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Žatec – Rada města doporučila zastupitelstvu schválit uvolnění 237 tisíc
korun pro Základní školu Petra Bezruče. Peníze zajistí financování výměny
osmi dřevěných oken v tělocvičně školy
za plastová. O peníze požádala ředitelka
Mgr. Jana Pfütznerová.
(st)

Výsledek
hospodaření:
úspora 59,5 milionu

Žatec - Město svým hospodařením za
loňský rok získalo pro rok letošní skoro
60 milionů korun do rozpočtu. Rada
města v pondělí výsledek projednala
a doporučila tuto částku přerozdělit.
Největší částka – 50 milionů korun – se
přesune na tzv. účet pro kofinancování.
Ten bude použit na spolufinancování projektů, na které chce město získat peníze
z dotací; u nich je vždy nutné mít vlastní
peníze na zmíněné kofinancování. Další
prostředky se přesunou do investičního
fondu (5 milionů) a zbylá částka do rezervního fondu.
Přerozdělení musí schválit ještě zastupitelstvo.
(st)

Půjčku od města
chce deset
žadatelů

Žatec – O celkem 2,4 milionu korun
požádaly město Žatec soukromé osoby
či bytová družstva. Jedná se o prostředky, které město každoročně vyčleňuje
z tzv. fondu rozvoje bydlení.
V něm bylo letos pro tyto potřeby
vyčleněno – stejně jako loni – 13 milionů korun. Letos si v termínu podalo
žádosti deset subjektů. Osm z nich jsou
soukromé osoby, zbylé dvě jsou žádosti
bytového družstva, respektive vlastníci
bytového domu.
Až na jednu jsou všechny žádosti bez
problémů. U poslední se čeká na vyjasnění vlastnického vztahu k objektu.
Půjčky z fondu rozvoje bydlení musí
schválit zastupitelstvo města.
(st)

Návštěvníci moskevského veletrhu si odnášejí žatecké letáky

Aleš Kassal a Jan Novotný s vlajkou Žatce v centru Moskvy

Moskva - Na jednom z největších
veletrhů cestovního ruchu na světě se
prezentovalo vůbec poprvé město Žatec. Jeho chmelařská a pivovarnická
tradice tu je zajímala hodně ruských
cestovních kanceláří i individuálních
turistů. Popularita vodky totiž mezi
mladými a bohatými Rusy klesá, naopak rostoucí zájem je právě o pivo.
Žatec reprezentovali místostarosta
Aleš Kassal a vedoucí turistického
infocentra a zastupitel Jan Novotný.
V nadcházející turistické sezóně bude
do Žatce vozit turisty z Ruska druhá
cestovka a další dostaly právě v Moskvě
mohutný impulz, aby se k nim přiřadily. „Největší muzeum chmele na

Přestože byly ulice Javorová, Jabloňová, Růžová a další, včas označeny
upozorněním na blokové čištění , nechali majitelé svá auta zaparkována na
místech. Letos měli štěstí - překážející
auta se neodtahovala. Naskýtá se otázka, zda o čištění ulic věděli, nebo nebyli
v Žatci přítomni, což bylo v minulých
letech problematické dokazovat. Nejasnosti v tom, kdo má hradit v těchto
případech odtah vedla městskou policii

Žatec se prezentoval v Moskvě

světě, pivovar s ochutnávkou skvělého Žateckého piva, kandidatura na
seznam UNESCO i krásné historické
město, ležící výhodně mezi Prahou
a Karlovými Vary, to jsou naše nejcennější devizy,“ uvedl místostarosta Aleš
Kassal. První, zcela nečekaný obchodní
kontakt, se zrodil přímo v srdci Ruska,
na slavném Rudém náměstí. Když tam
žatečtí zástupci rozvinuli vlajku Žatce,
přihrnul se k nim shodou okolností zástupce jedné ruské cestovní kanceláře,
která se specializuje na Česko. „Za první den veletrhu se žateckým zástupcům
podařilo absolvovat celkem 15 jednání
s touroperátory,“ uvedl Jan Novotný ze
žateckého infocentra.

Blokové čištění se
neobešlo bez problémů

k tomu, aby v letošním roce neasistovala
při odtazích. Zákon říká, že při čištění
ulic je odtah oprávněn provést majitel
komunikace, v tomto případě město.
Tuto pravomoc převzaly technické služby a za asistence MP byla v minulých
letech auta odtažena. Letošní výjimka
se neukázala v praxi jako nejlepší řešení,
a Technické služby se v příštích letech
budou muset k odtahům opět vrátit.
(red)

Přijďte si v dostatečném předstihu pro své cestovní doklady
Vzhledem k blížícímu se období letních prázdnin a dovolených, nenechávejte
vyřizování svých cestovních dokladů na poslední chvíli. Předejdete tak nechtěným frontám a delším čekacím lhůtám na nový doklad.
Jaký cestovní doklad budete potřePro vydání cestovního pasu s biomebovat? V rámci zemí Evropské unie trickými prvky (vyhotovení do 30 dní)
lze cestovat na občanský průkaz se je nutno předložit:
strojově čitelnými údaji (zelená kar- 5 - 15 let
s platností na 5 let 100,tička). Pokud se chystáte cestovat • rodný list dítěte, občanský průkaz
mimo Evropskou unii bude zapotřebí
zákonného zástupce
cestovního pasu.
• osvědčení o státním občanství (vyřizuJak jsme vás již informovali v minuje matrika) popřípadě dosavadní pas
lém čísle, dne 1. března 2008 došlo • v doprovodu zákonného zástupce
ke změně právních předpisů, které
žádost sepsána a fotografie pořízena
umožňují zapisovat občany mladší 10
na pracovišti
let do cestovního dokladu rodiče. Na 15 - 18 let s platností na 10 let 600,základě zápisu mohou tyto děti pře- • platný občanský průkaz, rodný list
kračovat státní hranice bez vlastního
mladistvého
cestovního dokladu s rodičem, v jehož • v doprovodu zákonného zástupce
cestovním dokladu jsou zapsány.
(nutný jeho souhlas)

