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Upozornění

Zastupitelé
schválili příspěvky
organizacím
a osobám nad 50
tisíc korun

Poskytovatelem dotací na zateplení rodinných domů nejsou obce ani
městské úřady. Hlavním a jediným
koordinátorem těchto (a jiných)
dotací je Státní fond životního
prostředí ČR (www.sfzp.cz), bezplatná linka 800 260 506.

Důležitá
informace
pro občany

Tímto oznamujeme občanům, že
z důvodu centralizace bude v termínu od 01.05. – 10.05.2009 celostátní
výluka informačních systémů správních evidencí a evidence motorových
vozidel. Celostátní výluku těchto
systémů zabezpečuje Ministerstvo
vnitra ČR.
V této době nebudou možné
žádné zápisy do evidence obyvatel,
evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů a registru
silničních vozidel. Registr řidičů
bude i nadále funkční.
Po výše uvedenou dobu nebudou
v úředních dnech přepážky úřadu
uzavřeny a v případě potřeby Vám
úředníci na těchto přepážkách podají bližší informace.
Ing. Bc. Petr Vajda
vedoucí odboru vnitřních věcí

V sobotu 18.4.2009 dopoledne proběhlo na městském úřadě v Žatci vítání občánků . Ze čtyřiMěsto plánuje
ceti pozvaných dětí, narozených od prosince roku 2008 do začátku března 2009 se dostavilo k uvítání
do života třicettři občánků. Na snímku malý Kryštůfek s rodiči Michaelou a Romanem Černými. stej
obnovu vybavení
divadla
Aktivity pro seniory města Žatce
Žatec – Rada města Žatce v pondělí na
svém jednání schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Týká se renovace vybavení
divadla a digitálního kina, konkrétně
výměny opotřebených a prosezených
sedadel, podlahových krytin pod sedačkami a čalouněných opěr. Současně
proběhne výměna potrhaných výkrytů
plátna, opon a šál. Nakonec bude celý
prostor nově vymalován. V investičním
fondu byly na tuto akci schválené finanční prostředky.
Rada současně odsouhlasila i výběr
firem, kterým bude zaslána nabídka na
dodávku všech prací.
(kas)

Vážení čtenáři,
podrobnější
informace
o Projektu
Chrámu chmele
a piva najdete
na straně 3.

Činnost Klubu aktivních seniorů
započne realizací úvodního semináře,
který se bude konat v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří v Masarykově ulici č.p. 745 v Žatci 28.4. 2009
od 14 hodin. Je financován z rozpočtu
Města Žatce v rámci realizace cílů
a opatření Komunitního plánu města
Žatce. Hlavní náplní Klubu budou tři
dlouhodobé výukové kurzy s hodinovou
dotací 70 hod. (Základy výpočetní techniky, anglický či německý jazyk), dále
14 setkání spojených s přednáškou
na téma, které si budou moci senioři
zvolit sami.
Úvodní seminář k dalšímu projek-

tu „Senioři Komunikují“ proběhne
30.4.2009 také od 14 hodin v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří a je financován Nadačním fondem
Livie a Václava Klausových. Partnery
tohoto projektu jsou Nadace České
spořitelny a T-Mobile.
Výukový kurz v rozsahu 14 dnů bude
probíhat v termínu od 18.5.-29.5.2009
v odpoledních hodinách (hodinová dotace kurzu - 21 hodin výuky počítačů,
1 hodina výuky o platebních kartách,
1 hodina výuky o používání mobilního
telefonu).
Bližší informace na telefonním čísle 723 517 906 (p. Hodanová).

Chystá se preventivní ohnisková deratizace
Žatec – Na několika stovkách míst ve městě proběhne pokládka návnad s jedem, určeným k likvidaci hlodavců, především potkanů. Tato tzv. preventivní
ohnisková deratizace probíhá v Žatci pravidelně od roku 1995.
Seznamy ohnisek připravuje a aktu- vodovody a kanalizace v rámci kanalizačalizuje odbor životního prostředí a ma- ní sítě, kde se hlodavců zdržuje nejvíce,
jetkový odbor na základě vlastních zjiš- a ve své síti i Žatecká teplárenská.
tění, hlášení správců nemovitostí, firem
Deratizace proběhne v několika etai občanů. Vlastní pokládka se například pách, celkem se pokládka plus následná
provádí v městských bytových domech, dosypávka uskuteční na 2 650 místech.
u kontejnerových stání, v okolí skládek Použije se k tomu cca 40 metrických
či u nor hlodavců. Souběžně s městem centů účinné látky s příměsí rybí moučprovádí vlastní deratizaci i Severočeské ky. V objektech je sice vylepeno příslušné

Žatec – Na posledním zasedání zastupitelstva města Žatce došlo ke schválení navržených částek v oblasti sportu, sociální péče
i volnočasových aktivit.
V návaznosti na schválený Komunitní plán
města Žatce byl do rozpočtu zařazený speciální dotační titul, určený k realizaci potřebných
cílů a opatření. Zastupitelé na návrh pracovních skupin, sociálně-zdravotní komise a rady
města nakonec odsouhlasili bez jakýchkoliv
problémů následující částky: 70 tisíc korun
pro Mateřské centrum Sedmikráska, pro
Alenu Krátkou na projekt “Doma je doma“
částku 100 tisíc korun, a pro Kamarád Lorm
60 tisíc korun na klubovou činnost.
V rámci sportovních organizací dostala
Slavoj Žatec celkem 816 775 Kč (včetně
400tisícového příspěvku na opravu, údržbu a investiční akce), TJ Šroubárna Žatec
708 150 Kč, TJ Sever Žatec 602 610 Kč, SK
Jazzmani Žatec 357 024 Kč, TJ Lokomotiva
Žatec 233 600 Kč, Volejbalový klub Sever Žatec 217 950 Kč, Kick Box Žatec 114 600 Kč,
SK Nohejbal Žatec 133 550 Kč, Karate
Klub Žatec 102 522 Kč, Squash Club Žatec
96 775 Kč, SK Sokol Bezděkov 58 100 Kč,
Šachový klub Magic Žatec 57 300 Kč a Svaz
branně-technických sportů 56 350 Kč.
U příspěvků v kolonce tzv. „ostatní“ organizace“ zastupitelé ještě odsouhlasili pro
agenturu Arnika – komplexní domácí péče
70 tisíc korun na specializovanou sociální
a zdravotní péči o občany s kombinovaným
postižením.
O dalších schválených příspěvcích se dočtete v příštím vydání.
(kas)

varování, nicméně nabádáme obyvatele,
aby především dětem a svým čtyřnohým
domácím mazlíčkům neumožnili se k návnadám ani přiblížit.
Pokládka se děje i průběžně, především
na základě hlášení občanů o výskytu
potkanů. Nutno upozornit, že vyhazováním potravin do odpadových nádob
či dokonce mimo ně lidé sami napomáhají udržování, případně rozšiřování
populace hlodavců.
(kas)

