, Žateckého pivovaru, Městské
památkové rezervace a Chmelařského
muzea. Dle sdělení Magdalény Dlouhé z České centrály cestovního ruchu
vyvolala návštěva Žatce u průvodců
velmi kladné ohlasy. Na tuto akci bude
9. a 24. dubna navazovat návštěva majitelů cestovních kanceláří a zahraničních novinářů, kteří absolvují v Žatci
podobný program jako profesionální
průvodci.
(ic)

FOTO (TOMÁŠ TRÉGL)

V neděli, dne 5. dubna 2009 proběhlo historicky první zasedání osadního výboru obce Milčeves. Jed-

nání se uskutečnilo na místním dětském hřišti a zúčastnilo se ho zhruba 20 obyvatel obce a hosté. Pozvání přijal
i starosta města Žatce Mgr. Erich Knoblauch, který ve svém zajímavém projevu občany informoval o jeho plné
podpoře záměrů osadního výboru a občanů samotných. Na programu byla také mimo jiné volba nového člena
osadního výboru, jímž byla přítomnými obyvateli zvolena slečna Lenka Křížová, která nahradila odstoupivšího
Václava Baránka. Na úvod svého vystoupení předseda osadního výboru Ing. Dušan Kněžník před přítomnými
poděkoval panu starostovi a všem pracovníkům městského úřadu, za jejich aktivitu a pomoc. Poté informoval
přítomné o volebním programu osadního výboru a vedla se krátká diskuse k jednotlivým bodům. Nejvíce se diskutovalo k problémům domácí čističky odpadních vod a rychlost vozidel projíždějících obcí. V samotném závěru
si pan starosta prohlédl obec a diskutoval s jednotlivými občany.

Řidiči pozor

Od soboty 11.04.2009 bude
v Žatci probíhat přeznačení všech
ulic vymezených ulicemi Volyňských
Čechů, Komenského Alej, Pražská
a K Perči.
Je potřeba zvláště upozornit na
zažitý průjezd ulicemi Studentská
a Svatopluka Čecha, které jsou
nyní hlavními silnicemi. . Na všech
křižovatkách bude výrazným vodorovným dopravním značením vyznačena dopravní značka „Křižovatka“
(viz. obrázek) značka na webu.

Pozvánka na Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark, který proběhne
v pátek 10. a sobotu 11. dubna na náměstí Svobody v Žatci bude mít hned
několik nej. Pod dohledem populární
agentury Dobrý den z Pelhřimova
proběhne pokus o překonání rekordu
ve velikosti velikonočního osení, návštěvníci budou mít v sobotu možnost
odnést si ve vlastní nádobkách části
menších osení domů jako výzdobu.
Další nej je pestrý program po oba
dny akce, připraveny jsou soutěže pro
děti, vystoupení sokolníka, hudební
program k tanci i poslechu, středověké

tržiště s ukázkou řemesel, chovatelská výstava, vystoupení medvědů, či
ukázky velikonočních výrobků škol
a zájmových organizací. Na akci, kterou pořádá město se podílí rekordní
počet organizací ze Žatce a okolí např.
Český svaz chovatelů Žatec, Agentura
Armiger, Regionální muzeum, ZUŠ
Žatec, Městská knihovna, Mateřské
centrum Sedmikráska, Kamarád Lorm,
Klub seniorů, ZŠ praktická Žatec, ZŠ
Nové Sedlo a další. Srdečně Vás zveme
na tuto akci. Program najdete v tomto
čísle Žateckého týdeníku.
(ic)

Rekordní pokus v Žatci se blíží
Oslavy Dne Země se stanou v Žatci příležitostí k pokusu o překonání rekordu,
do kterého se zapojí celé město. Právě 22. dubna v době od 10 do 15 hodin
se pokusí obyvatelé Žatce shromáždit na náměstí Svobody rekordní množství
vybitých baterií a zapsat se tak do české obdoby Guinessovy knihy rekordů.
V současné době drží rekord Ústí nad Labem výkonem 15, 5 gramu na jednoho obyvatele.
„Pokus o rekord není samoúčelná zá- vá a je zároveň spolupořadatelem akce.
ležitost, jak by se mohlo někomu zdát. V Žatci najdete nyní 38 sběrných míst
Akce je zároveň příležitostí k tomu, aby- a shromažďovacím prostorem je sběrný
chom seznámili občany s problematikou dvůr společnosti Likor. Do sběrného
sběru vybitých baterií obecně, i s kon- systému se zapojilo sedm místních škol
krétními údaji, které se týkají našeho a pět z nich se přidalo i k programu Reměsta. Dozví se například o sběrných cyklohraní, který pro děti připravily spomístech, kterých jsou v Žatci již téměř lečnosti Asekol, Ecobat a EKO-KOM.
čtyři desítky. Z toho šestadvacet zřizuje
„Děti v rámci Recyklohraní sbírají
město Žatec,“ uvedl místostarosta Žatce odpadový materiál do sběrných nádob,
Aleš Kassal.
které od nás zdarma obdrží, a za každý
Město uzavřelo v lednu loňského sebraný kilogram získávají body. Ty si
roku smlouvu s neziskovou společností pak mohou proměnit v internetovém obEcobat, která se zpětným odběrem a li- chodu za hodnotné ceny pro svou školu,
kvidací baterií v České republice zabý- například notebook, projektor, encyklo-

