Žatecký
týdeník

číslo 25
25. června 2009
evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w .mesto-zatec.cz
Oznámení

Vážení čtenáři, máme zde opět dobu
prázdnin a dovolených . Z těchto důvodů se po tuto dobu stane z našeho
týdeníku čtrnáctideník , ještě příští
čtvrtek 2.7.2009 ve svých schránkách
ŽT najdete, pak až za 14 dní. Přejeme
Vám krásné prázdniny plné sluníčka,
mnoho zážitků z cest, hodně pohody
a odpočinku.
redakce

Dva členové
rady rezignovali,
zastupitelstvo
zvolilo nové

Žatec – Dva členové rady města
– Ing. Radek Růžička a Ing. Pavel
Aschenbrenner – rezignovali na své
funkce. Zastupitelstvo proto na svém
jednání 18. června volilo osoby, které je
zastoupí. Z volby vzešla Mgr. Stanislava
Hafnerová a Zdeněk Kopta. Oba se již
zúčastnili jednání rady města v pondělí
22. června.
(mst)

Přibude veřejné
osvětlení
v problémové
lokalitě

Žatec – Na základě žádosti obyvatel
města přistoupila radnice k tomu, že
bude realizovat úpravy v části parku v ulici Boženy Vikové-Kunětické. Konkrétně
půjde o zlepšení kvality povrchu tak, aby
byl lépe a bezpečněji schůdný. Současně
tam ze stejného důvodu přibude veřejné
osvětlení. Právě pro něj schválila rada
města v pondělí uvolnění 77 tisíc korun
na pokrytí úkonů spojených s instalací
nových svítidel. Rozpočet na úpravu
cesty se chystá.
(mst)

Ředitel Nemocnice Žatec Zdeněk Bergl přebírá symbolický šek od Františka Stracha, ředitele Elektráren Počerady a Ledvice Skupiny ČEZ (vpravo)
Uprostřed se šekem Tomáš Polanský, zástupce primářky dětského oddělení.

Dětské odděleni dostalo od Nadace ČEZ šek na 150 000,-Kč
Symbolický šek na 150 000,-Kč na
koupi nového přístroje na měření
EKG pro dětské oddělení Nemocnice Žatec si od ředitele Elektráren
Počerady a Ledvice Skupiny ČEZ

Františka Stracha převzal ve středu
17.června ředitel nemocnice Zdeněk
Bergl.
Tento přístroj nemocnice pořídila
za 160 000,-Kč a s jeho pomocí se

Žádost o dotaci na halu město nepodá, Trasa B
usilovat ale bude o rekonstrukci Mládí
Žatec – Nejvyšší orgán města, zastupitelstvo, se rozhodl, že do nynější
výzvy v rámci Regionálního operačního
programu nepodá žádost o dotaci na
výstavbu multifunkční haly v areálu
koupaliště. Stalo se tak na základě dů-

kladného zvážení rozpočtových možností
města. Naopak došlo ke schválení podání žádosti na revitalizaci víceúčelového
sportovního areálu Mládí ze stejného
operačního programu.
(mst)

Dne 27.6..2009 proběhne sběrová
sobota zaměřená na svoz odpadu
objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V Žatci bude k dispozici celkem
30 stanovišť, kde budou v daný termín
přistaveny velkoobjemové kontejnery
k ukládání výše uvedených odpadů.
U každého stanoviště bude také k dispozici proškolená obsluha, která bude
nápomocna při vykládce odpadů. Občané mohou odpad dovézt v daný termín od 8:00 do 12:00 hodin. Prosíme
občany o dodržení termínů a ukázněnost
při předávání odpadů obsluze sběrného
stanoviště. Po naplnění kontejnerů provede společnost LIKOR CZ s.r.o. odvoz

odpadů do Sběrného dvora města Žatce,
kde proběhne případné dotřídění odpadů a dále odvoz odpadů k recyklaci nebo
konečnému odstranění. Věříme, že tato
služba, která je pro občany města Žatce
zdarma, pomůže nejen „uklidit si před
vlastním prahem“, ale hlavně přispěje
k ochraně životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je
Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014,
který je v provozu:
PO až PÁ od 7:00 do 18:00
SO až NE od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký
ekolog společnosti

Sběrová sobota v Žatci

vyšetřují srdce malých pacientů.
V nejbližší době ještě dětské oddělení obdrží od Nadace Olgy Havlové
přístroj tzv. oxymetr, což je přístroj
monitorující okysličování kojenců.