Minulý čtvrtek se slavnostně otevírala restaurace, která je součástí

hotelu Černý Orel, kterou vybudovala firma Rent Point s.r.o., jejíž majiteli jsou Jan Greisiger a Karel Korf. Tato developerská firma se zabývá
rekonstrukcemi starších nemovitostí, které dále pronajímá. Jejími počiny jsou například hotel Slunce v Podbořanech, kulturní dům Impérium
v Lounech, kulturní dům HB a Lidový dům v Žatci. Hotel byl vybudován
z chátrající budovy na autobusovém nádraží v Žatci, jejíž historie sahá do
roku 1850, kdy sloužila jako sklad chmele. Přízemí budovy tvoří restaurace „U Orlice“, myslivecký lobby salónek a kongresové centrum vhodné
k pořádání svateb, přednášek, vernisáží a jiných kulturních akcí. Vše je
za přijatelné ceny. Přijďte se přesvědčit a ochutnat zvěřinové speciality.
Vaši návštěvu Vám každý pátek a neděli zpříjemní živé hraní na piano.
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Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Radou Města Žatec dne
14.07.2008
Území pro výstavbu rodinných domů je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo
navrženo základní členění parcel do bloků
navazujících na současné ulice Vrchlického,
Politických vězňů, Elišky Krásnohorské,
Dukelská a U Flóry v Žatci :
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise
úhrada částky 5.000,- Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD je
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána do 2
měsíců ode dne schválení zastupitelstvem
města
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za 1m2
bude zaplacena před podpisem kupní
smlouvy
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč za 1m2
bude zaplacena do 4 let od podpisu kupní
smlouvy, její úhrada bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD (dokončení stavby se rozumí vydání pravomocného
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení
užívání stavby) do 4 let od podpisu kupní smlouvy bude část kupní ceny ve výši
708,-Kč za m 2 převáděného pozemku
prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí (KN)
za zaplacenou část kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice na pozemek je možné po schválené žádosti na OŽP z deponie
ornice v zadní části lokality Kamenný vršek
na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně po nově vytvořeném
nájezdu š. 4 m ze zámkové skladebné
dlažby. Změna umístění vjezdu je možná
po schválení ORM a zhotovitele stavby
tech. infrastruktury (Silnice GROUP a.s.)
na vlastní náklady majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník, od
silnice oddělený parkovacím stáním dl.
5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno u každého pozemku) přerušovaný zatravněním a ozeleněním keři a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka vody
PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové
šachtě nepojezdné – pro pojezd je nutné
provést úpravu vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem na mělké uložení
stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek
u některých parcel minimální – cca 1,2 m
pod terénem (nutnost odkanalizování při
podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude
možné napojit pouze přes bezpečnostní
přepadovou jímku – nelze napojit přímo
(bude součástí projektové dokumentace
(dále jen „PD“) ke stavebnímu povolení
(dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na
pozemcích cca 2 m od hranice pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici pozemku. Odtud bude
na pozemek vyvedena zaslepená přípojka
teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu jednotlivých
RD (ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně s vynechaným prostorem pro připojení RD
a elektroměr (cena za připojení ke každé
parcele 3 x 25A je již uhrazena).

Žatecký
týdeník

Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD shodná tj.
5,5 m od hranice pozemku. U rohových
parcel bude stavební čára 5,5 m dodržena
z obou stran od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než 5,5 m
od hranice pozemku – platí stavební
čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/54
a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží nebude řešeno
jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci ke
SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné nebo
částečně průhledné s podezdívkou, výška
oplocení 1,8m, materiál a barva nejsou
stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit jiný
způsob ekologického vytápění – např.
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
sluneční energie a to na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení stavby
se bude vyjadřovat architekt města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace,
SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby
podá odbor rozvoje města tel. 415736264,
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 pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
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
nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 11.3.2009 do 9.4.2009

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

Žatecký týdeník
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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, pozšta), ubytování
a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).

Zveřejněno od 25.3.09 - 23.4.09

Projednáno RM dne 10.12.2007
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden celek
k výstavbě RD za podmínek stanovených
odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
- zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou let
od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou
odstoupení od smlouvy
- dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
- Zřízení věcného práva předkupního pro
Město Žatec po dobu 3 let od vkladu kupní smlouvy, a to za kupní cenu rovnající se
ceně kupní.

Projednáno RM dne 12.03.2007
Pozemky k budoucí výstavbě bytového domu
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře
2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 m2 ul.
Husova v Žatci k výstavbě bytového domu
za podmínek stanovených odborem rozvoje
města (1.NP občanská vybavenost – obchody, služby apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorněním, že realizaci stavby lze odsouhlasit
až po schválení nového územního plánu,
s upozorněním na vedení inženýrských sítí
a dále s tím, že k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.

Zveřejněno: od 16. 04. 2009 do 15. 05.
2009

Zveřejněno: od 16.04.2009 do 15.05.2009

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku volné bytové jednotky:
č.p.