pedii na PC a podobně.
obyvatele. V České republice
Příloha: Seznam zapojených škol v Žatci
Další body získávají i za
připadá v současnosti asi jedna
ZŠ praktická, spec. A logopedická
Dvořákova 24
různé soutěžní úkoly.
baterie na obyvatele ročně.
ZŠ Žatec
Komenského alej 479
My také zajišťujeme
V roce 2007 v Žatci sebrali
SOÚ a SOŠ Svaz českomoravských spotřebních
na základě objednávky
440 kilogramů baterií, v roce
družstev Žatec s.r.o.
Hošťálkovo náměstí 132
odvoz plných sběrných
2008 to bylo již 585 kilograSPŠ elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání
nádob. Chci upozornit
mů. „Věřím, že chystaný pokus
pedagogických pracovníků
Svatováclavská 1404
žatecké školy, že i když
o překonání rekordu rozšíří poZŠ a MŠ Žatec
Jižní 2777
tentokrát přinesou batevědomí o sběru baterií v našem
ZŠ Žatec
nám. 28.října 1019
rie na náměstí Svobody
městě a přispěje k dalšímu zvýZŠ Žatec
Petra Bezruče 2000
v rámci rekordu, o své
šení množství sebraných článků.
*) tučné školy se zapojily také do Recyklohraní
body nepřijdou. Všechny
Děti se mohou těšit i na setkání
donesené baterie se jim
s oblíbenou postavičkou žabáka
započítají,“ zdůraznil
BATa, se kterým se seznámili již
jednatel neziskové společnosti Ecobat se postupně mohou uvolnit nebezpečné při loňských oslavách Dne Země. Srchemické látky. Jen jejich sběr a následně dečně všechny zvu, prohledejte doma
Petr Kratochvíl.
Baterie jsou zdrojem druhotných odborná likvidace může tomuto nebez- zásuvky a hrnečky a doneste vybité
surovin a kromě toho se mohou stát pečí zamezit. Problematice se věnuje baterie,“ uzavřel místostarosta Žatce
rizikem pro životní prostředí. Jestliže i směrnice Evropské unie, která do Aleš Kasal s tím, že všichni účastníci
skončí v popelnici a následně na skládce, roku 2012 požaduje od členských zemí pokusu o rekord budou zařazeni do
stávají se časovanou bombou, ze které zhruba tři sebrané baterie na jednoho slosování o zajímavé ceny.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje
města
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/m2.

Zveřejněno: od 16. 03. 2009 do 14. 04.
2009

dosti na řádně vyplněném tiskopise, který je
k vyzvednutí na informacích MěÚ Žatec

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno Radou Města Žatce 19.1.2009
n bytovou jednotku č. 3083/301 Husova
v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,91m2, soc.
zařízení 3,30m2, předsíň 3,59m2) o celkové
ploše 35,80m2 za měsíční nájemné 110,-Kč/
m2 (tj. 3.938,- Kč) bez služeb a nájemného
za zařizovací předměty na dobu určitou 1 rok
s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/203 Husova
v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,74m2, soc.
zařízení 3,24m2, předsíň 3,82m2) o celkové
ploše 35,80m2 za měsíční nájemné 110,- Kč/
m2 (tj. 3.938,- Kč) bez služeb a nájemného
za zařizovací předměty na dobu určitou 1 rok
s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/303 Husova
v Žatci o velikosti 1+K (pokoj 28,71m2, soc.
zařízení 3,19m2, předsíň 3,60m2) o celkové
ploše 35,50m2 za měsíční nájemné 110,-Kč/
m2 (tj. 3.905,- Kč) bez služeb a nájemného
za zařizovací předměty na dobu určitou 1 rok
s podmínkou uhrazení vratné kauce ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného.
Zveřejněno: od 12. 3. do 10. 4. 2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné žádosti na řádně vyplněném tiskopise, který je
k vyzvednutí na informacích MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor v termínu
dle telefonické dohody tel.415736228

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 19. 3. 2009 do
17. 4. 2009

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
Žatec prodat ze svého
svého majetku
majetku
Projednáno RM dne 17.03.2008