Nemocnice z darů, které dostává od
firem ale i jednotlivců rekonstruuje
i horní patro dětského oddělení, kde
bude část oddělení pro kojence a část
pro děti do 3 let.
stej

a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad
a elektroodpad

svoz č.2
27.6.2009
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

svoz č.3
26.9.2009
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

svoz č.4
14.11.2009
od - do
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

Stanoviště číslo

druh odpadu

1
2
2
3
4
5
6

objemný, nebezpečný a elektroodpad
nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad
objemný, nebezpečný a elektroodpad

svoz č.2
20.6.2009
od - do
8,00 - 12,00
8,30 – 8,45
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

svoz č.3
19.9.2009
od - do
8,00 - 12,00
8,30 – 8,45
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

svoz č.4
7.11.2009
od - do
8,00 - 12,00
8,30 – 8,45
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
2 – ul. Družstevní u separace
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
4 – roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory
7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 – ul. Dukelská naproti květince
9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Divadelní U Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,
objemný,

Trasa C

– Velichov náves
– ul. Bří. Čapků
- Záhoří náves
– Bezděkov náves
– Trnovany náves
- Radíčeves náves
– Milčeves náves

nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
n Pozemek pro výstavbu halových
garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak,
aby již v první fázi byly vícepodlažní
(min.2 patra) a byla zachována možnost zvýšení jejich kapacit přístavbou
dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude
řešena výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená zastavovací studie architektem města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
- zastavovací studii, ze které bude vyplývat, že garáže budou minimálně
dvoupodlažní
- harmonogram výstavby se zahájením
výstavby max. do jednoho roku od
podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy a smluvní
pokutou ve výši 2,000.000,- Kč
- dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let
od vydání stavebního povolení pod
smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Zveřejněno: 28.5. - 26.6.2009

že si Město Žatec vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno: 28.5.- 26.6.2009

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno RM 22.06.2009
n Byt č. 4 o vel. 1+3 (78,2 m2) v domě
čp. 8 Obránců míru v Žatci za měsíční
nájemné 58,08 Kč / m2 na dobu určitou
do 31.12.2010.
Zveřejněno: od 23.6.2009 do
22.7.2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

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: 28.5.09 - 26.06.09

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 22.1.2007, dne
16.4.2007 a dne 13.10.2008
n EČ 2490 ul. B. V. Kunětické v Žatci
se st.p.č. 2802 o výměře 28m 2. Jedná
se o samostatně stojící objekt původně
autobusová zastávka.
Kupní cena: 27.910,-Kč

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
Žatec prodat ze svého
majetku
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2,
p.p.č. 4646/26 o výměře 10160 m 2
a p.p.č. 4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za
účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m 2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně, a to
zastavovací studii (parkovací plochy,
zeleň, hřiště, napojení na inž.sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím,

Záměr projednán RM dne 28.5.2007
n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o výměře 3933 m2, zahradou p.p.č. 492 o výměře 1979 m 2 a zahradou p.p.č. 1009
o výměře 459 m2 v k.ú. Trnovany.
Kupní cena: 913.250,- Kč

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 15.10.2007
n Volný objekt čp. 1804 ul. Čeradická
v Žatci se st.p.č. 1935 o výměře 572 m2
a ostatní plochou p.p.č. 6041/6 o výměře 785 m 2 v k.ú. Žatec s projektovou
dokumentací pro zřízení samostatné
vodovodní přípojky.
Kupní cena : 1.100.000,- Kč
Zveřejněno: od 28.05. do 26.06.2009

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městský úřad Žatec, zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje dne 03.06.2009 výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úředníka: „Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství“
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v platném
znění.): platová třída 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č. 312/2002 Sb.
v platném znění):
n Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území
ČR
n Minimální věk 18 let
n Způsobilost k právním úkonům
n Morální a trestná bezúhonnost
n Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým pobytem
v ČR/
Ostatní předpoklady:
n VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (odpovídající
zaměření výhodou)
n Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
n Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád;
zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon); zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů; zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých zákonů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon); zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti; zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
n Řidičský průkaz skupiny B
n Předpokládaný nástup 01.08.2009

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

č.bytu

ulice

velikost

podlah. plocha

kupní cena

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

2816

14

944.140,-Kč

17

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

2816
2815

942.680,-Kč

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m2

916.570,-Kč

2832

22

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

31,00 m

2

379.100,-Kč

2833

32

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+2

39,10 m

2

483.980,-Kč

2815

24

Písečná v Žatci

0+2

40,20 m2

500.650,-Kč

2833

9

Dr. Václava Kůrky v Žatci

0+1

30,60 m

2

450.280,-Kč

2818

11

Písečná v Žatci

1+3

68,20 m

2

922.230,-Kč

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. Více informací získáte na majetkovém odboru MěÚ Žatec tel. 415736224, email jelinek@mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 15.6.2009 do 15.7.2009