č.bytu

ulice

velikost

podlah. plocha

kupní cena

1065

6

Purkyněho v Žatci

1+3

128,20 m

1.037.410,-Kč

2834

30

Dr. Václava Kůrky

0+1

2832

2

Dr. Václava Kůrky v Žatci

2819

13

Písečná v Žatci

2825

12

2823

2

31,00 m

2

463.320,-Kč

0+1

31,00 m

2

379.100,-Kč

1+3

68,50 m2

931.510,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

941.150,-Kč

2828

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

1+3

71,00 m

2

945.720,-Kč

2828

8

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

40,20 m2

507.030,-Kč

2833

6

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

419.730,-Kč

2

11

Stroupeč

1+3

71,70 m

2

315.390,-Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ
o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění záměru Žatec. Více informací získáte na majetkovém odboru MěÚ Žatec
prodat. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec tel. 415736224, email jelinek@mesto-zatec.cz.
včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
Zveřejněno od 22.4.2009 do 21.5.2009

Jidáše
–obnovená
tradice

Je dobře že se v posledních letech
pomalu a jistě vracejí jak na Vánoce,
tak na Velikonoce obnovené tradice.
Ty Velikonoční jsou zvlášť veselé, zima
odkládá svůj kabát a všichni se těšíme
z příchodu jara a hlavně sluníčka. Letošní Velikonoční jarmark na žateckém náměstí se vydařil právě díky slunečnému
počasí. Svůj stánek zde tentokrát otevřel
také Svaz postižených civilizačními chorobami v Žatci, spolu se Seniorklubem
Žatec. Prodávaly se jidáše - obřadní
pečivo, z historie křesťanských zvyků
se dovídáme, že je hospodyně pekly
na Škaredou středu a před východem
slunce na Zelený čtvrtek se jedly, aby
zajistily dobré zdraví. Jestli zajistily dobré zdraví ty žatecké, těžko říci, ale určitě
byl o ně zájem. Ti starší se vraceli do dob
mládí, ti mladší nedůvěřivě pokukovali,
cože je to za pečivo. A to, že byly jidáše
na žateckém náměstí k prodeji je zásluhou nejen žen z SPCCH Žatec, ale
také jediné zástupkyně seniorklubu
paní Milušky Buvaličové. Poděkování
patří také panu Kadlecovi z restaurace
„Na Růžku“, který umožnil ženám toto
pečivo v jejich prostorách upéci. Všem,
kteří se ve stánku u prodeje jidášů vystřídali patří poděkování.
Za ZO SPCCH Žatec
S. Žitníková, D. Hollerová

Besedovali jsme se
státní zástupkyní

V pondělí 30. března 2009 navštívila Základní školu praktickou a Praktickou školu
v Žatci státní zástupkyně paní JUDr. Černá z Okresního státního zastupitelství v Lounech. Hlavní náplní práce paní státní zástupkyně je sběr podkladů pro podání návrhu
na soudní řízení ve věcech mládeže.
Celou hodinu děti napjatě poslouchaly né péče, popřípadě jim může být nařízena
a diskutovaly na téma kriminální činnost ochranná výchova. V průběhu besedy, která
mládeže. Byly seznámeny o možnostech se nesla ve velmi přátelském duchu, se žáci
postihů za různé druhy spáchané trestní aktivně zajímali o problémy, které by je čekaly
činnosti. Žáci se tak dověděli, že mladist- v případě spáchání trestního činu. Získali i invému lze uložit různá výchovná, ochranná formace o celém legislativním postupu, který
i trestní opatření. Mnozí byli překvapení, by je následně čekal.
že i nezletilému může být odňata svoboda
Na konci besedy se mnozí žáci „dušovali“,
nepodmíněně a to až na pět, výjimečně až že raději nikdy zákon neporuší. Kdyby slova
na deset let. Také žáci mladší patnácti let paní státní zástupkyně měla odradit žáky od
byli zaskočeni konstatováním, že i na ně je závadového chování, patřil by jí velký dík za
„pamatováno“ v Zákoně č. 218/2003 Sb. záchranu mladých lidí. Bohužel realita bývá
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy jiná. I tak jí chceme poděkovat za skvělou
a o soudnictví ve věcech mládeže. I oni mo- atmosféru, kterou na tak závažné téma
hou být za jinak trestný čin pod dohledem dokázala navodit a také za čas, který nám
probačního pracovníka, či zařazeni do te- věnovala. Děkujeme.
rapeutického, psychologického nebo jiného
Děti a učitelé DD, ZŠ a SŠ Žatec
výchovného programu ve středisku výchovSvatopluka Čecha 2773

Jarní výlet do Prahy
Začalo jaro a konečně vykouklo sluníčko,
takže 40 dětí z žateckého dětského domova
vyrazilo na výlet do Prahy. Všichni jsme se
těšili na den plný zážitků. Nejdříve jsme
si na Vyšehradě prohlédli skálu, ze které
skákal Šemík z Horymírem do Vltavy. Na
vyšehradském hřbitově jsme hledali hroby
známých osobností např. B. Němcové,
K. Čapka, B. Smetany, |V.Buriana, vždy
jsme se od tet dozvěděli něco zajímavého
z jejich života. Prohlédli jsme si kostel sv.

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.

Petra a Pavla. Odpoledne jsme měli namířeno do Kongresového centra v Praze,
kde se konal V. Mezinárodní festival dětí
a mládeže.Vystupovaly zde děti z celé Evropy. Děti zpívaly a tančily, nemohli jsme
spustit oči z nádherných kostýmů.Všichni
účinkující byli velmi šikovní, každý dostal
nějakou cenu.
Domů jsme se vrátili až v noci, ale to nám
nevadilo, byl to fajn výlet.
K. Jandová DD,ZŠ a SŠ Žatec

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

V

23. dubna 2009

Projekt Chrám Chmele a Piva

e čtvrtek 16. dubna došlo na náměstí Prokopa Velkého poblíž Chmelařského muzea k oficiálnímu předání staveniště v rámci projektu Chrám Chmele a Piva. Zástupci generálního dodavatele
stavby firmy Metall Quatro s.r.o. převzali objekty, které jsou pilířem tohoto projektu. V sobotu 25.
dubna odpoledne si při návštěvě Žatce přijede začínající realizaci projektu Chrám Chmele a Piva
prohlédnout eurokomisařka pro regionální politiku Danuta Hübner, kterou doprovodí zástupci
Ústeckého kraje. Po sedmiletém úsilí tedy projekt dospěl do své stavební části a obyvatelé města
i regionu začnou sledovat změny, které proběhnou v rámci revitalizace Pražského předměstí v Žatci.
Na projekt, jehož celkové náklady se přiblíží k 250 milionům korun získalo město nejvyšší dotaci
ve své historii. Rekordní je také nejnižší možná finanční spoluúčast města ve výši 7,5 % z celkových
Stěžejním cílem projektu je oživení historického jádra města Žatce, podpora rozvoje moderních podnikatelských prvků vázaných na tuzemský i zahraniční cestovní
ruch, zlepšení podmínek pro malé i střední
podnikání v oblasti infrastruktury turistických služeb a zvětšení počtu návštěvníků
v celém regionu Žatecké chmelařské oblasti, která se platonicky přezdívá: Chrám
Chmele a Piva. V samém důsledku pak
renesance kulturně – historického dědictví
historického města a vytvoření podmínek
pro další rozvoj turistiky a agroturistiky
v regionu, který má potenciál stát se novou
turistickou destinací s ojedinělou nabídkou
pro domácí i zahraniční turisty.
Zachování tradic minulosti i současnosti
se stalo hlavní náplní činnosti občanského sdružení Chrám Chmele a Piva, které
v Žatci vzniklo v roce 2001. To připravilo
projekt se stejnojmenným názvem, který si