Volné bytové jednotky:
n č. 2833/17 ul. Dr. Václava 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 468.950,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2833/32 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 39,10 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 391/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 483.980,- 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 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 310/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 463.320,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
n č. 2832/2 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 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 310/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 379.100,- 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. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 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 310/40636 vzhledem k celku za
kupní cenu 419.730,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném
tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného
bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku
Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici
na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
MěÚ Žatec
Zveřejněno: od 13.3.2009 do 14.4.2009

n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. 264
Branka v Žatci o celkové ploše 101,52 m2 za
minimální nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/99
vyhrazuje právo k jednání přizvat pouze ty
zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv a to:
měsíční nájemné bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu
livý pozemek)
nejpozději do pátého dne předcházejícího - kupní cena pozemků k výstavbě RD je
měsíce.
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
Zveřejněno: od 11.3.2009 do 9.4.2009
- kupující uhradí poplatky spojené s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do 2
měsíců ode dne schválení zastupitelstvem
města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
Volnou bytovou jednotku:
bude zaplacena před podpisem kupní
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
smlouvy
2
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m s podí- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
lem společných částí budovy č.p. 2832, 2833,
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní
2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081
smlouvy, její úhrada bude zajištěna proo výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
střednictvím přímé vykonatelnosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní cenu
Podmínky kupní smlouvy
379.100,- Kč a poplatky spojené s provede- v případě dokončení stavby RD (dokončením smlouvy.
ní stavby se rozumí vydání pravomocného
Žádost o koupi je nutno podat na předepsarozhodnutí stavebního úřadu o povolení
ném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
užívání stavby) do 4 let od podpisu kup(volného bytu) v termínu zveřejnění záměru
ní smlouvy bude část kupní ceny ve výši
prodat.
708,-Kč za m 2 převáděného pozemku
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku
prominuta
Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o kou- věcné právo předkupní po dobu 4 let ode
pi nemovitosti (volného bytu) jsou k dispozici
dne vkladu do katastru nemovitostí (KN)
na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
za zaplacenou část kupní ceny
MěÚ Žatec
Technické a regulační podmínky pro výZveřejněno: od 19.3.2009 do 17.4.2009
stavbu
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
n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
na vlastní náklady majitele pozemku.
etapa schválen Radou Města Žatec dne
Přístup na pozemek:
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je ur- - příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po nově vytvořeném
čeno schválenou zastavovací studií, kde bylo
nájezdu š. 4 m ze zámkové skladebné
navrženo základní členění parcel do bloků
dlažby. Změna umístění vjezdu je možná
navazujících na současné ulice Vrchlického,
po schválení ORM a zhotovitele stavby
Politických vězňů, Elišky Krásnohorské,
tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
Dukelská a U Flóry v Žatci :
na vlastní náklady majitele pozemku.
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého po4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
zemku) přerušovaný zatravněním a ozele5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
něním keři a stromy.
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
Připojení na inženýrské sítě:
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
- na pozemek je přivedena přípojka vody
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
projednáno RM 09.03.2009
provést úpravu vybetonováním přechodo11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
n Byt č. 2 o vel. 0+3 (110,96 m2) v domě
vé desky.
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
čp. 150 nám. Svobody v Žatci za nájem- Přivedena je splašková kanalizační přípojné 58,08 Kč / m 2 na dobu určitou do Způsob a postup prodeje pozemku
ka DN 150. S ohledem na mělké uložení
- v termínu zveřejnění podání žádosti o kou31.12.2010.
stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek
pi pozemku na řádně vyplněném tiskopise
Zveřejněno: od 11. 3. do 9. 4. 2009
u některých parcel minimální – cca 1,2 m
úhrada částky 5.000,- Kč (za každý jednotVe lhůtě zveřejnění přijímáme písemné žá-

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Žatecký
týdeník

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

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

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.

- ve věci technických podmínek výstavby
podá odbor rozvoje města tel. 415736264,
harajdova@mesto-zatec.cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu
a postupu prodeje podá majetkový odbor
tel. 415736225, eisertova@mesto-zatec.cz
zveřejněno od 16. 3. 2009 do 14. 4. 2009
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích
v přízemí radnice a na www.mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1935
m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru
veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana
obyvatelstva, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále významné objekty
církevní, administrativní a finanční (banky,
spořitelny a pojišťovny, pošta), ubytování
a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).

Zveřejněno od 25.3.09 - 23.4.09

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

9. dubna 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ ANEB DVA ŠVAGŘI

19:30

Setkání se slavnými melodiemi Karla Hašlera a Rudolfa Frimla. Seznamte se
zajímavými fakty o životě těchto dvou skladatelů. V pořadu zazní skladby
Tulák, Po starých zámeckých schodech, Vltavo, Muziky Muziky a řada dalších melodií. Účinkují: Lubomír Havlák, Ivana Hybešová, Jana Heinová a Irena
Havlíková. Vstupné: 130,-

16.4. Čtvrtek

PRINC BAJAJA

8:30, 10:30

21.4. Úterý

NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI

8:00, 10:00

21.4. Úterý

KAMELOT „O 106“

Pohádka o statečném princi, který se utká se zlou královnou a ukrutným
drakem, aby zachránil krásnou princeznu.
Hru napsala Jana Galinová z Docela velkého divadla Litvínov.
Vstupné: 40,-Kč Pro I.stupeň ZŠ
Výchovně vzdělávací pořad pro studenty SŠ a žáky 5. až 9.tříd ZŠ doplňující
výraznou mezeru ve výuce holocaustu a novodobých dějin České republiky
a Západní Evropy v období II.světové války s poukázáním na boj proti rasismu
ve světě. Film představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který
v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí.