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

č.bytu

ulice

1065

6

2834
2832

Přihlášku s uvedením osobních údajů:
n jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a vlastnoruční
podpis zájemce,
doloženou:
n ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
n výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
n ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. (negativní
osvědčení lze doložit až k osobnímu jednání)
n životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, k rukám tajemnice (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 26.06.2009 do 14.00 hod. Obálku označte
heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve
výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Žatecký
týdeník

velikost

podlah. plocha

kupní cena

Purkyněho v Žatci

1+3

128,20 m

1.037.410,-Kč

30

Dr. Václava Kůrky

2

Dr. Václava Kůrky v Žatci

2819

13

2825
2823

2

0+1

31,00 m

2

463.320,-Kč

0+1

31,00 m2

379.100,-Kč

Písečná v Žatci

1+3

68,50 m

2

931.510,-Kč

12

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m

2

909.120,-Kč

21

Písečná v Žatci

1+3

76,10 m2

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 m

2

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 m2

315.390,-Kč

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 dis-

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.

pozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích
MěÚ Žatec. Více informací získáte na majetkovém
odboru MěÚ Žatec tel. 415736224, email jelinek@mesto-zatec.cz. Zveřejněno 28.05.- 26.06.09

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.
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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.

ČERVEN - HRAJEME OD 21,30 HOD.
26.6.

Nebezpečný cíl

70,-

27.6.

Pochyby

70,-

Bioscop / Akční, Thriller / USA 2008 / 100 minut / české titulky / do 12
nevhodný
Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. Remake úspěšného akčního dramatu
bratrů Pangových z roku 1999. Život nájemného, nelítostného zabijáka Joa se
obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy je vyslán na kšeftík do Thajska, kde má
za úkol zlikvidovat nepřátele bosse místního podsvětí Surata.
Režie: Oxide Pang Chun, Danny Pang. Hrají: Nicolas Cage, James With…
Falcon / Drama / USA 2008 / 104 minut / české titulky / do 12 nevhodný
5 oscarových nominací. Píše se rok 1964. Kněz Otec Flyn se pokouší o jisté
uvolnění přísných pravidel církevní školy, na jejichž dodržování dohlíží železnou rukou krutá ředitelka sestra Aloysius. Na školu je přijat první černošský
student a ředitelka si najde záminku proti otci Flynnovi a pustí se do odhodlaného boje, jehož výsledkem by mělo být vykázání Flynna ze školy.
Režie: John Patrick Shanley. Hrají: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Viola Davis…

`

28.6.

Andělé a démoni

80,-

Falcon / Akční, Thriller / USA 2009 / české titulky / www.falcon.cz
Ilumináti – nejmocnější tajná organizace. Tým, stojící za světovým fenoménem
„Šifra mistra Leoparda“ se vrací, aby uvedl netrpělivě očekávaný film založený na dalším románovém bestselleru Dana Browna. Starý a známý Robert
Langdon opět zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezastaví před ničím,
dokonce ani před vraždou, aby dosáhly svých cílů.
Režie: Ron Howard. Hrají: Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan Mc Gregor…..

ČERVENEC - HRAJEME OD 21,30 HOD.
2.7.

Hlídač č. 47

70,-

Falcon / ČR 2008 / 108 min. / do 15 let nepřístupný / www.hlidac47.cz
Milostný příběh o lásce, vášni, smrti a trestu.
Železniční hlídač, Josef Douša zachrání před skokem pod vlak mladého muže.
Zachráněný mladík se však zamiluje do Doušovi manželky a k tomu všemu
ztratí hlídač Douša sluch. Ačkoli se mu sluch za určitý čas vrátí, předstírá
dál hluchotu, aby zjistil, co si o něm i o tušeném vztahu jeho ženy k Fredovi,
říkají lidé za jeho zády… Režie: Filip Renč. Hrají: Karel Roden, Lucia Siposová,
Václav Jiráček, Vladimír Dlouhý…..

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Digitální kino bude otevřeno opět
až v říjnu 2009

Zahájen byl již také předprodej abonetních lístků na přenosy z Metropolitní
opery v New Yorku.
Během prázdnin projde vnitřní prostor žateckého divadla i kina rozsáhlou
rekonstrukcí. V nové sezóně se tak můžete těšit na nové kvalitní sedačky,
podlahy, čalounění a látky na jevišti.

Úspěchy ZUŠ v Žatci

Ve dnech 12.-18. června 2009 se v Trutnově konal divadelní festival pod názvem
Dětská scéna. Je to celonárodní přehlídka úspěšných divadelníků a recitátorů
z celé Ceské republiky ve věku do 14 let.
Této přehlídce předcházejí okresní navázat nová přátelství. V odpoledních
a krajská kola a národní kolo má formu hodinách se konala vítězná divadelní
nesoutěžní přehlídky. Účast na národní představení. Celou přehlídkou vládl
přehlídce mají všechny postupující děti duch přátelské atmosféry, která byla,
jako dárek.
po krajských soutěžních kolech, velice
Vedle toho, že přednesou svůj text, příjemnou tečkou.
pracují spolu po jednotlivých kateZ naší školy se do národního kola
goriích v seminářích, kde je vedou v recitaci s Želvou od Miloše Macourka
zkušené lektorky LDO a studentky dostal Jiří Vízner, který svým výkonem
DAMU či JAMU. Děti tak mají šanci výborně reprezentoval naši školu.