zice naváže na Chmelařské Muzeum, které
se nachází v sousedním objektu.
Na konci labyrintu bude čekat návštěvníky velká skleněná chmelová šiška. Unikátnost exponátu spočívá v tom, že půjde
o opravdu největší skleněnou chmelovou
šišku světa - pomyslnou modlu Žatecka,
modlu, která stála u zrodu opakované
prosperity města i regionu.

n Rozhledna

Žatecké komíny, a samozřejmě nejen
ony, jsou živoucí minulostí, kterou bychom měli zachovat i příštím generacím,
jsou důkazem ještě nedávné prosperity
města a jeho obyvatel. Jsou důkazem
schopnosti našich předků nejen vypěstovat, ale i zpracovat a prodat jedinečnou
komoditu – chmel, který od prvopočátku
dějin stojí na prvním místě pomyslného
žebříčku produktů, které nejvíce ovlivnily
prosperitu nejen města ale především
celého chmelařského kraje.

Harmonogram projektu:

n Etapa č. 1 - 2. 1. 2007 až 31. 10. 2009
Vstupní objekt - rozhledna, revitalizace historického skladu a balírny chmele, inženýrské sítě a přeložky, rekonstrukce historických komunikací a náměstí- nám. Prokopa
Velkého, revitalizace proluky- expozice česacích strojů
n Etapa č. 2 - 1. 11. 2009 až 14. 7. 2010
Revitalizace hospodářského zázemí chmelařského skladu, rekonstrukce historických
komunikací a náměstí - nám. Prokopa Velkého, Severní dvůr, soubor technologií
multimediálních a řídících zařízení
n Etapa č. 3 - 15. 7. 2010 až 31.12. 2010
Jižní zahrada pro děti, renovace klášterní zahrady, revitalizace č.p. 356 - bývalá
renesanční sladovna
n Etapa č. 4 - 1. 1. 2011 až 29. 7. 2011
dokončení renovace klášterní zahrady a revitalizace č.p. 356
Podrobnější informace o jednotlivých etapách budete průběžně nacházet na:
www.mesto-zatec.cz, sekce Městský úřad odkaz Strukturální fondy EU
klade za hlavní cíl představit výše uvedené n Umístění rozhledny
hodnoty regionu široké vrstvě veřejnosti.
Věž je v Pražském předměstí situon Náplň projektu
vána na jižní stranu náměstí Prokopa
Hlavním startovním bodem celého pro- Velkého na okraj velké dlážděné plochy.
jektu, který dostal název Chrám Chmele V místě, kde kdysi stál starý statek,
a Piva, se stane Informační centrum a kde dnes stojí provizorní přízemní
Žatecké chmelařské oblasti. Právě zde plechová bouda se skladem a garáží.
návštěvník regionu netradičním zážitRozhlednu vytvoří 40 m vysoký kvádr
kem pozná současnost i historické tradice o půdorysných rozměrech nosné kona načerpá informace o všech 300 chmelař- strukce 6,1 x 6,1 m; je zakončen symboských obcích, které se na území Žatecké lickou chmelnicí v podobě 7 ocelových
chmelařské oblasti nacházejí. Zároveň tyčí. Střecha slouží zároveň jako vyhlídby měl návštěvník možnost se seznámit ková plošina. Se sousedním objektem
s chmelovými produkty a ochutnat i ně- Regionálního informačního centra bude
kolik druhů piv, které by byly vyráběny ze věž propojena spojovacím ocelovým příŽateckého chmele přímo v rámci expozice hradovým tubusem.
o chmelařství v malinkém minipivovaru.
Samotné těleso věže je tvořeno dvěma
v sobě umístěnými tubusy.
n Rekonstrukce historického
Vnitřní tubus je nosný a poslouží jako
skladu a balírny chmele
výtahová
šachta pro atypický výtah pro
Informační centrum Žatecké chmelařské
oblasti bude umístěno v historickém skla- max. 20 návštěvníků Výtah bude vybadu a balírně chmele. Dnes již unikátní ob- ven nejmodernější projekční technologií,
jekt se dochoval v autentické podobě, ale která umožní promítat návštěvníkům
propagační film o Žatecké chmelařské
vyžaduje poměrně rozsáhlé opravy.
V přízemí Informačního centra budou oblasti v průběhu jízdy výtahu. Přes čásk dispozici multimediální i tištěné infor- tečně prosklenou podlahu budou moci
mační materiály o chmelařských obcích sledovat návštěvníci s pomocí speciálních
i sousedních regionech, které nabízejí brýlí film v 3D a nad podhledem výtahu
celou řadu turistických atraktivit. K dis- bude nainstalována doprovodná 2D
pozici bude i velkoplošná projekce a malé technologie. Součástí technologie bude
hlediště vytvořené z dřevěných sedaček, i ozvučení, světelný efekt, kouřový efekt
které známe z dob ručního česání chmele. a proudění vzduchu
Vnější opláštění je navrženo z pororošZde se budou prezentovat chmelařské tratových
pozinkovaných panelů. Různou
dice i turistické možnosti regionu. Chybět
nebude ani pult se suvenýry. K dispozici skladbou s odlišnou strukturou a hustobudou i 2 sezónní výstavní prostory. Jeden tou pororoštů bude na fasádě docíleno
je umístěn ve vstupním průjezdu, druhý plošných optických efektů
bude k dispozici v prostoru bývalé garáže n Revitalizace hospodářského
ve dvoře s fontánkou.
zázemí chmelařského skladu
Ve vyšších podlažích vznikne expozice
Hospodářské zázemí chmelového skladu
zaměřená na netradiční propagaci chme- je unikátně dochovaným objektem, který
lařského regionu s využitím multimediální dokumentuje rozvoj žateckého chmetechniky a tradičních autentických chme- lařství. Dům čp. 1951 je umístěn v ulici
lařských rekvizit, nástrojů a strojů, které Prokopa Malého, odkud je přístupný přes
se do dnešního dne uchovaly na mnohých dvůr patřící k tomuto objektu.Za objektem
usedlostech Žatecka.
je položena zahrada, která je přístupná ze
Hlavní zábavný prvek této expozice severní strany-ulice Komenského.
bude tvořen bludištěm (symbolickým
Bývalý sklad chmele, jehož součástí bylo
labyrintem) z chmelařských žoků. Cesta i menší formanství, se k umístění zázemí
labyrintem – cesta poznání regionu - pro návštěvníky informačního centra příbude provázena výše uvedenými exponáty, mo nabízí. V severním křídle budou umísvelkoformátovými fotografiemi a projekce- těny kanceláře vedení IC a šatny personálu
mi, které budou představovat dochované a kapacitní toalety, které jsou dimenzovány
tradice území od nejstarších dochovaných na veřejné akce v prostoru náměstí Prokozmínek až po současnost. Tematicky expo- pa Velkého.