Nové smlouvy o odpadech

Rada města schválila nové smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a poskytnutí dalších služeb v systému komplexního
nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec, které budou nabízeny
občanům zapojeným do systému.
V kanceláři LIKORU CZ s.r.o. bude a zaplacení“, ale nebyl stvrzen smloukaždému předložena tato písemná vou), jenž bude definován přílohami
dohoda k podpisu. Podpisem smlouvy smluv, které občané dostanou do
bude tak uzavřen mezi občanem a měs- rukou jako nedílnou součást smloutem (v tomto případě zastoupeným vy. Jsou to především objednávka:
technickými službami) řádný vztah kterou bude možné variabilně měnit
o povinnosti města zajistit svoz a od- (i během roku) dle skutečné potřeby
voz odpadu, možnost třídění odpadu odvoz odpadu (například změnit četa možnost zbavit se odpadů nebezpeč- nost nebo velikost nádoby) a všeobecné
ných a objemných a povinnosti občana obchodní podmínky: kde jsou uvedena
za tyto služby městu zaplatit.
platná pravidla provozu odpadového
Nové smlouvy zavádí do vzájemného hospodářství, způsob reklamací a povztahu mezi městem a občany daný řád dobně. Poslední částí smlouvy je ce(který byl vždy jen formou „zapojení ník: který bude předložen a následně

• žádost sepsána a fotografie pořízena
na pracovišti
• starý cestovní pas
18 a více let s platností na 10 let 600,• platný občanský průkaz
• žádost sepsána a fotografie pořízena
na pracovišti
• starý cestovní pas
Pro vydání cestovního pasu bez
strojově čitelné zóny (vyhotovení do
30 dní) je nutno předložit:
0 - 5 let
s platností na 1 rok
50,• vyplněnou žádost
• 2x foto
• rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce

• osvědčení o státním občanství (vyřizuje matrika), popř. dosavadní cestovní
pas
Pro vydání cestovního pasu typu
„blesk“ bez strojově čitelné zóny
(vyhotovení do 15 dní) je nutno
předložit:
všechny doklady potřebné k vydání
standardního pasu Navíc:
• vyplněná žádost
• 2 fotografie
5 - 15 let s platností na 1/2 roku 1000,18 a více let
s platností na 1/2 roku 1500,Ing. Petr Vajda
Vedoucí odboru vnitřních věcí

každoročně aktualizován usnesením
rady města a vyhlášen v tisku. Občan
pak cenu uzná jejím zaplacením (úhradou) a tím potvrdí platnost smluvního
vztahu pro další kalendářní rok. Proto
budou smlouvy podepisovány jako trvalé a tento administrativní úkon zatíží
občany pouze v letošním roce.
Prosím dožadujte se předložení této
nové smlouvy před zaplacením úhrady!
Občanům, kteří již v roce 2008 úhradu
zaplatili, bude smlouva zaslána poštou.
Občanům bydlících v bytových domech, kteří nikdy neplatili cenu sami
(nezajišťovali si sami odvoz odpadu)
opět zajistí uzavření smlouvy jejich
společný zmocněnec nebo realitní Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc při svém „Hejtmanském dni“ v Žatci
kancelář.
obdivoval velikonoční výzdobu žateckého náměstí.
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Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

• Návrh podmínek kupní smlouvy

Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
Projednáno RM dne 12.03.2007
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
Pozemky k budoucí výstavbě bytového
po dobu jednoho roku pod smluvní
domu
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
n p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o vý2
měře 2143 m a st.p.č. 5210 o výměře Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
21 m2 ul. Husova v Žatci k výstavbě právo případně odmítnout všechny
bytového domu za podmínek stano- předložené nabídky v souladu se závených odborem rozvoje města (1.NP konem o obcích.
občanská vybavenost – obchody, služby
apod., 2. až 5. NP bydlení) s upozorně- případně další informace a soupisy poním, že realizaci stavby lze odsouhlasit zemků poskytne majetkový odbor MÚ
až po schválení nového územního plánu, Žatec tel. 415736220, email: eisertos upozorněním na vedení inženýrských va@mesto-zatec.cz
sítí a dále s tím, že k žádosti je nutné LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního propředložit:
stření MÚ Žatec tel.415736450, email:
- zastavovací studii
janda@mesto-zatec.cz
- harmonogram výstavby
2
- návrh kupní ceny min. 4.000,- Kč/m
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 28.01.2008
n nebytový prostor č. 4 v čp. 150,
151 na st.p.č. 164/1 nám. Svobody
v Žatci – sál o celkové ploše 188,31 m2
za minimální nájemné ve výši 10.000,Kč/měsíc 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.

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku

schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
- zapsané na LV č. 101 pro obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny

Žatecký
týdeník

- 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.

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

a problematiku napojení na inženýrské
sítě s podmínkou dokončení výstavby
do pěti let od podpisu kupní smlouvy
pod smluvní pokutou 70,-Kč/m2 převáděného pozemku.
Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. Zveřejněno: od 21.03. do 21.04. 2008
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Předpokládaný termín uzavření nájemní
smlouvy od 1.7.2008
(po skončení výpovědní lhůty stávajícího
nájemce)
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 20.3.2008 do
18.4.2008
Územní organizace Žatec pořádá
v pátek 4. dubna od 14 hodin v DoOpakovaný záměr Města
mově seniorů (Domov důchodců)
Žatec prodat ze svého
přednášku na téma „Bylinné
majetku pozemky
přípravky pro zdraví“ – 1. část.
Projednáno RM dne 26.11.2007
Přednáška je určena nejen členům
n trvalé travní porosty p.p.č. 853/4
organizace, ale i pro širokou veřejo výměře 14380 m 2 a p.p.č. 853/26
o výměře 584 m2 a podle GP č. 2717nost. Máte-li zájem o svoje zdraví,
1646/2002 ostatní plochy p.p.č. 833/5
srdečně Vás zveme na tuto více jak
o výměře 290 m2 a p.p.č. 833/2 o výměhodinovou přednášku s možností
ře 3006 m2 ul. Chomutovská v Žatci,
zakoupení produktů. O další části
a to vše jako jeden celek za minimální
přednášky budeme informovat!
kupní cenu…100,- Kč/m2. Současně
upozorňujeme na omezený přístup

Svaz diabetiků

Projekt ekoaudit
Zveřejněno od 11.03.2008 do
09.06.2008
za Město Žatec
Jana Eisertová
vedoucí majetkového odboru