n Prodám byt 3+1, 70 m2 + pozemek
200 m2. Možnost převodu do osobního
vlastnictví. Byt po celkové náročné rekonstrukci. Možnost zařízení hypotéky.
Cena 720.000,- Kč. Lokalita: Žatec
- Radíčeves. Tel.: 608 179 783
n Pronajmu byt 2+KK v Žatci u hřbitova. Kauce . Tel. 773 187 937.
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci, Vrchlického ulice. Kauce. Tel. 777 123 729.
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 2KK, ulice Dr. Kůrky,
6 500,- Kč včetně poplatků + kauce, tel.
603 170 198.
n Pronajmu řadový dům – okál v Postoloprtech 1+5, garáž, zahrada. Tel.
777 871 233.
n Pronajmu garáž u záp. nádraží.
Čtvrtletní dárkové bonusy. Měsíční nájem 1000,- Kč. Tel. 606 928 778.
n Prodám RD (chalupu) na Žatecku. Velikost 1+2, půda po vnitřní
rekonstrukci, koupelna, boiler 80 l, WC
splach., kuch. linka, sporák na PB. Kotel na pevná paliva. Zahrádka pro radost.
Cena dohodou. Tel.: 606 508 414
n Pronajmeme byt v podkroví 1+2
včetně kompletního vybavení a parkovacího místa v zahradě. Vhodné
jako firemní byt pro manažery. Tel.
606 284 839 (mezi 14.00h – 16.00h)
n Pronajmu byt 1+1, 4. patro bez
výtahu od 1. 7. 2009. Nájemné 5.500,Kč včetně poplatků. Vratná kauce
11.000,- Kč. Nejlépe pro 1 osobu. Tel.:
607 948 094
n Zednické práce, malování a jiné
nabízím za rozumnou cenu, kvalitně
a v domluveném termínu. Volejte kdykoli
na tel. 739 869 716
n Vyučený zedník s praxí 13 let hledá práci v Žatci a okolí. Volejte na tel.
739 869 716
n Pronajmu prostornou garáž za
1000,- Kč/měs., na začátku ulice Bří.
Čapků, snadný vjezd do zahrady, část.
zateplení. Platba dopředu, min. na 6
měsíců, smlouva. Pouze serioznímu
zájemci, rychlá nabídka rozhoduje. Tel.
415 748 158 (prakt. kdykoliv).
n Prodám řadový rodinný dům,
patrový, podsklepený, 1 + 4 s garáží
a zahradou v Žatci na Floře. Kontakt.
606 212 272
n Prodáme dům – Nádražní schody
1706; 2 bytové jednotky, garáž, zahrádka. Tel.: 774 076 759
n Práce na PC.
www.internetjob.cz/kov
n RK CERET nabízí v Žatci byty
1+1, OV, 5.p, 590 000 Kč, 1+2 ,OV 2.p,
755 000 Kč, 1+3, OV, 1.p, 745 000 Kč,
1+3, OV, 7.p, 765 000 Kč. Objekt k podnikání 1 890 000 Kč. Tel. 723 967 134.
n Dárek za vysvědčení ve Studiu K-Style, 26. 6. 09 - třpytkové
tetování za super cenu 30,- Kč.
Studentky o prázdninách kompletku za 390,- Kč a tetování zdarma!!!
Obj. na tel.: 731 604 404
n Dlouhodobě pronajmu pěkný,
zrekonstruovaný byt 1+0 (garsoniéra)
v Žatci, ul. Ostrov. Volný od 4.7.2009.
Nájemné 2 500,- Kč + služby 1 800,Kč (jedna osoba, po vyúčtování přeplatky vratné nájemníkovi) + vratná
kauce. Možnost trvalého bydliště.
Volejte mezi 17.00 a 20.00 h. Tel.
+420 721 181 431.
n Pronajmu garáž na Nerudově náměstí v Žatci . Tel. 777 117 824.

Při uvítacím ceremoniálu před radnicí uděluje starosta města Erich Knoblauch rytířům „požehnání“ a předává pamětní list Žatce. (Foto T. Trégl)

Rytířské divadlo Traken v Žatci
Pod záštitou starosty města zavítalo
do Žatce Středověké rytířské divadlo na
koních skupiny Traken. V divadelním
rytířském turnaji jste mohli sledovat
napínavé klání, jezdeckou dovednost,

spoustu nezvyklých podívaných a kaskadérských kousků. O přestávkách si
návštěvníci mohli zastřílet u luku, vyfotografovat na koních a zažít mnoho
další zábavy.