způsobilých nákladů. Prostředky, které město do projektu investuje by za normální situace určitě
nepokryly v plné výši ani náklady na rekonstrukci chodníků a komunikací, které se opraví v celém
bloku domů okolo dnešního Chmelařského muzea. Projekt, jehož hlavním cílem je rozvoj cestovního ruchu v Žatci a regionu v sobě zahrnuje také rekonstrukci historických komunikací v blízkosti
Chmelařského muzea, vybudování objektu rozhledny na náměstí Prokopa Velkého, vybudování Jižní
zahrady pro děti, renovaci klášterní zahrady u Kapucínského kláštera, revitalizaci renesanční sladovny v Masarykově ulici, revitalizaci historického skladu a balírny chmele. Dotace je účelová a nelze
ji v žádném případě použít na nic jiného než na projekt Chrám Chmele a Piva, který byl z mnoha
desítek dalších projektů vybrán Regionální radou soudržnosti Ústeckého a Karlovarského kraje. (ic)

Ve vyšším čtyřpodlažním křídle bude
umístěn malý vzorkový pivovar s ročním
výstavem do max. 1 000 hl. za jeden rok.
Pivovar bude funkční ukázkou výroby
a skladování piva. Veškerá produkce bude
sloužit pouze pro výrobu vzorků piv z různých odrůd Žateckého chmele. Vzorky
budou nabízeny pouze jako ochutnávka
návštěvníkům v rámci prohlídky expozice
a exkurse v minipivovaru.
Na minipivovar navazuje degustační
prostora s projekční plochou. V degustační místnosti budou končit prohlídky
expozice a právě zde mohou návštěvníci
pivní vzorky dle vlastního uvážení, na
základě u vstupu obdrženého kupónu,
okusit. V rámci ochutnávky bude promítán instruktážní film o postupu vaření
piva ze známého aromatického Žateckého
poloranného červeňáku, který bude přímo
v reálu vysvětlován i na malém funkčním
instruktážním minipivovaru.
Někteří z návštěvníků budou moci na
samý závěr prohlídky vystoupat vnitřkem
po žebříku i do zachovaného komína nad
sirnou věží. Na degustační místnost navazuje i malá přípravna jídel se zázemím,
která je svojí výbavou navržena tak, aby se
zde mohly připravovat speciality z chmele
a jídla z nabídky tzv. Pivní kuchařky. Tato
jídla, která nejsou v nabídce běžných restaurací, mohou být servírována za úplatu
návštěvníkům IC, kteří svou prohlídku již
zakončili.
Na degustační místnost s projekční plochou navazuje i vstupní (resp. výstupní
hala) s expozicí pivovarských artefaktů
a se schodišť do herny dětí v patře.
Herna bude ze severní strany přes
dětské hřiště (hřiště na motivy chmelnice) přístupná i žatecké veřejnosti a bude
toto hřiště doplňovat o zařízení, které by
se jen těžko daly umístit ve venkovním
prostředí.

Pohled na Chmelařské
muzeum od SčVK

n Rekonstrukce historických
komunikací a náměstí

vány a přizpůsobeny novému využití.
Rekonstrukce zahrady a zpřístupnění
pro veřejnost zahrnuje nové prostorové
uspořádání zeleně a zpevněných ploch
s obnovením původní barokní dispozice
v dolní části zahrady. Budou obnoveny
původní vstupy v obvodové ohradní zdi.
V celém prostoru zahrady bude zajištěno
veřejné osvětlení.

Dojde k předláždění veškerých veřejných
ploch s použitím původní kamenné dlažby
a doplněním nových kamenných prvků. Ve
stavebních pracích je zahrnuto vybudování
nového podloží a nových dlážděných povrchů, dopravní značení a úprava úrovní
stávajících šachet a poklopů. Součástí je
n Revitalizace bývalé renesanční
i výsadba 2 ks vzrostlých stromů.

n Revitalizace proluky-Expozice sladovny čp. 356
Nejstarší zmínkou o námi sledované
česacích strojů chmele

Dojde k demolici stávajících urbanisticky nevyhovujících garáží z 50.let a úpravě
fasád navazujících objektů vč. úpravy
ohradní zdi Chmelařského muzea.
Dostavba proluky hmotově navazuje na
sousední budovu chmelařského muzea.
Doplněním chybějící hmoty proluky, se
přispěje k celkovému dotvoření náměstí
Prokopa Velkého.
Nová dostavba proluky bude navržena
jako průchozí, aby se jí dalo v případě
potřeby projít do vestibulu i do dvora
chmelařského muzea.
V hale bude umístěn výstavní exponát
n Jižní zahrada pro děti
- česačka chmele typu: BRUFF a dále
Dětský návštěvník pod dohledem své ro- další exponáty dokumentující vývoj čediny je prioritou projektu Chrám Chmele sacích strojů u nás.
a piva.
Stroj Bruff, unikátní zachovaný strojní
Dětský chmelařský svět, který je navržen komplex, má celkovou délku 19,5 m ,šířPředání staveniště na
nám. Prokopa Velkého

