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Chrám zahájil
letní sezónu

Velikonoční zastavení

Zveme vás 21. dubna od 18:00 hodin
do Křížovy vily na charitativní koncert.
Na koncertě zahraje Sieger band - sborová kapela Církve bez hranic v Žatci.
Výtěžek sbírky bude použit ve prospěch
organizace Kamarád LORM, která se
v Žatci stará o postižené děti. Konkrétně
na nákup závěsného křesla a pracovního
stolku pro stále ležící děti.
Koncert připravuje Církev bez hranic
- Žatec ve spolupráci s Nemocnicí Žatec
o.p.s., dobrovolnickou službou Levandule. Koncert uvede paní starostka města
Žatec, Mgr. Zdeňka Hamousová. Přijďte
se naladit na velikonoce.

Rekonstrukce silnice

Dlouhodobou uzavírku silnice II/224
na trase Podbořany – Kadaň si vyžádá
rekonstrukce silnice a mostů z Podbořan do Račetic. Má být uzavřena od 30.
dubna 2011 do 31. srpna 2012.

Uzavírka ještě trvá

Foto Tomáš Trégl

Zastupitelstvo města Žatce na svém
jednání dne 31.3. schválilo mimo jiné:
n Prominutí poplatků z prodlení vzniklých v souvislosti s dluhem na nájemném za užívání bytů celkem 10
žadatelům.
n Finanční příspěvky pro rok 2011 nad
50.000,- Kč sportovním organizacím
v souladu se zápisem z jednání komise tělovýchovy a sportu.
n Prodej tří pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Kamenný
vršek.
n Investiční fond Města Žatce pro rok
2011 ve výši 11.000.000 Kč s tím,
že zbývající část investičního fondu
rozpočtu města není účelově určena.
n Prodej objektu rozestavěné školy č.p.
2913 v ul. Malínská v Žatci za kupní
cenu 3.000.000,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
V podnikatelském záměru je návrh
vytvořit z rozestavěné školy s přilehlým pozemkem plochu trvalého
bydlení. Konkrétně dojde k úpravě
vícepodlažních objektů na bytové
domy s parkovišti a zelení. Dále by
podél stávajících komunikací byly
vybudovány atriové a řadové rodinné
domy.
Letní sezona Chrámu Chmele a Piva v Žatci byla slavnostně zahájena v pátek 1. dubna. Mezi účastníky průvodu jsou na snímku také představitelé
města, starostka Zdeňka Hamousová a místostarosta Jan Novotný.

Ocenění žateckého Helpdesku
odpadového hospodářství

Na slavnostním krajském ceremoniálu 25. března byly za účasti hejtmanky
Jany Vaňhové vyhlášeny výsledky krajského kola Ústeckého kraje.
V kategorii nejlepší elektronická organizaci a přitom je ponechává pod
služba se na druhém místě umístilo dohledem OŽPaZ MěÚ. Na pravidelMěsto Žatec s webovou aplikací ně aktualizovaných stránkách služby
Helpdesk odpadového hospodářství. http://odpady.mesto-zatec.cz/ jsou
Aplikace umožňuje občanům řešit také zveřejňovány důležité informace
problémy v oblasti odpadů s tím, že z oblasti odpadového hospodářství
je sama předává k řešení příslušné města.

Kontroly heren a restaurací
odhalily zneužívání dávek

Namátková kontrola žateckých heren
se konala v úterý 29. března za účelem
zjištění zneužívání dávek pomoci nehmotné nouzi. Podílely se na ní společně pracovnice Odboru sociálních věcí
Městského úřadu a strážníci Městské
policie Žatec.
Akce proběhla v popoledních hodinách v patnácti hernách. Výsledkem
bylo zjištění zneužívání dávek pomoci
v hmotné nouzi v pěti případech.
V jednom případě byl příjemce dávky
V sobotu 9. dubna proběhne na Měst- zastižen při hře na výherním autoském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Koncert učitelů se uskutečnil 29.
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika, března v aule Gymnázia Žatecl. Již
evidence obyvatel, úsek OP a CD, ma- tradičně se zapojila většina pedagogů
jetkový odbor, obecní živnostenský úřad žatecké ZUŠ a vydatně jim pomáhali
Obránců Míru 295: pokladna, odbor také žáci školy.
V programu se objevila např. scéndopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, ka R. Křesťana - Opatrnosti nikdy nezbývá, ale také řada hudebních vstupů
stavební a vyvlastňovací úřad.
Rekonstrukce renesanční sladovny
má na svědomí uzavření Nákladní ulice
v místech mezi Kruhovým náměstím
a ulicí Karla IV. Potrvá až do 11. dubna
a pak se ještě uzavře 27. dubna.
Po tu dobu je přemístěna autobusová
zastávka k restauraci U zvonu. Objízdná
trasa vede kolem pošty, dále ulicemi
Komenského alej a Obránců míru.