ZO SPCCH Žatec obohacena
o další akce

Velmi často Vás, milí čtenáři na stránkách místních periodik seznamujeme
s akcemi, které pořádá ZO SPCCH Žatec. I tentokrát má za sebou organizace
v posledních měsících akce, kterými směřuje svou pozornost hlavně k problematice volného času seniorů – k volnočasovým aktivitám.
A tak lidé s civilizačními chorobami dána šance, umí toho využít. Důkazem
měli možnost si opět vybrat. Jaké by je zaměstnankyně, která byť na invalidto byly májové dny, kdyby se neoslavily ním vozíku pracuje ve stacionáři celých
při muzice. Také letošní oslava těchto 12 let. Obdivuhodné…
dní patřila taneční zábavě. Přestože
Další zastávkou celodenního výletu
vysoké teploty lákaly spíš k pobytu na byla meditační zahrada s památníkem
zahrádkách a v přírodě, taneční par- obětem zla v Plzni. Je to místo naděje,
ket Chmelařského Institutu se zaplnil pravdy, odpuštění a usmíření. Autorem
a o dobrou zábavu nebyla nouze. Čer- tohoto zahradního skvostu a celé reaven je znám jako měsíc školních výletů lizace je bývalý politický vězeň Luboš
a tak ani zde nebyla organizace pozadu. Hruška odsouzený v padesátých letech
Účastníci zájezdu, sice tentokrát neces- k 18 letům vězení. V nejhorších věznitovali k Jadranu, jako ve Vieweghov- cích strávil bezmála 11 let. Památník
ském úspěšném filmu, ale směr Plasy je vytvořen ve formě křížové cesty
– Třemošná – Plzeň. První zastavení akademickým sochařem Romanem
v Plasích bylo věnováno prohlídce Podrázským. Prohlídku tohoto kulturně
cisterckého kláštera, který roku 1144 duchovního objektu vřele doporučuji.
založil tehdejší český kníže Vladislav II. Plánovaná prohlídka katedrály sv.
Prohlídka denního stacionáře v Třemoš- Bartoloměje, nejvyšší gotické kostelní
né byla pro všechny zúčastněné velmi věže a historického podzemí v centru
zajímavá. Pracovníci stacionáře jsou města, se bohužel v odpolední dopravní
schopni „ušít“ na míru kurzy sociální re- špičce stalo nereálné. I přes tento menhabilitace, zaměřené nejen na potřebný ší zádrhel byla většina účastníků zájezdu
odpočinek a relaxaci, ale také možnost spokojena.
kombinace s kurzem jazykovým, sporPrázdniny jsou za dveřmi a tak i orgatovním, kurzem výtvarné techniky nebo nizace bude fungovat s menší pauzou,
různými semináři. Prohlídka chráněné a to v měsíci červenci. Pracovní schůzka
dílny s výrobou keramiky a databanky výboru se uskuteční v srpnu a již v září
nebyla o nic méně zajímavější. Stacionář se opět rozběhne nabídka nejrůznějších
zaměstnává hlavně lidi se zdravotním programů, přednášek a výstav.
postižením. Kdo chce pracovat a je mu
S. Žitníková

VZPOMÍNKA

n Dne 15.6.2009 uplynulo 8 smutných
let , kdy nás opustil náš milovaný syn Pavel Souček. Stále s láskou vzpomínáme.
Rodiče, bratr s rodinou a příbuzní.

PŘIŠLI NA SVĚT
17.6.

Hledáme nové zaměstnance na pozici

detektiv

do supermarketu v Žatci

PRODÁVÁME NEJLEVNĚJŠÍ
STAVEBNÍ POZEMKY VČETNĚ SÍTÍ
za 480,- Kč/m2

www.rafdev.cz, tel.: 608 175 851, 739 330 726

22.6.

- nevšední a zajímavou práci
- motivační odměny
Požadujeme: - trestní bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- příjemné vystupování
Nabízíme:

mobil: 602 222 055
tel : 284 688 613, 800 100 245
www.eurosecur.cz

18.6.
20.6.
21.6.

Lucie Fantová
Adéla Pšegrocká
Karel Štrébl
Petr Chládek
Tereza Pémová
Václav Matěj Lukeš
Martin Kožíšek
Filip Piškule
Julius Kalmán
Petr Chytil
Ondřej Babor

Hasiči a záchranáři po roce opět
na ZŠ v Měcholupech

ROZLOUČENÍ
Nové Sedlo - Žatec

15.6. Václav Štaffen
19.6. Jarmila Nosková
21.6. Mikuláš Munka
Václav Dušek

79 let
90 let
65 let
54 let

Ve středu 17. 6. proběhla společná ukázka dobrovolných záchranářů a dobrovolných hasičů.
Záchranáři dětem umožnili prohlídku práci a komunikaci při řešení krizové
sanitního vozidla a prakticky prezento- situace. Děti si z dnešního dopoledne
vali zdravotnické vybavení a přístroje, odnesly hezké zážitky, zkušenosti
na kterých mnohdy závisí život člověka. a snad i prohloubení znalostí pravidel
Ukázka byla velkým přínosem zejména první pomoci. Velký dík patří dobrovolpro děti i učitele MĚCHOLUPSKÉ ZŠ, ným záchranářům pod vedením pana
kteří s velkým zájmem sledovali po- Jurnečky a dobrovolným hasičům pod
skytování první pomoci a práci hasičů vedením pana Joba ze Žatce.
a záchranářů. Zasahující jednotky při
Mgr. Helena Gondeková,
ukázce procvičily vzájemnou spoluučitelka ZŠ Měcholupy
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...