FOTO TOMÁŠ TRÉGL

n Pár slov na úvod
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v celém 2. podlaží bývalého chmelařského
skladu, volně pokračuje provozně i tematicky do jižní zahrady, jež na tento historický chmelařský sklad navazuje. Zde najdou
i nejmenší návštěvníci svoje vyžití. Za doprovodu rodičů, kteří budou moci svoje
ratolesti pozorovat z dřevěné terasy, budou
moci děti využívat symbolickou chmelnici
protkanou atraktivitami dětského hřiště.
Odvážnější budou moci vylézt do dřevěné
zmenšeniny chmelařské rozhledny, imitující skutečnou rozhlednu postavenou
o několik desítek metrů vedle.
Atmosféru venkovského zemědělského
dvora Dětského chmelařského světa v jižní zahradě Chrámu Chmele a pIva budou
umocňovat drobná hospodářská zvířata,
pro které je navržena ve východní části
zahrady malá stáj s výběhem a hospodářským zázemím.
Zahrada bude ve večerních hodinách
osvětlena.
Předpokládají se hrubé terénní, venkovní
i sadové úpravy, oprava ohradní zdi včetně repase historických vrátek, nové zděné
oplocení k sousednímu pozemku, osvětlení
prostoru, oprava hospodářského a skladového objektu vč. vnitřního vodovodu
a kanalizace.

ku 7,5 m, maximální výšku 6,2 m, váhu
9600 kg a byl poháněn 8 elektromotory.
Za minutu zpracoval 9-14 chmelových
rév (byla-li obsluha zapracovaná).

n Renovace klášterní zahrady

Původně zahrada Kapucínského kláštera
-dnes v majetku města- leží v ochranném
pásmu MPR Žatec na území pražského
předměstí, které je navrženo do seznamu
technických památek UNESCO. Zahrada
francouzského stylu byla v 60. letech zdevastována a na její ploše vzniklo několik
zahrádek. Dnes je hlavním cílem celková
renovace zahrady podle dochovaných historických pramenů. Bude sloužit obyvatelům města, návštěvníkům města a zároveň
zahrada bude sloužit jako odpočinkové
místo pro sousední domov důchodců. Uvažuje se i s řízenými doplňkovými aktivitami důchodců a žactva-bylinková zahrádka
a chov domácího zvířectva…
V současné době je v zahradě starý
ovocný sad (jabloně, slivoně, ořešáky),
část plochy využívají zahrádkáři k pěstování zeleniny. V dolní části zahrady
byly postupně vybudovány drobné
stavby, které je navrženo odstranit (přístřešek, garáž, skleníky, dřevěné kolny).
Zděné garáže s dílnou a přístřeškem
a stájový objekt budou rekonstruo-

stavbě je údaj až z r. 1681, kdy je uváděna jako obecní sladovna. Z hlediska
architektonického rozboru stavby je
však zřejmé, že tato sladovna má mnohem starší renesanční základ, sahající
do 16. století.
Historicky je objekt urbanistickou
součástí Pražského (Horního) předměstí.
Dům čp. 356 na Pražském předměstí
v Žatci představuje vzácný a přes vysoký
stupeň stavebních úprav a narušení zachovalý příklad renesanční architektury ve
městě.
Objekt je zděný ze smíšeného zdiva,
(z větší části z kamene, jednopatrový, částečně podsklepený (v jižní části pozemku).
Původní konstrukce krovu a střecha se nedochovala, objekt je celý provizorně zastřešený, v několika místnostech chybí původní trámové stropy, klenby nebo jejich části.
Výplně otvorů (oken i dveří) chybí včetně
rámů a obložek. Dochovala se pouze dvoje skládací vrata (nebo spíše dveřnice) na
jižním a vrata na severním průčelí. V severním průjezdu jsou na východní stěně další
velmi dobře dochovaná segmentová vrata.
Podlahy mají kámen nebo cihlu, dřevěné se
nedochovaly nikde, vyjma jedné ve velmi
torzálním stavu. Omítky jsou na některých
místech silně narušené a odpadlé. Současný stav objektu potřebuje neodkladně
zahájit stavební a restaurátorské práce na
jeho obnově.
Vzhledem k stávajícímu zchátralému
stavu a provizornímu zastřešení a pro
následné další využití je oprava bývalé
renesanční městské sladovny nezbytná. Objektu bude po obnově využíván
celoročně.
Využití prostor a prezentace bývalé
renesanční městské sladovny je zaměřeno pro širší veřejnost a konání
společenských akcí. To vyvolává nutnou
potřebu zřízení odpovídajících prostor
s nezbytným zázemím v úzké návaznosti
na hlavní výstavní sál, malý přednáškový
sál, klubovny, salonky a galerie.
Kulturní památka by měla být opravená, ale neměla by zůstat pouze „mrtvým
opraveným domem“, ale objektem, který
bude mít náplň a bude dál sloužit a žít jako
součást našeho života a města.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

n program rozvoje turistického ruchu chmelařského regionu…
n program záchrany chmelařské architektury a podpory dochovaných
kulturních a chmelařských tradic
území,
n program obnovy a vytváření nových turistických atraktivit chmelařského regionu a v jeho okolí
n program společné propagace a medializace chmelařských obcí a měst
Žatecké chmelařské oblasti
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Žatecký týdeník

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.