Mimořádný úřední den

V dubnu došlo k zahájení letní turistické sezóny v areálu zóny technických
chmelařských památek, jak je Chrám
chmele a piva také někdy nazýván.
V provozu je opět 3D animace uvnitř
výtahu chmelového majáku a další atrakce žateckého turistického komplexu.
V tomto měsíci je opět na pořadu hudební večer, tentokráte bude znít ve čtvrtek
14.dubna zvuk harmoniky.
Hlavním jarním svátkem jsou Velikonoce. Kromě uctění památky Ježíše Krista prezentují velikonoční svátky příchod
jara. Restaurant i pivovar „U Orloje“
chystají gastronomické překvapení. Připravena jsou typická velikonoční jídla,
včetně speciální nádivky a skopového
masa. Prodej těchto specialit začne
21.dubna. Na Zelený čtvrtek mistr sládek také navařil sváteční „zelené pivo“.
V prodeji bude omezené množství a již
dnes můžeme prozradit, že chutná výborně. Recept znají pouze dvě osoby
a záměrně není uchováván v písemné podobě. Cena piva bude stejná jako u ostatních piv nabízených v naší restauraci.
Pro nezasvěcené uvádíme, že všechny
druhy čepovaného piva vlastní výroby
jsou nabízené za jednotnou cenu. Více
informací o programu akcí v Chrámu
chmele a piva najdete jako vždy na www.
chchp.cz . Těšíme se na Vaší návštěvu.
CHCHP

matu v doprovodu dalších rodinných
příslušníků. V ostatních případech byli
zastiženi příjemci SD při konzumaci
alkoholu.
Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou
určeny na zajištění základních životních
potřeb, zejména potravin. Kontrolované
osoby byly proto předvolány na odbor
sociálních věcí, kde s nimi bude záležitost projednána ve správním řízení.
Pokud jim dávka nebude odejmuta, či
krácena, bude zákonem určená část
vyplacena v poukázkách.

Koncert učitelů ZUŠ Žatec

v různém složení. Učitelé dechového
oddělení připravili Bachovu skladbu
v netradiční moderní úpravě, zazněla
skladba na klavír pro 6 rukou a řada
komorních souborů. Také taneční oddělení nezůstalo pozadu a paní učitelky
připravily ukázku lidového tance a část
z muzikálu Rebelové

Vodárna v Holedeči se
otevřela veřejnosti
Více než stovka návštěvníků se
v sobotu 26. března zúčastnila akce
konané již tradičně ku příležitosti
Světového dne vody. V rámci letošního
dne otevřených dveří úpravny pitné
vody v Holedeči, který organizovalo
Ekologické centrum Žatec ve spolupráci s SČVK a. s., si bylo možné
nejen prohlédnout stavebně zajímavý
areál provozu a technologické zaříze-

ní úpravny a položit zvídavé otázky,
ale akce byla obohacena o vodní bar
s občerstvením, propagační dárky pro
děti i dospělé, zajímavou dokumentaci
a prospekty. Vítězové anketní soutěže
z každé skupiny si odnášeli karafu
na pitnou vodu a všichni příjemný
zážitek. Další foto na www.ECZatec.cz
Přemysl Hautke,
Ekologické centrum Žatec
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Záměr Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu RD

lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 27.1.2011
n 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. 4614/65 o výměře 1142 m2
4. p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
5. p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
6. p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 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 1
m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města

Svoz odpadu
v Žatci a okolí

Čtyřikrát během letošního roku se
uskuteční svoz odpadu objemného,
nebezpečného a elektroodpadu, vždy
v sobotu na určených místech sběru.
Pr vní se koná již tento týden,
v sobotu 9. dubna od 8 do 12 hodin
na návsích těchto obcí: Velichov, Záhoří, Bezděkov, Trnovany, Radíčeves
a Miličeves.
Město Žatec má vyhlášenou sběrovou sobotu na 16. dubna v čase 8-12
hodin.
n Trasa A má tato sběrná místa:
1) Lounská ul. - u vjezdu do fa.
Silnice
2) Herbenova - u Fruty
3) Rafaela Ungára – u Parlamentu
4) Stroupečská – u Uhelných skladů
5) Osvoboditelů -u domu 2002
6) Purkyňova - u sep. odpadu
7) Podměstí – u domu 2157
8) U jezu – u bud. Žatecká teplárenská
9) Ostrov – parkoviště u Moskvy
10) Havlíčkovo nám. – u Satelitu
11) V zahradách – na konci ulice
12) Nám 5. května – u sloupu Sv.
Floriána
13) Roh ul. Arbesovy a Nádražní
schody
14) Roh ul. Hejdukova a Jungmannova
n Trasa B
1) Písečná ulice - parkoviště u Normy
2) Družstevní – u separace
3) Volyňských Čechů – u býv. OSP
4) Roh ul. Lva Tolstého a Puškina
5) Brožíkova u Mechaniky
6) Roh ul. Přátelství a u Flory
7) Roh ul. K H. Máchy a O. Ševčíka
8) Dukelská – naproti květince
9) Husova – u Margaretky
10) Chmelařské nám. - za Pneuservisem
11) Lučanská – u sep. Odpadu
12) Sládkova – u Macerky
13) Příkrá – před Čápem
14) B. Němcové – u garáží
15) Dvořákova – u Bašty
16) Jižní – u vjezdu do ZŠ
Druhý jarní městský svoz se uskuteční 25. června, na vesnicích 18.
června.
Podzimní svozy v Žatci jsou 24. září
a 19. listopadu, na vesnicích 17. 9.
a 12. 11. 2011