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Projednáno RM dne 02.08.2005
Pozemky určené k výstavbě RD:
n p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2
a p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
113.070,- Kč
n p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
129.763,- Kč.
Zveřejněno: od 20. 02. do 20. 03. 2008

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n 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/m2 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, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace výstavby
Zveřejněno
: od 21.03.2008 do 21. 04.
Projednáno RM dne 05.02.2007
2008
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

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Od března minulého školního roku (2006/2007) se Střední škola zemědělská
a ekologická v Žatci účastní česko - německého projektu EKOAUDIT na českých a saských školách. Projektu se naše škola účastní v tomto složení:
Vedoucí projektu: Mgr. Richard Kopřiva
Studenti:
4.B Čížek Martin
3.B Drábová Michala
Hamerník Martin
Knopová Martina
Charvátová Štěpánka
Šnidlová Jana
Jandová Irena
Chobot Jaroslav
Poláková Kateřina
Richtr Josef
Richter Jakub
Honzátková Anna
V uplynulých měsících jsme společně automaticky zhasnou, čímž nesporně zaanalyzovali působení školy na životní jišťují úsporu elektrické energie.
prostředí. Studenti pracovali na získáVýměnu svítidel starých a instalaci
vání potřebných dat a údajů.
nových provedla firma Vaněk. Celkové
Pečlivou analýzou bylo zjištěno, že náklady zrealizované projektu (zahrspotřeba elektrické energie, tepla i vody nujíce nakoupený materiál a vlastní
vzrostla od roku 2002 téměř dvojnásob- práci firmy) činily 17.314 Kč,-Firma
ně a že náklady za odvoz odpadu vzrostly navíc přislíbila v příštím roce věnovat
v témže období cca. o 30%. V rámci škole několik úsporných žárovek jako
malého projektu, který byl financován sponzorský dar.
německou stranou (celková dotace ve
Vzhledem k tomu, že se projekt „Ekovýši 600 Euro), jsme přemýšleli o:
audit“ nezadržitelně blíží ke svému
1 úsporných žárovkách a světelných či- konci, neradi bychom zcela zastavili
dlech pohybu v šatnách, které by nám naši činnost, a proto přemýšlíme o dalpomohly snížit náklady za elektrickou ších možnostech, které by nám pomohly
energii.
v příštích letech dále zlepšit vliv školy na
2 úsporných vodovodních perlátorech životního prostředí a eliminovat tak jiné
popř. o pákových bateriích ve třídách negativní faktory, kterými ho škola zatěa na WC, kterými jsme chtěli snížit žuje. Uvědomujeme si však, že limitním
spotřebu vody.
faktorem našeho snažení budou finanční
3 teplených aluminiových foliích za ra- prostředky a čas, bez nichž nelze realidiátory ve třídách, které by odrazem zovat žádný další nápad. I přesto, že se
tepla od radiátoru do třídy snížily někomu může zdát úspora minimální,
náklady za topení.
rozhodně nebude z cela zanedbatelná.
Nakonec zvítězila první varianta. Pro Na každý krok ohleduplný vůči životrealizaci malého projektu zaměřeného nímu prostředí je třeba nahlížet jako na
na výměnu svítidel v šatnách jsme se střípek mozaiky, kterou bychom měli
zaměřili hned z několika důvodů:
chtít všichni ve vlastním zájmu co nej1 zdejší místnosti nebyly dostatečně dříve poskládat. Mohlo by se jinak totiž
dobře osvětlené (zastaralé kryty)
jednou stát, že budoucí generace budou
2 tento nápad se setkal s dobrou ode- moci dýchat pouze vzduch přefiltrovaný
zvou ze strany vedení školy
plynovou maskou, o zdroje pitné vody se
3 finanční dostupnost vzhledem k výši povedou krvavé války a planeta Země
příspěvku 600 Euro
bude nazývána smetištěm…
4 snaha snížit spotřebu elektrické enerDo budoucna si klademe tyto hlavní
gie instalací úsporných svítidel
cíle:
Vlastní realizace malého projektu se • Udržení pracovní skupiny životního
uskutečnila ve dnech 11. a 12. prosince
prostřední
2007. Na místo starých svítidel s ne- • Informování veřejnosti
úspornými žárovkami a starými kryty • Prosadit výměnu stávajících oken za
byly instalovány v šatnách úspornější
plastová
zářivky.
• Zateplení fasády celého komplexu
Celkem bylo obměněno 9 starých
školy
svítidel. Navíc však byla na stěnách • Rozmístění dalších sběrných nádob na
instalována 3 světla nová, která detetříděný odpad
kují pohyb studentů a v době, kdy už
Na závěr bych rád uvedl citát neznájsou zářivky vypnuté, osvětlují temnější mého autora:
místa chodeb, aby nedošlo k úrazu.
„ Až zemře poslední strom a poslední
Tato světla mají nastavenu dobu svícení řeka bude otrávená a poslední ryba chyna cca. 1 minutu, tzn. že jakmile se už cená, až potom si uvědomíme, že peněz
nikdo v prostoru šaten nezdržuje, světla se nenajíme!“ Kopřiva Richard, Mgr.

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: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

BŘEZEN 2008
27.3. STŘEDA

BLUES SESSION

2.4. Středa

OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO

6.4. Neděle

O KOUZELNÉ KULIČCE

Připravujeme:

VÝSTAVA:

19:30

V rámci hudebních večerů vystoupí seskupení vynikajících muzikantů hrající
směs rock and rollu a folk-rocku. V Žatci zahrají ve složení: Michal Geratrubka, Jiří Hála –saxofon, Ondřej Konrád - foukací harmonika a zpěv, Olin
Nejezchleba - zpěv, kytara a housle, Pavel Skála – kytara a zpěv, Vašek Vávra
- baskytara pražcová i bezpražcová, Jirka Zelí Zelenka – bicí a zpěv, Kuba Zitko
– klávesy
Více na www.bluessession.cz
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 150,-

10:00, 14:00

Pořad pro nejmenší diváky s jarními písničkami, velikonočními koledami,
říkadly o jaru, s jarními lidovými zvyky a povídáním o svátcích jara.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné
Vstupné : 30,- Kč.