19:30

Po třech letech vydává hudební skupina Kamelot nové album s názvem „Mořská
sůl“. U této příležitosti se kapela vydává na velké turné po celé České republice a Slovensku, které u nás ani ve světě nemá obdoby. Do Žatce přijedou ve
složení: Roman Horký, Viktor Porkristl, Pavel Plch a Jiří Meisner.
Vstupné 160,- Předplatné skupiny D i mimo předplatné

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415

12.4. Neděle

13.4. Pondělí

18.4. Sobota

THE TRIBUTE TO PAVAROTTI – One Amazing Weekend in Petra 19:30

Na koncertu k poctě Pavarottiho, za jehož myšlenkou stála vdova po italském
tenorovi, a který zorganizoval promotér Harvey Goldsmith, se sešly hvězdy
populární a vážné hudby u příležitosti Pavarottiho nedožitých 73. narozenin
a vystoupily na pamětihodném místě před publikem, ve kterém seděli hudebníci, slavné osobnosti a členové královských rodin. V úchvatném přírodním
amfiteátru spolu poprvé od Pavarottiho smrti, která ukončila kariéru seskupení
“Tři tenoři”, zazpívali Placido Domingo a José Carreras. Andrea Bocelli zazpíval úryvek z opery Tosca a později se k němu připojili další v úryvku z Pucciniho
opery La Boheme. Sting vystoupil spolu s operní hvězdou Angelou Giorghiu
v árii “La Ci Darem” z opery Don Giovanni a zpěvák skupiny U2 Bono přednesl projev k poctě mistra. Dále také účinkovali Andrea Griminelli, Zucchero,
Jovanotti, Laura Pausini, které doprovázel Pražský filharmonický orchestr.
Vstupné: 100 ,-

PEKLO S PRINCEZNOU

15:00

Pohádka / Česko, 2008, 90 min
Princezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma ze sousední země, kterému byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou
ochranu království před výbojnými nájezdy. Král Leopold by rád dceru uchránil
před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský slib. Zrušení svatby
by znamenalo válku s mocným vojevůdcem, králem Bedřichem. A tak Leopold
vymyslí velkolepou lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu uchází sám
Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu epředvídatelných okolností spustí, že vyvolá nejen hněv pekla, ale hlavně Muribany, žárlivé nevěsty samotného Lucifera...
Režie: Miloslav Šmídmajer. Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr Nárožný,
Václav Postránecký, Václav Vydra nejml., Zlata Adamovská, Martin Stránský,
Filip Blažek, Barbora Kodetová, Alžbeta Stanková, Miroslav Táborský, Jan
Skopeček, Jiří Pecha, Jana Doleželová
Vstupné: 60,-

JINÁ PERSPEKTIVA

19:30

Thriller / USA, 2007, 103 min
Léta se skrýval za školní katedrou, kde se snažil zapomenout na svůj poslední
případ. Mediálně přitažlivá série vražd ho vyčerpala fyzicky a hlavně psychicky.
Teď se však detektiv Stan Aubray musí vrátit před světla reflektorů. Po nálezu
oběšeného muže totiž Stanovi nadřízení trvají na tom, aby případ převzal právě
on. Stan zhodnocuje všechny stopy a uvědomuje si, že se ocitl na stopě vraha,
jehož vraždící metody jsou nečekaně podobné těm, se kterými se setkal při
řešení děsivého případu před pěti lety. Domnělého vraha ale tehdy zastřelil.
V zrcadle dnešních skutečností se však objevuje otázka: Byl to ten pravý muž?
Režie: Henry Miller. Hrají: Willem Dafoe, Scott Speedman, Peter Stormare, Clea
DuVall, James Rebhorn, Yul Vazquez, Don Harvey, Michael Buscemi, Paz de la
Huerta, Deborah Harry, Monique Curnen
Vstupné: 60,-

HROZBA V POUŠTI

19:30

Sci-Fi / Thriller / Válečný / Maroko, 2008, 90 min
Film režiséra kultovního snímku Záhada Blair Witch.
Afgánistán. Listopad 2001. Dva měsíce po útoku na Světové obchodní centrum. Elitní speciální vojenská jednotka je poslána do afgánské pouště, aby
kontaktovala muže známého jako „Mohammed Abam“. Místo něj však najdou
něco jiného...na co nebyli připraveni. Situace se rychle stává neúnosnou - každý
člen týmu se ptá sám sebe: „Kdo je tu vlastně nepřítel?“
Zajímavost: Ve slunečních brýlích můžete několikrát zahlédnout odraz skoro
celého štábu. Hrají: Jonas Ball, Matthew R. Anderson
Vstupné: 60,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

objednáním 1 minutkového jídla
získáváte 1 jídlo ve stejné ceně
ZDARMA s předložením této
upoutávky

15.4. Středa

1+1 = 1 cena, 10. – 13. 4.
otevřeno od 8.00 hod.