Velikonoční laťka

Ve středu 8.4.2009 se na 5.ZŠ - Jih konal přebor ve skoku vysokém, který byl
zorganizován Základní školou Žatec, Jižní 2777.
Z naší školy jsme vybrali družstvo tění, avšak nervozita z první účasti
čítající 8 žáků, ale bohužel díky vysoké na takovém typu závodu rozhodla, že
nemocnosti naši školu reprezentovalo skočila výšku v průměrném pásu, a to
pouze 5 žáků, a to: z 8. třídy Michala 105 cm. Stejně tak jsme skončili i v kaFrancová, za kategorii starších žákyň; tegorii starších žákyň, kde byla vysoká
za 7.A nastoupili David Novák a Martin konkurence a Michala Francová skočila
Tatar, spolu s Jiřím Habrem ze 6. třídy 120 cm. Nad všechna očekávání se nám
zastupovali kategorii mladších žáků a za dařilo v kategorii mladších žáků – Jiří
kategorii mladších žákyň nastoupila ze Habr skočil 115 cm, což na začátek není
6. třídy Jana Lepská.
špatné, dál se dostal jeho starší kolega
Na soutěži se sešlo celkem 8 škol – ZŠ David Novák s výškou 125 cm a Martin
Jižní, ZŠ Petra Bezruče, ZŠ Komenské- Tatar za sebou nechal všechny závodho alej, Gymnázium, ZŠ Lubenec, ZŠ níky a k naší velké spokojenosti dosáhl
Podbořany, ZŠ Měcholupy a naše škola. s jeho osobním rekordem 142 cm na
Mrzelo nás, že jsme neměli obsazenou příčku nejvyšší, tedy 1. místo. Ještě
kategorii starších žáků, protože jsme se jednou gratulujeme!!
nemohli jako škola zařadit do vyhlašování
Pro žáky bylo jistě přínosem změřit své
výsledků o celkové vyhodnocení nejlepší síly s ostatními závodníky a jsme rádi, že
školy v regionu.
práce v hodinách školní tělesné výchovy
V kategorii mladších žákyň se jako přinesla i své plody v podobě 1. místa,
jediná reprezentantka Jana Lepská v kategorii mladších žáků.
snažila dosáhnout na co nejvyšší umísMgr. Markéta Nováková

n Hledáme schopného řidiče. Řidičský
průkaz „B“. Tel.: 607 755 911
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Do nově otevřeného studia v Žatci
K-Style přijmu „nehtařku“ s vl.ž.l.
a kadeřnici s vl.ž.l. Bližší info na tel. č.
724 967 217 p.Hášová.
n Prodám byt v OV 3+1 v Žatci, ul.
Dr Kůrky, nová fasáda, plastová okna,
zaskleněná lodžie, tel. 728 472 724.
n Dlouhodobě pronajmu pěkný, zrekonstruovaný byt 2+1+ balkon v Žatci,
Družstevní ul.Byt je upraven jako 3+KK.
Volný od května 2009. Nájemné 4000,- Kč
+ služby + vratná kauce. Možnost trvalého
bydliště.Volejte mezi 17.00 a 20.00 hod.
Tel. 721 181 431.
n Najdu sympaťačku do 35 let, která
nemá ráda samotu? Já 34/180, nekuřák.
Tel. 606 494 319.
n Prodám byt v OV, 31 m2, 1+ kk,
Dr. Kůrky 2833 v Žatci. Možno ihned
nastěhovat! Cena 350 000,- Kč.Tel.
604 937 931.
n Pronajmu byt 1+2 (59m2)v RD – nájem+inkaso 6.620,- Kč – kauce 10 tis. Kč
a byt 1+2 (70m2) v RD - nájem+inkaso
8.200,- Kč – kauce 10 tis. Kč, Žatec. Tel.:
737 762 764, 415 210 135
n Pronajmu pěkný byt 2+1 v Husově
ulici naproti Normě (plastové okna,
žaluzie, nová lina). Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ul.,
poblíž nemocnice. Volný od května pro
max. 2 osoby. Nájemné 4000,- + služby,
energie, internet. Tel. 777 634 051

DUBEN 2009
23.4. Čtvrtek

ÚSMĚV JE ZÁZRAK

18:00

27.4. Úterý

PENZION PONORKA

19:30

28.4. Středa

POZNÁVÁME HUDEBNÍ NÁSTROJE

28.4. Střada

S PYDLOU V ZÁDECH

Připravujeme :

n FK Slavoj Žatec A - Český Lev
Neštěmice 3 - 1 / pol. 2 - 0 /

Sestava: Voigt - Dykas - Jindra
- Vávra - Vlk - Macháček M - Paul M.
- Baierl - Macháček Z. - Baran - Podroužek. Střídání: Zlatohlávek, Jarolím
Těžkého soupeře přivítal Slavoj na
svém hřišti. Druhé Neštěmice přijely
do Žatce pro všechny body. Ovšem
přišel první útok ve 2.minutě a Macháček Zdeněk po samostatné akci vstřelil
vedoucí branku.
Když ve 29. minutě Vlk hlavou trefil
přesně k tyči bylo na ukazateli přijatelné
skóre již 2 - 0. Nešťastné vyloučení mladého Barana a navíc nutné střídání Ba-

ierleho, kdy obranu vyztužil Zlatohlávek,
poněkud otočilo vývoj utkání. Ve druhém
poločase zvýšil Macháček Zd.již na 3 - 0.
Hosté se ovšem nevzdali a přitlačili domácí v útočné fázi. Snížili na 3 - 1, a jejich
převaha byla velice nepříjemná. Domácí
nakonec své vítězství ubránili a radovali
se ze zisku dalších důležitých bodů.
n FK Slavoj Žatec A dorost - FK
Postoloprty 5 - 1 / pol. 2 - 0 /

Sousední derby, s kterým ztratili žatečtí nečekané na podzim body, bylo ve
znamení převahy hráčů Slavoje, kteří
ovšem nervově trápili domácí kouče
Hynka, v zahazování šancí. Vše odstartoval neproměněním penalty Holan.
Po chvíli se dočkali i domácí příznivci
konečně branek. Postupně se o ně podělili Fedoriška, Ječmen, Zavadil, Valenta
a Chromý. Čestný úspěch hostů padl již
v nastaveném čase.
n FK Málkov - FK Slavoj Žatec B 1
- 1 / pol.1 - 1 /

Kadeřnictví Hášová

Chmelařské nám.348, Žatec – vedle hasičů
• oslavte s námi krok do nového studia
• nové prostory • nové služby
kadeřnictví, holičství, prodlužování vlasů,
kosmetika, vizáž, barvová typologie
do 31. 6. 2009 máte možnost losování
o zajímavé ceny
do losování se zahrnují úkony nad 70,- Kč