15:00

Zbrusu nová pohádka, která navazuje na tradici jarmarečních divadelníků
a kejklířů. Příběh vypráví o chlapci prostém, jednoduchém a nešikovném,
který dokáže řešit díky své vytrvalosti a trpělivosti různé zapeklité problémy.
V Žatci uvede divadelní společnost Kejklíř.
Mimo předplatné
Vstupné: 50,Koncert: Pavlína Jíšová s kapelou,
Činohra: Růže pro Algernon
Chvála bláznovství
Manžel pro Opalu

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
19:30

Drama / Komedie / Česko / Slovensko, 2007, 95 min
Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela,
prospívající a dospívající dceru, nenáročnou práci překladatelky, která překládá
ne pro peníze, ale buď pro radost, a nebo prostě jen pro pocit, že pracuje,
a nyní dokonce i nový, vysněný dům… Ale také má v sobě tajemství, které se
v tomto jejím idylickém životě pomalu mění v časovanou bombu. Někdy však
dobře časovaná bomba může svým výbuchem a „pročištěním terénu“ přinést
ten největší užitek a naopak idylický život může být tím největším neštěstím,
které člověka postihne, aniž by si toho vůbec stačil povšimnout.
Režie: Alice Nellis. Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk, Miroslav
Krobot, Anna Šišková, Marta Issová, Igor Chmela
Přístupné, DVD
Vstupné: 200,Metropolitní opera

30.3. NEDĚLE

SPLACHNUTEJ

Animovaný / Komedie / Rodinný / Velká Británie / USA, 2006, 86 min
Když Shrek potkal Wallace s Gromitem, respektive když spojila své síly slavná
animační studia - DreamWorks a Aardman, vznikla svěží animovaná komedie
Spláchnutej, stojící na precizní americké počítačové animaci a okouzlujícím
britském humoru, který je opravdu pro každého. Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také pod nimi. Jeho hrdinou je
rozmazlený myšák z lepší společnosti Roddy St. James, který si užívá status
domácího mazlíčka.
Režie: Sam Fell, David Bowers. Hrají: Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen, Jean Reno, Bill Nighy,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 40,Bonton Film

31.3. PONDĚLÍ DVD KONCERT – STOMP

Hudební večer s DVD projekcí koncertu.
Přístupné od 12. let
DVD
Vstupné: 40 ,-

5.4. SOBOTA

19:30

Giacomo Puccini | LA BOHE`ME (Bohéma)

19:30

n MIDOS – Žatec, Oblouková 172,
přijme řidiče: 1 řidiče skupiny „C“, 2
zedníky

PODĚKOVÁNÍ
n Děti z Mateřské školy „U Studánky“ děkují za sponzorský dar ke
svátkům jara. Děkujeme moc panu
Lindnerovi a panu Brandejskému.
Přejeme hodně dalších úspěchů ve
Vašem podnikání.

Firma
REKL Žatec s r. o.

Velkoobchod ovoce a zelenina
Přijme

PŘIŠLI NA SVĚT

19:30

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC BŘEZEN 2008

21. 3.
22. 3.

Hlavní budova – Husova ul. 678:
n „VELIKONOČNÍ ABECEDA“ - přiblíží historii velikonočních svátků jara
od A až do Z. Seznámíme Vás s jednotlivými symboly a zvyky velikonoc, přiblížíme
dobu postní a velikonoční, vysvětlíme křesťanské pojmy spjaté s velikonočním příběhem a představíme novou kolekci kraslic. Výstava potrvá do 27. dubna 2008.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA: leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 15.30
hodin (polední přestávka 11.00 – 11.30 hodin), sobota a neděle zavřeno!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 714 302, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „FOTOSVĚT“ - Jde o digitální fotografie Martina Kavčáka, Davida Brůhy,
Veroniky Bartkové, Richarda Chovance, Jana Baierla a Martiny Řeháčkové z občanského sdružení DFK Fotosvět.
Toto zájmové sdružení vzniklo před více než rokem a jeho členové, pocházející
převážně ze Žatce, se fotografováním zabývají neprofesionálně. Fotografování je
jejich zábavou relaxací a koníčkem. Na své první společné výstavě v Křížově vile
prezentují více než třicet fotografií s nejrůznějšími náměty – od krajiny, přes zátiší
a architekturu, až po portrét. Výstava potrvá do 6. dubna 2008.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA KŘÍŽOVY VILY:
leden – březen/ pondělí – pátek: 8.00 – 17.00 (polední přestávka 11.30 – 12.00
hodin), sobota a neděle zavřeno
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz nebo www.nepropasni.cz

Pozvánka

Základní umělecká škola Žatec Vás zve na kurz tance pro dospělé pod
vedením pí učitelky Lenky Turkové „Hubneme do plavek tancem“.
Výuka různých druhů moderního tance bude probíhat od 1.4. 2008 každé úterý od 19.00-20.00 hod. po dobu deseti týdnů. Kurz je určen pro muže i ženy.
Neváhejte a přihlašte se, počet účastníků je omezen, v ZUŠ Žatec nebo na
tel. č. 415 740 368.

Úspěchy Základní umělecké
školy Žatec

Soutěže žáků jsou jednou z mnoha prezentací úspěšnosti a hlavně práce žáků
i učitelů ZUŠ. Již v tomto měsíci naši žáci dosáhli mnoha úspěchů .
Pro žáky hudebního oboru je v letoš- na pořádání krajských kol ještě čekají.
ním školním roce vypsána soutěž ve
Také žáci literárně dramatického
hře kytaru, housle a klavír. Děti musí oboru ze tříd pí uč. MgA. A. Urbanprojít velkým sítem od školního kola. cové a Mgr. B. Novákové získali první
Velkého úspěchu dosáhli žáci z klavírní ocenění. V okresní soutěži v sólové retřídy MgA. M. Dlouhého v krajském kole citaci získali postup do krajského kola
v Teplicích 14.3.2008, kde R. Komoráš J. Vízner, M. Drhlík, A. Štreblová, A.
získal 3. místo, M. Peterková 2. místo Svobodová a K. Šetková.
a L. Dandová 1. místo s postupem do
Všem soutěžícím blahopřejeme a poústředního kola. Čestné uznání získala stupujícím přejeme mnoho úspěchů
naše nejmladší soutěžící ze třídy I. Ma- v dalších kolech soutěží.
rešové V. Hanzalová. Ostatní nástroje
Irena Marešová

Podmínkou ŘP skupiny C
Bližší info: Tel. 415 710 439

Přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku
Příběh lásky chudého básníka Rudolfa a mladičké švadlenky Mimi` dojímá
diváky snad všech světových operních domů již desítky let.