19:00

Společensko-charitativní Módní show na podporu Nemocnice Žatec.
Zaměření na trendy 2009 - 2010. Moderuje Miss ČR Lucie Váchová
Vstupné: 150,- Mimo předplatné

Velikonoční
super víkend

SNY SE STÁVAJÍ SKUTEČNOSTÍ

Chelčického nám. 918, Žatec

9.4. Čtvrtek

n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu garáž v Lučanské ulici, elektřina, bezpečné místo, cena
1000,-Kč měsíčně. Tel. 605 500 512
odpoledne.
n Pronajmu byt 1 + 1 (48 m2) v RD. 1.
patro, plast. okna, vana, plyn. kotel, terasa. Nájem 2.800,- Kč + inkaso 2.700,Kč. Kauce 10 tis. Kč. Tel.: 737 762 764,
415 210 135
n Hledám spolupracovníky pro
otevření nové kanceláře – administrativa. Volejte: 724 730 485.
Nejlépe ihned!
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí,
celkový nájem včetně energií a služeb
7.200,- Kč. Smlouva na 6 měsíců
s možností prodloužení, kauce a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy. Tel.
777 634 051.
n Pronajmu, případně prodám byt
v OV v Žatci Podměstí. Dům zateplen
včetně střechy, 3.patro, 3+1, balkon,
plastová okna, parkety, nezařízený,
volný. Tel. 774 352 215.
n Prodám moped JAWA – BABETA, přívěsný vozík za auto, pánské
kolo Favorit, vše v dobrém stavu. Tel.
415 710 421.
n Provádím štukatérské a drobné
zednické práce, popř. malování. Cena
dohodou. Volejte po 16. hodině. Tel.:
739 869 716
n Pronajmu garáž v Žatci, Klostermannově ul. Tel.: 415 710 283
n Pronajmu 2+1 v Podměstí. min.zařízený, volný ihned, vratná kauce
10 000,- Kč. Celkový nájem včetně
energie a služeb 9 000,- Kč. Při rychlém
jednání sleva. Tel. 739 263 273, volat po
17 h.
n Prodám byt 3+1+balkon v OV Žatec, Písečná ul., 75,80 m2, v původním
stavu, udržovaný, nová kuchyňská linka,
cena 885 000,- Kč. Dohoda možná. Tel.
777 909 322.
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek u Jirkova, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových materialů Hisex hnědý a Dominant černý, kropenatý, žíhaný
a modrý. Stáří 14-17 týdnů, cena 128
– 148 Kč/ks dle stáří, začátek snášky:
květen. Prodeje se uskuteční: v pondělí
20. dubna – v 15 00 hod. u Západního nádraží. Případné bližší informace: tel – 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166.
n Pronajmu garáž v Žatci v blízkosti
ulic Šafaříkova, Dukelská, Pražská, el.
220 V. Více info na tel. 777 881 880.
n Koupím zahradu v klidné části Žatce, minimálně od 4 arů. Tel.:
774 240 723
n Pronajmu byt 1+1, holý nájem
6000,- Kč. Tel. 724 122 177.
n Pronajmu byt 2+1, neplatíte žádný
fond oprav. Tel. 739 887 705.

Vila hop Kellner
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Domácí mléko

prodej ze dvora, vysoká kvalita,
denně čerstvé.

Farma Šťastný, Radičeves u Žatce,
kontakt 724 548 654

O Žateckou šlápotu byl zájem

Hezké sluneční počasí minulou sobotu bylo svědkem shromažďování lidí u morového sloupu. Někteří „nákupuchtiví“ kolemjdoucí utrousili poznámku „že
se zde koná asi nějaká demonstrace – protest, to je dneska v módě….“.
Žádná demonstrace, u morového historických objektech. Procházku po
sloupu měli sraz ti, kteří ještě neměli tu historických skvostech pod názvem
možnost se dozvědět něco zajímavého „Žatecká šlápota“ pořádala Základní
o Žatci. Jak je známo, centrum města organizace SPCCH (Svaz postiž. civije souborem několika historických ob- lizačními chorobami) Žatec. Účastníky
jektů a architektonických skvostů. A tak po těchto objektech provedl historik
se účastníci např. dozvěděli, že právě Regionálního muzea Žatec PhDr. Jiří
k zažehnání epidemie moru se stavěly Matyáš. Pořadatelé děkují nejen svým
morové sloupy, že městská radnice byla členům, ale všem, kteří se této zajímavé
kdysi jako tržnice sukna a zajímavosti procházky zúčastnili. Několik desítek
o Hošťálkově domě, o nejmenší chmel- účastníků byla ta nejlepší odměna pro
ničce, Libočanské brance, o Staré poště, pořadatele, kteří se na Vás těší při dalkterá prošla několika změnami a dalších ších akcích. (žit)