Zájezdy
LAST MINUTE

Muži skončili vítězně, dorost postoupil
do Krajského přeboru,ml.žáci přeborníky
společného přeboru Louny+Chomutov.
Muži A napravili zakolísání z minulého
kola velice snadno. Zejména pohlednou
kombinační hrou s pěknými góly, nadělili
Střekovu na jeho hřišti pět branek. Do svého konce dotáhli dorostenci svoji vítěznou
šňůru utkání a rozloučili se na domácím
trávníku ne příliš lichotivým výsledkem
pro svého soupeře ze Strupčic kterému
na rozloučenou nastříleli patnáct branek.
Rezerva mužů se pokusila v utkání proti
Souši postoupit v hrací tabulce ještě alespoň o jedno místo. V sobotním večeru na
místní Chaloupce za přítomnosti velkého
počtu členů hráčů, rodinných příslušníků
a funkcionářů, bylo vše dokonale podtrženo a hodnocení trvalo do ranních hodin
při dobré muzice a náladě.
n FK Střekov - FK Slavoj Žatec A 1
- 5 / pol. 0 - 2 /

Sestava: Zaťko - Vávra - Vlk - Jindra
- Baran - Paul M. - Beránek - Zlatohlávek
- Dykas - Baierl - Macháček Zd.
Střídali: Macháček M., Poborský,
Paul A.
Ke svému poslednímu utkání zajíždělo
A mužstvo za soupeřem s kterým nemá
příliš lichotivou bilanci. Utkání se hrálo na
umělém trávníku, neboť domácí provádí
rekonstrukci hrací plochy. Bylo sympatické, že od samého počátku byla aktivita na
kopačkách hráčů Slavoje, kteří zejména
v prvním poločase předváděli nápaditou
kombinační hru, která se líbila i domácím divákům. Velice aktivní pohyb všech
hráčů dělal domácím problémy, i když
jejich šance bravurně likvidoval v brance
Zaťko, přišly na řadu změny ve skóre v náš
prospěch. Skóre utkání otevřel Vlk, a po
něm postupně Macháček Zděnek, Baierl,
Zlatohlávek a pak i střídající Poborský stanovili konečný účet ve prospěch Slavoje.
Hráči se tak se svoji úspěšnou sezónou
rozloučili pěkným výkonem a ve svém
posledním utkání naznačili, že pokud se
podaří udržet stávající kádr, doplnit jej
ještě o nějakého kvalitního hráče můžou
v novém ročníku hrát o vyšší příčky.
n FK Slavoj Žatec dorost A - FK
Strupčice 15 - 0 / pol.7 - 0 /

Sestava: Klíč - Zavadil - Hynek - Franc
- Majoros - Fedoriška - Smékal - Wiesinger
- Schmied - Holan
Místy drtivou převahou se rozloučili
domácí dorostenci se soutěží 1.A třídy se
soupeřem, kterému nedali šanci příliš se
nadechnout. Kombinační, vtipná hra přinesla divákům i pěkné branky, zasloužené
tři body a jak bylo již zmiňováno i postup
do vyšší soutěže. Poděkování zaslouží
celý kolektiv obou dorostů, jejich trenérů a vedoucích. Hráči Majoros, Wiesinger
a Zavadil přechází do družstva dospělých.
ostatní po doplnění (je nutné utvořit dva
týmy, starší a mladší dorost) začnou přípravu na nový ročník v nové soutěži.

POZVÁNKA:
n FK Slavoj Žatec, Vás zve na 4.ročník Memoriálu Zd. Kuzebaucha a J.
Laubra. Koná se v sobotu 27.6.09 od
10.00 hod.stadion u Ohře v Žatci, za
účasti domácího staré gardy, loňského
vítěze SKALDA team, FK SIAD Most,
FK Strupčice, TBG SV Zschopau (Německo).
Nadále se koná možnost přihlášení
zájemců do fotbalových týmů mládeže.
Jedná se o ročníky 1995 - 2004. Zájemci
obdrží popřípadě informace na tel. čísle
604 60 98 96 u sekretáře klubu.
n Turnaj v malé kopané (zmenšený
rozměr) se koná v Žatci /Libočanech
8.srpna 2009. Jedná se o 8.ročník o Putovní Americký pohár, jehož je pořadatelem
fi.PM SPORT Žatec spolu s FK Slavoj
Žatec. Přihlášky přímo na hřišti, nebo na
tel.čísle 604 60 98 96, již nyní.
Pavel Maňák

! Nově !