Žatec, tel., fax: 415 749 466, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Městské divadlo a Digitální kino v Žatci si i v měsíci dubnu připravilo dva přímé
přenosy z Metropolitní opery v New yorku. Tentokrát se mohou návštěvníci
těšit zejména na opery Bohéma a Dcera pluku.
První jmenovaná opera, kterou napsal událost sezóny v Královské opeře Covent
Giacomo Puccini, bude živě přenášena Garden v Londýně. Nechte se nyní také
v sobotu 5.4 od 19:30 hod. Příběh lásky Vy oslnit brilantními koloraturami a fachudého básníka Rudolfa a mladičké mózním herectvím Natalie Dessay v roli
švadlenky Mim, dojímá diváky snad markytánky Marie a rovněž výjimečnou
všech světových operních domů již muzikalitou Juana Diega Flóreze
desítky let. V MET nyní opět ožívá korunovanou suverénně zazpívaným
v legendární inscenaci Franca Zeffirel- slavným sledem vysokých “C” v roli
liho s hvězdným pěveckým obsazením jejího milého Tonia. Opera je tentokrát
ústřední dvojice – famózní sopranist- rovněž nastudována v italském jazyce
kou Angelou Gheorghiu a vynikajícím s anglickými i českými titulky.
tenoristou Ramónem Vargasem. Opera
Předprodej vstupenek na oba přeje nastudována v italském jazyce a divá- nosy byl zahájen 20. března od 14:00
ci si mohou během přenosu přečíst text hod. Opery jsou v žateckém divadle
v anglickém, ale také českém jazyce. přenášeny na plátno ve formátu 16/9
Druhý přímý přenos v nadcházejícím a ve vysokém rozlišení. Navíc je dojem
měsíci se uskuteční 26. 4. od 19:30 hod. z opery obohacen o prostorový zvuk DolZhlédnout tentokrát můžete inscenaci by Digital 5.1. Kompletní informace pak
La Fille Du Régiment (Dcera pluku), naleznete na www.divadlozatec.cz nebo
jež byla loni v zimě označena za operní na www.metinhd.cz.

řidiče - prodejce

18. 3.
20. 3.

Regionální muzeum K. A. Polánka

Přímé přenosy z Metropolitní
opery opět v Žatci

RŮZNÉ
n Hledám starší a osamělou paní,
která by kdykoliv spolehlivě a ochotně
pohlídala 4leté děcko. Jedná se pouze
o všední dny. Solidní jednání. Volejte
tel.:728 644 628.

ZAMĚSTNÁNÍ

Fotografie Pepy Štrose

29.3. SOBOTA TAJNOSTI

n Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1
v Žatci od 1. 4. 2008. Cena dohodou.
Telefon: + 420 607 948 094
n Pronajmu zrekonstruovaný byt 2
+ 1, 60m2. Jen pracujícím, nutná kauce,
K doptání na tel. : 777 295 000
n Svobodný, pracující 32 letý muž,
hledá bydlení v Žatci. Tel.: 728 760 423
n Pronajmu byt 1 + 1 (42 m2) v Podměstí. Jen pracujícím lidem, pro max. 2
osoby. Vratná kauce 7.000 Kč. Celkový
nájem včetně energií a služeb 7.200 Kč
měsíčně. První smlouva na 6 měsíců
s možností prodloužení, kauce a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy. Tel.
777 634 051
n Prodám byt 1 + 1 v OV u Západního
nádraží v Žatci. Cena 480.000 Kč. V 7/
2007 podaná žaloba na vyklizení bytu.
Tel.: 602 462 052, RK nevolat.
n Hledám práci – noční hlídač v regionu Žatec. Volejte na tel.: 602 720 210.
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24. 3.
25. 3.

Vejvoda Jakub
Kremlová Eliška
Guttmannová Adéla
Guttmannová Aneta
Pexa Karel
Suntrovský Jaroslav
Kubáňová Gabriela
Patera Jakub
Havlík Tomáš
Müllerová Natália
Tatár Jan
Luu Truong Giang
Paczenhauerová Nicol
Kudráčová Cindy Růžena
Kintner Matěj
Mezerová Michaela
Krusmanová Nikola
Žolták Jan
Petrů Radim
Parpel Filip
Umlaufová Adéla
Šponiarová Lucie

ROZLOUČENÍ
21. 3.

Bábová Mária

POZVÁNKA NA
KONCERT

Dne 3. dubna od 18.00 hod. se
v aule Gymnázia uskuteční koncert posluchačů konzervatoře
v Plzni. Koncert pořádá ZUŠ ve
spolupráci s Gymnáziem v Žatci.

2007
ZÁ�Í 2008
březen/duben
28.
pod taktovkou
Petry Komorášové 20 hod.
ytarou pod taktovkou
Petry Komoráové.
18 hod. Posezení
Posezení sskkytarou
9. pátek
2. 3.