„Večery Ve Vile“ podruhé aneb
„Nejnovější poznatky z historie Žatce“

Co nového prozradil archeologický výzkum v Žatci, bude tématem přednášky
archeologa Mgr. Petra Čecha.
Přednáška bude další akcí z cyklu probíhal totiž na okraji tehdejšího
„VVV… “. Žatecký archeolog seznámí města, kde se dříve nacházely chudinposluchače s rozdíly mezi raně středo- ské čtvrtě. Součástí přednášky budou
věkou aglomerací a vrcholně středově- i ukázky některých vykopaných nálezů.
kým městem, ve které se Žatec vyvinul.
Máte-li zájem dozvědět se více, přijďHlavním tématem bude život městské te se podívat do Křížovy vily ve čtvrtek
chudiny. Poslední výzkum Mgr. Čecha 16. dubna v 18 hodin.
kv

POZVÁNKA
Restaurace u Horejse (mrtvolka)
17.4.09 Tři sestry - revival

PŘIŠLI NA SVĚT
1.4. Markéta Nováková
Matěj Cibulka
2.4. Pavel Šafránek
Ela Lošťáková
Tereza Janoušková
4.4. Jan Bartoň
Nicolas Grác
Daniel Průša
5.4. Tereza Bartlova
Tomáš Ďurmek
6.4. Petr Tolog
7.4. Věra Šampalíková
Jiří Schramek
Marie Venerová

ROZLOUČENÍ
6.4. Antonín Andrášek

3,9kg
3,2kg
3,4kg
3,2kg
2,9kg
3,4kg
3,6kg
3,3kg
2,8kg
3,2kg
2,7kg
2,3kg
2,9kg
3,0kg

„Umučení Krista“
v Křížově vile

Na Velkopáteční předvečer je pro
návštěvníky Vily připravené divadelní
představení vycházející z biblických
motivů.
Křesťanský smysl Velikonoc nespočívá v malovaných vajíčkách a v mrskání pomlázkou. Vychází z dějinných
událostí, starých víc než dva tisíce
let a přesto dodnes připomínaných.
Příběh o umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista tvoří podstatu křesťanských
církví celého světa, a proto si tvůrci
řekli, že by ho mělo znát co nejširší publikum.“ Umučení Krista“ zahrají herci
z kadaňského divadla Navenek, kteří
příběh upravili pro současného diváka.
Představení se koná ve čtvrtek 9. dubna
v 17.00 hodin ve velkém sále Křížovy vily
(kv)
73 let v Žatci.
51cm
50cm
54cm
52cm
49cm
49cm
50cm
49cm
40cm
51cm
47cm
46cm
50cm
52cm

Velikonoční sleva 10% - platí do 30. 4. 2009

na všechny terminy pobytových zájezdů pořádaných CK Jarotour, a to:
Španělsko:
Roses - hotel Ciudadela a studia Els Molins
Lloret de Mar - hotel Don Juan (až 2 děti do 12 let pobyt úplně zdarma)
Santa Susanna - hotel Los Piňos (1 dítě do 12 let pobyt úplně zdarma)
Mimořádná nabídka na termíny: 29. 5.- 7. 6. a 5. 6. – 14. 6. – hotel Don Juan
a hotel Los Piňos (v ceně doprava, polopenze – švédské stoly, delegát)
Cena pro dosp. osobu 6 890,- Kč, děti platí jen dopravu.
Nabízíme online prodej vstupenek na divadelní představení a muzikály s možností výběru volných sedadel.
Pořádáme zájezd na muzikály: Dracula 30. 4. 2009, Kladivo na čarodějnice
14. 5. 2009, Carmen 24. 9. a 1. 10. 2009. Ceny vstupenek od 230,- Kč do
690,- Kč. Včas si zarezervujte.
Dále nabízíme:
Prodej online jízdenek a letenek, mezinárodní převod peněz – Western Union
(během cca 10 minut). Prodáváme zájezdy mnoha CK – např. Čedok, Eximtours, Fischer, Firo-tour, VTT, Zemek, Blue Style a další…
Rovněž nabízíme široký výběr pronájmu chat, lázeňských pobytů a pobytů
v ČR a na Slovensku.