Váš použitý nábytek na protiúčet

AZUER s.r.o.
n
n
n
n
n
n

nábytek a stavebniny
kuchyně na míru
interiéry na klíč
bazar nábytku a stavebnin
palivové dřevo
Za zachovalý a použitý nábytek
peníze ihned

Komenského alej 1532,
u kruhového objezdu,
43801 Žatec, tel. 415 212 160
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Mistrovství ČR dorostu

Ve dnech 12.-l4.6.2009 se v Ostravě konalo Mistrovství ČR dorostu. Z našeho
oddílu si účast vybojovali v kategorii mladších dorostenců Kateřina Iblová,v kategorii starších dorostenců Tomáš Plevko.Tento závod byl současně jediným nominačním závodem na ME juniorů příští měsíc v Praze.Účast si mohli vybojovat
pouze první tři závodníci z každé disciplíny.
Katce Iblové se ve všech 5 startech volným způsobem s přehledem vyhrál
podařilo probojovat do finálových bojů rozplavby, v závodě 50m motýlkem
mezi nejlepších 8 závodnic v republice.V obsadil 3.místo.Ve finále obou disciplín
pátek na trati 50m volným způsobem za- po skvělých výkonech i přes těžkou konplavala v rozplavbách 3.nejlepší čas. Při kurenci nedal již svým soupeřům šanci,
startu ve finále, ale na bloku uklouzla, získal za 1.místa zlaté medaile a vybojoval
ztrátu i přes bojovný výkon už nedohnala dva tituly Mistra ČR v kategorii starších
a obsadila 4.místo.Vše si vynahradila v zá- dorostenců. I pro Tomáše tento výsledek
vodě 50m znak, kde se ve finále umístila znamená nominaci na ME juniorů.
na vynikajícím 3.místě, což znamenalo V sobotu startoval Tomáš, pro sprintera
nejen bronzovou medaili, ale i účast v té- spíše v doplňkové disciplíně, na trati 200m
to disciplíně na ME juniorů.V kvalitních volným způsobem. Z rozplaveb postoupil
výkonech pokračovala Katka i v sobotu, do finále nejlepším časem. Po skvělém
kdy v závodě na 200 znak přidala další výkonu ve finále nestačil ve spurtu pouze
skvělé 3.místo. Nejlepšího umístění na Ondřeje Němce z Univerzity Olomouc.
dosáhla naše závodnice v neděli na trati Časem 1:56.90 zlepšil Tomáš téměř o 3s
100m znak, kde po skvělém výkonu doká- svůj osobní rekord a získal další medaili,
zala vybojovat 2.místoza reprezentantkou tentokrát stříbrnou. Poté startoval na trati
ČR Elhenickou z Trutnova a získat další 100m motýlek. Zde si také dokázal zlepšit
medaili, tentokrát stříbrnou. V posledním osobní rekord a v napínavém finiši získal
závodě na 100m volným způsobem obsa- 4.místo. V neděli ve své další parádní
dila Katka výborné 5.místo.
disciplíně 100m volným způsobem po
Druhý náš zástupce Tomáš Plevko, fantastickém výkonu získal další titul
držitel dvou titulů Mistra ČR ze zimního Mistra ČR. Časem 51.98s zaostal pouze
MČR dospělých, odjížděl do Ostravy jako 0,7s za dorosteneckým rekordem ČR.
horký favorit na nejlepší umístění. Svojí
Celý víkend v Ostravě podávali oba
vynikající formu potvrdil postupem do naši závodníci vynikající výkony, které
finále stejně jako Katka ve všech svých znamenaly 3 tituly Mistra ČR, 7 medaistartech. V pátek startoval ve svých nej- lových umístění a současně 7 nominací
oblíbenějších disciplínách 50m volným za reprezentaci ČR na nadcházející ME
způsobem a 50m motýlek. Na trati 50m juniorů v červenci v Praze.

Bazén bude otevřen i v létě
po odstávce

Bazén bude v provozu do 28. 6. 2009 a poté bude následovat technická odstávka. Bazén bude dle vyhlášky vypuštěn vyčištěn a znovu napuštěn. Plánujeme rozsáhlou kontrolu a opravu pískových filtrací. Stejně tak bude provedena
kontrola všech systémů - kotelny, vzduchotechniky, tep. výměníku, potrubí a dna
bazénu, kde se uvolňují dlaždice. Vše se musí opravit a po opravách přistoupíme k napuštění bazénu. Voda se dále musí 5 dní chemicky upravit na hodnoty
požadované vyhláškou a poté bude bazén připraven k letnímu provozu. Délka
plánové odstávky bude min. 14 dní. V případě nutnosti o týden déle. Plánové
otevření je tedy 13.7. 2009.