Milovníci kytar,
své vyvětrejte
kytarové milá�ky
p�ij�te si zahrát
a zazpívat.
ned�le
Milovníci
kytarvyv�trejte
a zpěvu,
své akytarové
miláčky
a přijďte si zahrát
Moderní zp�soby lé�ení civiliza�ních chorob
19 hod. a zazpívat.
5. 9.
Velmi zajímavé povídání pana Zde�ka Jermá�e.
Vstup: 25 K�.
st�eda
29.
3. sobota
Tradiční svatopatrický rej
20 hod.
20 hod. Zpívánky
7. 9.
Živou
hudbu
z Irska,
Skotska
a Bretaně
Tradi�ní
zpívání
s Petrem
Pazourem
u klavíru. obstarají kapely Poitín a Flying Druids
pátek
Orchestra. Neváhejte a přijďte, jako každoročně, kostýmováni k tématu mýty,
19 hod.
Reggae párty
8. 9.
legendy,
pohádky, fantasy témata, ať váš civil příliš nezáří mezi skřítky, vílami,
Zas je tu regoka a DJ Jahteckym. P�ikva�te si podupávat v rytmu reggae.
Vstup: 25 K�.
sobota
čaroději, tuláky, rytíři, příšerkami apod.
y
�íb�hKč.
zenovými p100
antrami aa důchodci:
ní s m
sezeděti,
ní poKč,
10 hod. Vstup:
Ned�l120
9. 9.
studenti
Magické, lé�ebné, ochranné a osvobozující písn�...
Vstup: 30 K�.
ned�le
4.94.
20 hod.
19 hod. Zpívánky
Bubnování s Honzou
.
. 9pátek
Tradiční
s Petrem
Pazourem
P�ij�te sezpívání
p�idat a bubnovat
z celého
srdce. u klavíru.
ned�le
Meziprostorová diagnostika
. 19 hod. Nedělní
6.124.. 9neděle
posezení s mantrami a zenovými příběhy
10 hod.
Úvodní p�ednáka Václava Paura.
Vstup: 50 K�.
st�eda
Magické, léčebné, ochranné a osvobozující písně... Vstup: 30 Kč.
14. 9. 20 hod. Koncert kapely SOFIE CHAIR
Koncert rockové
kapely ze atce.
host vystoupí
CHULIMANGA.
40 K�.
11.pá4.tekpátek
Posezení
s kytarou
pod Jako
taktovkou
Petry
Komorášové Vstup:
20 hod.
án kytarové miláčky a přijďte si zahrát a
�ajovn� Altsvé
ve�í v vyvětrejte
�enýcha dzpěvu,
Den otevkytar
15. 9. 9 hod. Milovníci
Dny evropského d�dictví.
zazpívat.
sobota
15. 9. 20 hod. Setkání s horoskopem: PANNY
12.so4.
sobota Koncert
VáclavvKrása
20 hod.
Setkání lidí–narozených
tomto znamení a jejich p�átel. Dozvíte se mnoho zajímavého.
bota
Recitál
s
pianem
a
kytarou.
Vstup:
50
Kč.
Deskové hry
16. 9. 15 hod.
Zahrajte si s námi nehazardní deskové hry od firmy Albi.
d�le
neČajovna
ALTÁN,
Náměstí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734
Výklad karet
19. 9. 17 hod.
Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartá�ky paní Kristýny Folprechtové.
st�eda
21. 9. 20 hod. Zpívánky
pátek
22. 9. 20 hod. Ú�esová párty
Ve�er plný roztodivných ú�es� a bláznivého tance. K dispozici bude profesionální
sobota

ĀȀ̀ЀԀЀ

i neprofesionální kade�nice. P�ij�te si nechat vytvo�it na hlav� originální dílo.

23. 9.
ned�le
23. 9.
ned�le
26. 9.
st�eda
28. 9.
pátek

10 hod.

17 hod.

Ned�lní posezení s mantrami a zenovými p�íb�hy

ĀȀ̀ЀԀࠀऀࠀ܀ఀഀༀကᄀሀጀVstup: 30 K�.

� a j o v é e x p e r i menty
Pro znalce i neznalce ochutnávky �ajových novinek.

19 hod.

Úvod do sv�ta lé�ení bioenergií
První p�ednáka úsp�ného biotronika a lé�itele Petra Davídka.

17 hod.

Vstup: 50 K�.

Tvo�írna - malování na sklo 1.

P�ij�te rozvinout svoji tvo�ivost a malovat na sklo pod vedením Lucie Bílkové a Kamily
Kuderové.
Vstup: 50 K�.

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀Ѐఀഀༀࠀကᄀༀࠀሀጀ̀ᄀ᐀
29. 9. 20 hod. Potvora v novém atu
Píete básni�ky
Máte
zajímavou
literární
ᨀ se pochlubit. Ve�erem
ࠀ᐀Ȁ?ᘀP�ij�te
ᤀఀtvorbu
ఀഀࠀЀࠀ᠀
ഀȀጀ
ሀࠀᜀzasebou
ကᔀ?Ѐᘀ
sobota
provází, hraje a recituje Standa Stejskal.

Vstup: 50 K�.

Deskové hry
30. 9. 15 hod.
ned�le
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�ajovna ALTÁN, Nám�stí
Svobody 52, atec 438 01, +420 732 821 734
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Ze žateckého fotbalu

Mistrovské utkání na domácím trávníku
u Ohře se nevydařilo žateckému Slavoji v
soutěži Krajského přeboru. Domácí fotbalisté s jistým odhodláním se připravovali
na velice mladý ambiciozní tým z Neštěmic
který přijel pod vedením trenéra Břetislava
Wozniaka, který také zná zdejší prostředí a ke své radosti a zklamání domácích
hráčů a příznivců odvezl také důležité
mistrovské body.
n FK Slavoj Žatec A - FK Český Lev
Neštěmice 1 - 3 / pol. 1 - 2 /

Sestava: Číž - Oppel . Vrábík - Jindra
- Dykas - Uhliar - Šidlof - Zlatohlávek Škréta - Klíma - Baierl. Střídal: Kouba,
Havelka
V domácí sestavě se objevili Jindra,
kterému skončil trest, Zlatohlávek jemuž
disciplinární komise uvolnila činnost.
Naopak k překvapení se na utkání nedostavil mladý Hofmann, a tak na domácí
trávník vyběhla sestava která byla určitě
odhodlana napravit výsledek z prvního
jarního kola v Bílině. Rychlé zmrazení
záměru přinesla nejprve šestá minuta
kdy dalekou střelu hostujícího hráče
nasměrovala teč protihráče pod břevno
domácí branky a na ukazateli byl stav 0
- 1. Ten se změnil na 0 - 2 za dvě minuty,
kdy ve vápně se nechal oklamat domácí
Dykas a přesná střela nedala Čížovi příliš
šance. Tak takovou sprchu nečekal zřejmě
nikdo z přítomných. Kladem domácích bal
postupná snaha a odvaha se dostat před
soupeřovu branku, což přineslo snížení
po kombinace a v koncovce byl Škréta
který vstřelil svoji první branku. Domácí
do konce poločasu měli ještě šance na
vyrovnání kdy zejména Škréta a Baiere,
byly blízko vyrovnání.
Po změně stran domácí se pokoušeli
dosáhnout další branky, ovšem zcela
bezúspěšně. Naopak po neúspěšném zakončení domácí šance, z rychlého protiútoku hosté ztvrdili výsledkem rozhodující
brankou na konečných 1 - 3 a tento stav
vydržel již do konce utkání.
Bohužel nedá se nic dělat, ale je nutné se
připravit na další utkání, a jak výkonem tak
body si získat také žatecké fandy, kterých
přišlo 150 a byly určitě zklamáni.
n FK Slavoj Žatec B - FK Tuchořice
2 - 1 / pol.1 - 1 /