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

ně
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Fotbalisté žateckého Slavoje získali
další důležité body v 19.kole krajského přeboru. K radosti přítomných
diváků nečekaně vysoko zdolali soupeře TJ Oldřichov. Rezerva mužů
zajížděla k těžkému utkání na hřiště jednoho z aspirantů na postup FK Strupčice. A tým dorostu měl volno, neboť jeho
soupeř SK Jirkov se odhlásil ze soutěže.
Mladší dorost neuspěl v Klášterci,
kde vedl dokonce 2 - 0 a přesto odešel
poražen v poměru 4 - 2. Starší žáci
doma opět neuspěli a prohráli s Kadani
1 - 5, mladší žáci porazili v přípravě
Klášterec 4 - 1.
n FK Slavoj Žatec A - TJ Oldřichov
7 - 1 / pol.2 - 1 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Heinc - Zlatohlávek - Dykas - Jindra - M.Paul - Macháček M. - Podroužek - Poborský - Macháček
Z. Střídali: Voigt, Jarolím, Vlk,
Po velice vydařeném utkání v Kadani
před týdnem, kdy Slavoj získal nečekaně
plný bodový zisk, bylo utkání v očekávání . Slunečné počasí provázelo samotný
průběh utkání od svého počátku. Ze začátku se na kopačkách domácích hráčů
střídaly určité nepřesnosti, se snahou
předvést konečně domácím fandům lepší hru a konečný výsledek utkání. První
radostný okamžik přišel ve 31.minutě,
kdy domácí kapitán M.Paul, mimo jiné
se trvale zabydluje v sestavě po návratu ze
zahraničí, si naběhl na přesnou přihrávku
a nekompromisně zavěsil. Když ve 37.minutě Podroužek pěknou střelou zvýšil na
2 - 0, nastalo určité uspokojení s vývojem
utkání. V samotném závěru poločasu se
nejprve srazili domácí hráči s brankářem
Zaťkem, který byl ošetřován, se snahou poločas dohrát. Jeho zdravotní stav měl však
dohru v podobě dosažené branky hostí
ve 46.minutě. Domácí trenéři byly nuceni do druhého poločasu na hřiště poslat
náhradního brankáře Voigta, neboť zraněný Zaťko musel být o poločas převezen do
nemocnice s podezřením na otřes mozku.
Zajímavý byl ale další průběh úvodu utkání. Nejdříve se dostal do gólové šance Poborský, který zvýšil na 3 - 1, a zanedlouho
se nepříjemně zranil a musel být střídan
Vlkem který se naopak po 14.dnech po
nemoci vrátil do sestavy. Od té chvíle
rozjel Slavoj nečekaný brankostroj
a postupně Vlk, Macháček M.,Vávra
a v 90. minutě krásnou hlavičkou Jindra stanovili konečný výsledek 7 - 1.
Tím domácí potvrdili získané body
a netají se dalším posunutím v tabulce
směrem nahoru.
n Pozvánka na další utkání týmů
FK Slavoj Žatec :

A muži zajíždí v sobotu 11.4.09 do Štětí,
začátek utkání v 10.15 hod.
B muži nastoupí v Libočanech v neděli 12.4.09 od 16.30 proti Hornímu
Jiřetínu.
A dorost v sobotu 11.4.09 zajíždí do
Kozlů, začátek ve 13.30 hod.
B dorost v neděli od 10.30 hod. v Libočanech nastoupí proti Podbořanům.
Pavel Maňák

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU
n Ervěnice A - Žatec 2:0 (25:7,25:15)
n Veros Chomutov - Žatec 2:1
(22:25, 25:21,15:6)
n Ústí n/Labem - Žatec 2:0 (25:9,
25:23)

Ke svým posledním zápasům nastoupili
dnes starší žáci voslabené sestavě v Ervěnicích. K úvodnímu utkaní nastoupili
žáci s vedoucím družstvem soutěže
Ervěnice A, k žádnému překvapení nedošlo a naši chlapci hladce prohráli 0:2.
Výsledek s družstvem Veros Chomutov
byl důležitý, neboť se hrálo o konečné
4. místo v tabulce, bohužel pro naše
hráče dopadlo díky vlastním chybám
hlavně velkému počtu zkažených podání
špatně,naší hráči prohráli 1:2. V dalším
zápase s Ústím n/Labem také prohráli
hladce 0:2. V celkovém pořadí skončili
naši žáci na 5. místě. Přeborníkem kraje
se stalo družstvo Ervěnice A.
Sestava: Koutník Patrik, Opat Tomáš,
Vandírek Lukáš, Jančík Karel, Sulka Michal, Pejchal Filip, Provazník Patrik.

„Hoši děkujem, hoši děkujem…“

skandovalo téměř sedm tisíc diváků v závěru přestávky ligového zápasu mezi
Spartou a Libercem. Toto skandování patřilo nejmladším fotbalistům Blšanské
přípravky, kteří na Letné sehráli v poločase přátelský zápas s domácí Spartou.
Výsledek není ani tak důležitý, jako ten fakt, že malí fotbalisté z Blšan „nasávali“
atmosféru velkého fotbalu. Nikdo z nás si nedovede představit, co se odehrávalo
v jejich „fotbalových dušičkách“ když vybíhali do „letenského fotbalového kotle“. Asi největší fotbalový zážitek mají Pája Klíč a Tomáš Tvrz, kteří se v přímém
televizním přenosu, zúčastnili zahajovacího ceremoniálu. Pro všechny kluky,
byly tyto okamžiky jedním z vrcholů jejich letošní fotbalové sezóny.