Z činnosti VK Sever Žatec
Žákyně Volejbalového klubu Sever Žatec se minulou sobotu zúčastnily kvalitně
obsazeného turnaje v Ervěnicích, kam
po dvou letech přijeli obhajovat devátou
a jedenáctou příčku. Mezi jedenácti týmy
se naše děvčata rozhodně neztratila,
zejména mladší dívky zaskočily nejen
několik favoritů, ale i vlastního trenéra.
„A“ tým bezpečně vyhrál svou základní
skupinu, ve čtvrtfinále si bezpečně poradil s domácím „béčkem“ a v semifinále
i s „áčkem“ Ervěnic. Stopku nám vystavilo až ve finále družstvo Děčína. „Béčko“
postoupilo do čtvrtfinále ze třetí pozice
a čekal je velmi silný soupeř z Karlových
Varů. Dívky předvedly nadšený výkon
a ač to nikdo ze zúčastněných nečekal,
postoupily na úkor favorita mezi čtyři
nejlepší celky turnaje. Na nejlepší pak
již nestačily, ale i přesto je výsledek víc
jak dobrý. Konečné pořadí turnaje : 1.
Děčín, 2. Žatec „A“, 3. Ervěnice „A“, 4.
Žatec „B“. Za námi zůstaly soupeřky
z Karlových Varů, Duchcova, ale i z Ústí
nad Labem.

V sobotu 13. června 2009 se na kurtech
Volejbalového klubu Sever Žatec konal
27. ročník nočního turnaje v šestkovém
volejbalu mužů a žen.
Slunečné počasí a bojovné sportovní
výkony zastínily nemilou skutečnost
nízké účasti družstev V kategorii žen
k žádnému překvapení nedošlo, přestože několik utkání bylo velmi vyrovnaných a vrcholilo až v rozhodujícím
tie-breaku. Turnaj vyhrály ženy ze Žatce
před našimi juniorkami a kadetkami, na
čtvrtém místě skončily ženy z Vroutku.
Mužská část vyvrcholila velmi kvalitním
finálovým utkáním, ve kterém se utkali
Hafani spoléhající na prvoligové hráče
Chomutova a Hltani, hrající 2. ligu v Ervěnicích.
Úspěch nakonec slavila zkušenost
chomutovských, kteří svého soupeře po
desáté hodině večerní zdolali 3:1. Cenu
pro nejlepšího hráče si odnesl smečař
vítězů Petr Konopka.
JUDr. Karel Krčmárik
předseda klubu

Náborový turnaj nových stolních tenistů

TJ Sever Žatec oddíl stolního tenisu pořádá v sobotu 27.6.2009 ve své herně
náborový turnaj ve stolním tenisu pro nové mladé zájemce o tento sport. Začátek
turnaje v 9,30 hodin. Informace možno získat i na tel.čísle 606 486 512.
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Rozloučení se školou
(organizované Městskou policii Žatec)

Kdy: dne 25. 6. 2009 začátek od 08:15 hod.
Kde: výcvikový prostor AČR (ul. Pražská – u objektu K 500)
Armáda ČR:

ukázka zbraní a zbraňových systémů, výstroj, výzbroj, bojová technika
spojovací prostředky, prostředky chemické ochrany jednotlivce
ukázka výcviku MUSADO
dynamická ukázka mechanizovaného družstva
Vojenská policie: ukázka zbraní, pyrotechniky a techniky
MP Žatec:
ukázka služební výstroje a výzbroje
Policie ČR:
ukázka služební výstroje a výzbroje • střelecký trenažér pro příslušníky
Policie
HZS Žatec:
likvidace následků dopravní nehody osobního vozidla • pěna
SZBK ČR:
ukázka výcviku záchranářských psů
SDH Žatec:
ukázka hasičské techniky a zásahová činnost
SDZ Žatec:
statická ukázka záchranářského vybavení
ukázka laického ošetření s návazností na ZZS • maskování
ZZS Žatec:
spolupráce na ukázkách zásahu s HZS a SDZ
PET MEDIC:
ukázka vozidla a vybavení pro ošetření zvířat
Muzeum Žatec: soutěže ze znalostí z historie
Městské divadlo Žatec: soutěže pro děti a diskotéka
Odbor dopravy Žatec: BESIP simulátor nárazu
Odbor životního prostředí Žatec: likvidace odpadu a různé soutěže pro děti

Na snímku ženy zdolávají určenou trasu na „lyžích“.

Sportovní odpoledne pro ženy

V sobotu se ve Staňkovicích na hřišti konalo VI. Sportovní odpoledne žen.
Zúčastnily se ženy různých věkových kategorií z Kryr, Staňkovic a Holedeče
a soutěžilo se v různých disciplínách, např. hod podprsenkou, lyže, navlékání
korálků apod. Čtvrté skončily ženy z Kryr, druhé a třetí místo obsadily ženy ze
Staňkovi a první místo patřilo ženám z Holedeče, které vzaly soutěžení opravdu
„čertovsky“. (Stej)