Sestava: Baštýř - Vrábík -Vořechovský
- Buchlík - Linz - Šidlof - Havelka - Bezstarosti - Němec - Kouba - Schmidt. Střídali:
Zavadil , Jarolím
Poslední přípravné utkání sehrála
žatecká rezerva v Libočanech za neustálého sněžení proti kombinovanému
týmu Tuchořic, který přijel nekompletní
a navíc do branky musel mladší Richter,
který ovšem trápil žatecké útočníky po
celé utkání.
Nakonec po obléhání a zahazování šancí
otevřel skóre domácí Kouba. Hosté ovšem
pěknou střelou Pláničky srovnali výsledek
prvního poločasu. Po změnách stran byla
situace podobná první části, pouze s tím že
po chybném odkopu hostujícího brankáře
se do cesty míče postavil domácí Schmidt
a byl stanoven konečný výsledek né příliš
vydařeného utkání.
Příští program:
n Sobota 29.3.08 od 15.00 hod. FK

Soběchleby - FK Slavoj Žatec A / odjezd
12.30 hod.
n Sobota 29.3.08 od 10.30 hod. FK Slavoj Žatec st.žáci - SK Meziboří v Žatci
n Neděle 30.3.08 od 13.30 hod. FK
Slavoj Žatec dorost B - AF Chomutov v
Libočanech
n Neděle 30.3.08 od 15.00 hod. FK
Slavoj Žatec B - FK Postoloprty v Libočanech
n Neděle 30.3.08 od 13.30 hod. VČSA
Ervěnice - FK Slavoj Žatec A dorost
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Žatecký týdeník

VELIKONOČNÍ TÉMA

Oslavy Velikonoc v Žatci

Po čtyřicetidenním postním období, které začíná popeleční středou, oslavili křesťané na celém světě Velikonoce, svátky oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
A ne jinak tomu bylo i v Žatci.
V klášterním kostele Korunování Pan- příležitostního chrámového sboru, posíny Marie, po připomínce poslední večeře leného sólisty z Chomutova. Mši svatou
Páně na Zelený čtvrtek a Ježíšovy smrti na v deset hodin zahájily fanfáry, provázely
kříži na Velký pátek, proběhlo na Bílou varhany a zpěv „Salve Regina“ od J. G.
sobotu v podvečer slavnostní zapálení E. Stehleho.
ohně na velikonoční svíci – paškálu, který
Příležitostní chrámový sbor hudbou
symbolizuje vzkříšeného Krista. V sobotu a zpěvem již tradičně doplňuje všechpři mši se také konal jeden křest a všich- ny slavnostní bohoslužby v Žatci.
ni ostatní přítomní věřící své křestní sliby Sbor již mnoho let obětavě vede pan
obnovili.
Kořistka, který je zároveň i žateckým
Oslavy vyvrcholily mší svatou v ne- varhaníkem. Za nádherné provedení
Dolní řada: Josef Hodina ml., Michal Kadlec,Petr Městka, Dušan Kupček, Miroslav děli 23. března v žateckém děkanském nejen této slavnostní mše patří všem
Naxera, Jan Šimeček, Jaroslav Nekolný. Prostřední řada: Pavel Jenček, Jakub Zmrhal, kostele Nanebevzetí Panny Marie. zpěvákům a hudebníkům sboru veliké
Michal Šimeček, Vladimír Kočka, Jakub Rubeš, Michal Štěpnička. Horní řada: as. Slavnostní a radostný ráz bohoslužby uznání a díky.
letos opět vyzdvihli hudebníci a zpěváci
Zdenka Uďanová
trenéra Stanislav Kadlec, ved. mužstva Jaroslav Jenček, trenér Josef Hodina.

Závěr zimní přípravy mladší Co znamená slovo velikonoce?
přípravky FK Chmel Blšany
Po soustředění, které mladší přípravka pod vedením svých trenérů Josefa Hodiny
a Stanislava Kadlece absolvovala v Lubenci si její hráči vyzkoušeli herní praxi na
posledním přípravném turnaji, který se konal v sobotu 22. března v Lounech.
Turnaje na umělé trávě se zúčastnilo
Při závěrečném vyhodnocení celého turcelkem 8 mužstev, která se utkala systé- naje byl po zásluze nejlepším brankářem
mem každý s každým. Naším soupeřem vyhlášen náš Honza Šimeček, který mužbyly postupně celky FK Litoměřice (1:0), stvo v rozhodujících momentech dokázal
FK SIAD Most (0:0), FK SIAD Souš (5:2), podržet a byl naší oporou.
Nadcházející sobotu vstoupí mladší přídomácí FK Louny (0:0), SKP Rakovník
(4:0), FK Slaný (5:0) a FŠ Bílina (0:2). pravka do odvetné částí krajského přeboru
Po sečtení všech výsledků připadlo FK na hřišti FK SIAD Souš a všichni věří, že
Chmel 3. místo, když naším nejlepším bude minimálně stejně úspěšná jako podstřelcem byl Pavel Jenček se 4 góly před zimní část a zimní příprava se kladně pro3 gólovými střelci Mírou Naxerou a Mi- jeví na herním projevu i výsledcích.
Jaroslav Jenček
chalem Šimečkem.