Studio K- Style

Sestava: Paul A. - Vořechovský
- Bešík - Fryš - Bodnár - Laibl - HaAlešova 829, Žatec – vchod z rohu – místo
velka - Andrt - Jarolím M. Jarolím J.
prodejny koberců a látek…
- Uhliar. Střídaní: Beránek, Schmied
Neurovnané utkání, které s přehledem
ovládal hlavní rozhodčí Pešta, bylo naPŘIŠLI NA SVĚT
víc přehlídkou zahozených šancí na obou
stranách. Vyrovnávací branku vstřelil Ja- 15.4. Tibor Balog
2,5 kg 47cm
rolím Jiří.
Pavel Maňák
Jakub Pichnarčík
3,6kg 52cm
16.4. Veronika Rosová
3,2kg 51cm
17.4. Kateřina Paymová
2,8kg 52cm
POZVÁNKA
Anežka Brdičková
3,8kg 52cm
V sobotu 25.4.09 se v Synot baru na
18.4.
Božena
Kondášová
2,7kg 45cm
Pražské ulici v Žatci od 16.30h koná
Rostislav Brian Kanči 4,1kg 53cm
turnaj v karetní hře Prší, prezentace od
16.00 h. Zveme všechny karetní odborníky i odbornice, startovné 30,- Kč. Přijďte
si zahrát, vyhrát a získat hodnotné ceny.
Občerstvení zajištěno.

ROZLOUČENÍ
16.4. Rita Mohauptová
Ladislav Brož
Marta Honzová
Zdeněk Zaspal
18.4. Františka Zacharová
19.4. Žofie Krejčová
Jozef Bartko
20.4. Kristina Luxová

72 let
77 let
63 let
56 let
70 let
86 let
59 let
79 let

CENÍK INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Firemní:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem 160,-Kč
- každý další řádek za 25,- Kč

Soukromá:

- text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
- každý další řádek za 3,- Kč
- příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč

Francouzská komedie o tom, jak fyzicky, psychicky a organizačně je náročná
partnerská nevěra. Příběh hry nás zavede na jih Francie, do vily na pobřeží, která
se kvůli nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu – promění v penzion, ve kterém
si nezvaní hosté podávají dveře. V režii Jurie Galina hrají: Lukáš Vaculík, Jan
Revai, Roman Štolpa, Jana Galinová, Hana Sršňová, Lenka Lavičková, Andrea
Tragantová a další. Ve spolupráci s pražským divadlem U Hasičů uvede Docela
Velké Divadlo Litvínov.
Vstupné: I.místa 190,- II.místa 180,- III.místa 170,Předplatné skupiny A i mimo předplatné
Uvádí Základní umělecká škola Žatec
Vstupné: 50,-

9:00
19:30

Legendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli se vrací na prkna Žateckého divadla. Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové
partii mocných, poskytuje prostor pro řadu brilantních klaunských čísel. Hrají
a zpívají: Josef Dvořák (voják, holič), Markéta Hrubešová (královna), Rostislav
Trtík (mladý král), Karel Gult alt. Jiří Veit (komorník), Veronika Bajerová alt.
Dagmar Schlehrová (učitelka, bába).
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,Mimo předplatné
Činohra – LOSTUPENDO aneb Tenor na roztrhání
(Adamovská, Skopal, Postlerová a spousta dalších)
Kancelářský krysy (Tannerová, Petrová, Řanda …..)
Pro děti – Králíci z klobouku
Čert a Káča

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
25.4. Sobota

CRAZY GANG A ZÁHADA STŘÍBRNÉHO DOLU

19:30

26.4. Neděle

WINX CLUB - Výprava do ztraceného království

15:00

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Bohatý fotbalový víkend nabídl řadu
utkání v podobě týmů FK Slavoj Žatec.
Mužstvo mužů A se utkalo ve velice těžkém utkání na domácím hřišti s vážným
kandidátem postupu Český Lev Neštěmice. Domácí bez vyloučeného Heince
a zraněného Poborského s určitostí chtěli
napravit výsledek utkání ve Štětí. Po bojovném výkonu nakonec body zůstaly v Žatci. Domácí navíc většinu utkání odehráli
v deseti, neboť po druhé žluté kartě musel
do kabin domácí Baran David.
Rezerva mužů přivezla bod ze hřiště
posledního Málkova, kde ovšem výkonem
moc nenadchla.
Dorostenci A porazili doma FK Postoloprty a udrželi si tak naději na další souboje
o postup s vedoucími Ervěnicemi.
Mladší dorost v Libočanech získal tři
body vítězstvím nad Vroutkem 2 - 1.
Starší žáci po výhře v minulém kole
v Kopistech zatoužili po dalších bodech,
tentokráte proti Meziboří.
Mladší žáci přehráli LoKo Chomutov
B v poměru 8 - 0. Branky vstřelil Ondo
Štefan 7, Minařík.

7.Benefiční koncert dětí z Dětských domovů. Vstupné: 50,-

Rodinná komedie / Norsko, 2009, 94 min
PŘI ZAKOUPENÍ VSTUPENKY DOSTANETE DVD FILM ZDARMA !!!
Egon Olsen a jeho dva nejlepší kamarádi Benny a Kjell jsou partička kluků, kteří
se nebojí žádného dobrodružství. Když se v jejich městečku ztratí korunovacní
klenoty, které mají nesmírnou hodnotu, Egon a jeho parta se rozhodnou klenoty
zachránit. Kluci se vydávají po stopách zločinců, které je dovedou až do města
Kongsberg a do blízkých královských stříbrných dolů. Když se však ke zlodějům
klenot začnou přibližovat, zjistí, že nejsou jediní, kdo se do dolu vydal. Podaří
se Egonově partě získat ukradené klenoty a uniknout nebezpečným zločincům
a policii, kteří jim jsou v patách?
Vstupné: 60 ,Animovaný / Itálie / USA, 2007, 89 min
Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětovali, aby
porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího
plamene. Doprovázena svými kamarádkami z Winx Clubu, musí Bloom čelit
té největší výzvě: vstoupit do hlubin temné dimenze a bojovat proti zlu, aby
přivedla své rodiče zpět k životu a odhalila záhadu spojenou s jejím původem.
Uspějí Bloom, Flora, Stella, Layla, Musa a Tecna a porazí ty nejděsivější stvůry
z nočních můr? Naleznou opět posledního krále Sparxu? Podaří se Bloom zachránit ztracené království a stane se princeznou Sparxu? Osud celé Magické
dimenze je v rukou šesti statečných dívek.

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