Tentokrát vyhrálo šťastnější družstvo
a to bohužel nebylo to Žatecké
K 20 kolu KP A a zároveň zápasu naděje odjížděli hráči Lokomotivy Žatec A na
kuželnu VTŽ Chomutov B. Výhra nebo
alespoň plichta dávala naději na souboj
o čelo tabulky. Zápas to byl velice vyrovnaný a rozhodl ho J. Čaboun, bohužel pro
Žatec, ten v domácím dresu. Lokomotiva,
která si vybrala plný koš smůly, tak zřejmě přišla o možnost přímého postupu do
divize. Zároveň se ale přesvědčila, že při
tak úzkém hráčském kádru áčka se celá
sezóna nedá odehrát bez zaváhání.
Zahajoval A. Čaboun a bojoval o každou
kuželku. Nakonec dokázal udržet těsnou
výhru o 6. Druhý musel nastoupit Zd. Ptáček st. místo Tajbla. Bojoval statečně, ale
chyboval více než domácí, ke vší smůle
ještě nestihl čas a prohrál o 13.
Domácí šli do vedení ve třetí dvojici.
Hofmann nehrál zle, ale i on měl problémy s časomírou, což ho mírně rozhodilo

a ztratil 14 kuželek. O srovnání se postaral
ve čtvrtém duelu Basák. Také se mu lepila smůla na ruce, naštěstí domácí hráčka
nezvládla koncovku a tak se štěstím
vyhrál o 2.
Vše se zlomilo v páté dvojici. Jarolím
držel s Chomutovským J. Čabounem
krok v plných. Domácímu ale perfektně
vyšla dorážka, zásluhou které vyhrál o 37.
Padlo vše na co sáhl.
Žatecký J. Čaboun se pokusil o malý
zázrak. Přestože doslova přetrpěl plné
exeloval v dorážce ( 170 ) a výhrou o 17
korigoval konečný výsledek.
Škoda, přehodit dva hráče, byla to remíza, ale na to se bohužel nehraje.
n VTŽ Chomutov B - Lokomotiva
Žatec A 5 : 3 ( 2453 : 2414 )

A. Čaboun 409, Ptáček 385, Hofmann
402, Basák 398, Jarolím 399, J. Čaboun
421.

ZE ŽATECKÉHO VOLEJBALU
Starší žákyně v sobotu absolvovaly
poslední kolo 1. ligy KP. Na turnaj jsme
odjížděli s jistotou druhého místa a dívky
měly zpočátku problémy s motivací, přesto náš nepříliš nadšený výkon na oba ranní
soupeře VK Ervěnice i Děčín „B“ stačil
a vyhráli jsme 2x 2:0.
Posledním utkáním turnaje pak bylo
souboj dvou nejlepších družstev v soutěži.
Naše dívky i hráčky Děčínského „áčka“
nastoupily k zápasu velmi vyhecovaně
a body oběma týmům přibývaly prakticky
jen po pohledných volejbalových akcích.
Výborné a vyrovnané výkony na obou
stranách sítě dovedly zápas do rozhodujícího tie-breaku, kde nás zkušenější soupeř dokázal zatlačit do defenzivy těžkým
servisem a zaslouženě zvítězil.

Děvčata v celé sezoně podlehly pouze
Děčínu, vybojovaly druhé místo a za
dva týdny je čeká boj o mistra republiky
v Novém Jičíně.
V neděli jsme v soutěži kadetek hostovali na půdě neporaženého VKM
Ústí nad Labem a přes místy bojovný
a nadšený výkon nás zkušený soupeř
prakticky k ničemu nepustil a domů
jsme jeli po dvou porážkách 0:3. Po
oba dny hrála výborně mladá nahravačka Eliška Kundratová, ostatní dívky se
hlavně v neděli nevyvarovaly drobných
herních výkyvů.
Sestava: M. Nosková, D. Piglová, E.
Kundratová, I. Šebková, B. Hanušová,
J. Břízová, J. Zlatinská, O. Hradcová, I.
Mullerová, A. Lučanová.

Pozvánka na kulturní akci na zámku v Krásném
Dvoře - s účastí dětí z Podbořanské ZUŠ

O Velikonocích, v sobotu a v neděli, se bude na zámku a na nádvoří zámku konat
takzvané Zahájení sezóny, pro které je vypracován mimořádný a poutavý program.
Průvodkyně budou oblečeny v dobových kostýmech a téma je od vzniku původní
dřevěné tvrze po současnost, jednotliví významní majitelé si budou předávat klíč
od zámku, k tomu je připraveno poutavé vyprávění.
Kulturní akce začíná v 10 hod. a předpokládaný konec, v sobotu i v neděli, bude
zřejmě v pozdních večerních hodinách, podle zájmu a množství návštěvníků.
Srdečně zveme všechny příznivce dobré zábavy, zájemce o historii a samozřejmě
rodiče a příbuzné dětí, které v tomto programu budou vystupovat.
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Otevření bazénu během velikonoc!
Čtvrtek 9. 4. 2009 otevřeno
Pátek 10.4. 2009 otevřeno
Velikonoční pondělí

dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
dopoledne od 10 do 12 hodin.
odpoledne od 16 do 22 hodin.
otevřeno od 18 do 22 hodin.
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