Velikonoční závody v Radlicích

V sobotu 15.3.2008 proběhl 40.ročník velikonočních závodů jehož pořadatelem
byl plavecký oddíl Olymp Praha. Náš oddíl zde zastupovala čtveřice plavců - Kateřina Iblová, Kristýna Štrancová, Lucie Urbanová a David Urban.
Celý závod byl vypsán pro kategorie své první disciplíně příjemně překvapila.
1996-1997 a 1994-1995. Mezi mladšími V závodě na 100m volným způsobem si
plavci nás zastupovala Lucie Urbanová zlepšila osobní maximum o 7.59 vteřiny
a Kristýna Štrancová, obě ročník 1996. a obsadila pěkné 7.místo. Stejného umísLucka začala závodem 100m volným tění pak dosáhla ještě v závodě na 200m
způsobem, ve kterém skončila na výbor- prsa. Za zmínku stojí ještě další její zlepném ale neoblíbeném 4.místě. V dalších šení osobního rekordu. Kristýna zaplavala
200m volným způsobem o celých 17.66
vteřiny rychleji.
V kategorii 1994-1995 jsme měli také
dva zástupce. Kateřina Iblová hned v prvním svém závodě na 100m volným způsobem dokázala, že se přibližuje k plavecké
špičce své kategorie a obsadila výborné
5.místo v čase 1:05.70. V disciplínách
100m motýlek a 100m znak dokázala
ještě přidat 2x 6.místo. Odpoledne se
jí již tolik nedařilo a i když si zlepšila 2x
osobní rekordy, byli z toho umístění ve
druhé desítce. David Urban sice plaval
s plavci o rok staršími, ale dokázal s nimi
v kraulařských disciplínách držet krok.
Na 200m volným způsobem vybojoval
7.místo a na 100m volným způsobem
si ještě o dvě pozice vylepšil a skončil
na 5.místě v čase 1:03.02. Ve zbylých
3 startech se pak vešel mezi nejlepší
dvou disciplínách se jí již dařilo o pozná- patnáctku.
ní lépe a dokázala se probojovat až na
V Praze se sešla opravdu těžká konkustupně vítězů. 2x skončila ve velice těžké rence, včetně žákovských reprezentantů.
konkurenci na výborném 3.místě v závo- Vzhledem k této skutečnosti, lze umístění
dech na 100m motýlek a 100m polohový našich plavců považovat za velký úspěch
závod. Odpoledne si pak Lucka ještě 2x a doufejme, že budou v tomto trendu pozlepšila osobní rekord. V závodě na 200m kračovat i příští týden v Plzni na mezinávolným způsobem to bylo dokonce o více rodních závodech Plzeňský vytrvalec.
než 11 vteřin! Kristýna Štrancová hned ve
J. Karas

Tak tohle přesně jsme se chtěli dozvědět. Pokud jsme se zeptali spolužáků,
ale mnohdy i dospělých, proč se slaví velikonoce, kdekdo neví správnou odpověď.
My jsme na tom byli stejně, víme,že se škaredá středa, zelený čtvrtek,Boží hod
chodí na koledu, barví se vajíčka a pe- velikonoční a nám dobře známé velikočou beránci. Využili jsme proto nabídku noční pondělí.
městské knihovny v Žatci a vyrazili jsme
Na této besedě jsme se nejen všechno
tam s naší třídou na vyprávění o veliko- dozvěděli, ale také viděli praktické ukáznocích. Dozvěděli jsme se, že velikono- ky zdobení velikonočních vajíček různými
ce jsou nejvýznamějším křesťanským způsoby, pravou řehtačku, pomlázky, zasvátkem, který je spojený s památkou jíčky a další velikonoční symboly.
umučení a vzkříší Krista. Slaví se vždy
Celá naše výprava do knihovny byla
jinak, není to jako vánoce, kdy víme,že zadřilá a moc děkujeme paní knihovJežíšek přichází pravidelně 24.prosince. nici Blance Peteříkové za velmi dobře
Oslava velikonoc vychází ze zásady slavit připravenou besedu a těšíme se na další
po jarní rovnodennosti 21.března násle- návštěvu.
dující neděli po úplňku. Takto stanovená
Patrik Pola a Jana Mrváňová 8.třída
neděle může být v rozmezí 22.března Základní škola a Praktická škola,
25.dubna. Dále jsme se dozvěděli, co je
Svatopluka Čecha, Žatec

Na MĚCHOLUPSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE proběhla soutěž o nejkrásnější
velikonoční vajíčko. Vajíček různých barev a z různých materiálů se sešlo
několik desítek a opravdu bylo jedno krásnější než druhé. Škoda, že nemohou
zvítězit všechna. Pochvalu si ale zaslouží všichni zúčastnění.
ZŠ Měcholupy, Bc. H.Gondeková

Povelikonoční pochod i zápisové
dny ve školce U Mašinky

Mateřská škola, jejímž vnějším znakem je barevná mašinka na zahrádce, zve
příznivce jarních výletů na odpoledne strávené v přírodě, u kterého jistě nebude
chybět dostatek legrace, pohybu i relaxace pro dospělé.
Jako již tradičně, zahájíme výpravu rozhodnuti, kterou školku pro své dítko
u MŠ, odkud nás povedou fáborky k jed- vybrat, přijďte se k nám podívat v době
notlivým úkolům a vůně táborového zápisu 1. nebo 2. dubna mezi 8:00 a 14:
ohně přiláká k společnému posezení se 00.
zpěvem a opékáním buřtů. Přihlášky
Těšíme se na shledání ať už při jarním
s datem konání 19.4. si již můžete vy- pochodu nebo při zápisu.
zvednout u p.uč. Pinkrové nebo KomoZa všechny děti a pracovnice
rášové, které je nutné odevzdat do 16.4.
MŠ U Mašinky, Podměstí 2224
Nejen za tímto účelem je možné navštíhttp://www.msumasinky.cz
vit naši zdravou MŠ. Pokud ještě nejste
Petra Komorášová - učitelka

Dům dětí a mládeže Žatec

V sobotu 15.3.2008 DDM ŽATEC uspořádal výlet do PODMOŘSKÉHO
SVĚTA v Praze. Expozice mořských hlubin uchvátila nejen děti, ale i dospělé.
Shlédli jsme řadu mořských živočichů a rostlin. Nejvíce nás zaujali samozřejmě
žraloci, kteří budí respekt již svým zjevem. Výletu se již tradičně zúčastnila vedoucí
vychovatelka 3. ZŠ Zuzana Mlčochová společně se svými družinovými dětmi.
Marta Kačenáková, Ludmila Malá - pedagogové DDM ŽATEC