STOP! ODPADU
KOLEM ŘEKY

Vážení spoluobčané, v sobotu 9.
dubna se sejdeme u řeky, abychom
sesbírali nevábný odpad, který se
tam nachází. Komu to není lhostejné,
může přijít a zapojit se, budeme velmi
potěšeni?. Přineste si s sebou rukavice,
hodně igelitek nebo pytlů na odpad
a především dobrou náladu?.
Sraz je v 10 hodin u fotbalového
hřiště Slavoj Žatec. Těšíme se na Vás!?
Kontakt: M.Vodrazkova@seznam.cz

Žatecký
týdeník

- část kupní ceny ve výši 950,-Kč
za 1m2 bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 1008,-Kč za 1
m2 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 1008,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 vy-

tvořeném 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).

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Žatec, Studentská 1030, okres Louny, příspěvkové
organizace
Rada města Žatec
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích
vyhlašuje konkursní řízení

na funkci ředitele/ředitelky

Základní umělecké školy Žatec,

Žatecký týdeník
- kanalizační přípojky budou zaslepeny
na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
ukončena uzávěrem ve sdruženém
zděném pilířku na hranici pozemku.
Odtud bude na pozemek vyvedena
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
Připojení a předávací stanice bude
součástí projektu jednotlivých RD
(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích
umístěny elektrické rozvodné skříně
s vynechaným prostorem pro připojení RD a elektroměr (cena za připojení ke každé parcele 3 x 25A je již
uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
U rohových parcel bude stavební čára
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
Vzdálenost od hranice sousedního
pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30;
4614/54 a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží
nebude řešeno jako podkroví).

- Tvar střechy, typ a barva střešní
krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena a bude
předmětem vyjádření k dokumentaci
ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m, materiál
a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, krejcar@mesto-zatec.cz
ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový
odbor tel. 415736225, eisertova@
mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 4.4.2011 do 3.5. 2011
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Žatec,
Petra Bezruče 2000, okres Louny, příspěvkové organizace
Rada města Žatec
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích
vyhlašuje konkursní řízení

na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Žatec,

Studentská 1030, okres Louny, příspěvková organizace

Petra Bezruče 2000, okres Louny, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup: 01. července 2011
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.

Předpokládaný nástup: 01. září 2011
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.

Požadavky na uchazeče:
n Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
n odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
n praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
n znalost školské problematiky a předpisů
n občanská a morální bezúhonnost
n organizační a řídící schopnosti.

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
n odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
n praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
n znalost školské problematiky a předpisů
n občanská a morální bezúhonnost
n organizační a řídící schopnosti.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
n název pracovní pozice
n jméno, příjmení a titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu a telefonické spojení
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka
n datum a podpis.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
n název pracovní pozice
n jméno, příjmení a titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu a telefonické spojení
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka
n datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
n strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně
uvedení funkčního zařazení
n motivační dopis
n návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZUŠ
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit
bezúhonnost čestným prohlášením
n úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2
odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
n originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele ZUŠ (ne starší 2 měsíců).

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
n strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně
uvedení funkčního zařazení
n motivační dopis
n návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZŠ
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit
bezúhonnost čestným prohlášením
n úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2
odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
n originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele ZŠ (ne starší 2 měsíců).

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí, k rukám vedoucího odboru
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec, k rukám
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny)
nejpozději do 02.05.2011 do 12.00 hod. Přihlášky doručené
po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem
„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL ZUŠ ŽATEC,
Studentská 1030“.

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí, k rukám vedoucího odboru
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec, k rukám
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny)
nejpozději do 02.05.2011 do 12.00 hod. Přihlášky doručené
po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem
„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL ZŠ ŽATEC,
Petra Bezruče 2000“.

Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním 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.

Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním 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.

Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 239/2011 ze dne
21.03.2011.

Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 240/2011 ze dne
21.03.2011.

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

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
n Koupím křídlo ve funkčním stavu
do 10.000,- Kč. Tel.: 773 445 050
n Prodám levně veškerý stavební
materiál na stavbu domu. Jen vcelku,
nutno vidět. Dále prodám 160 ks pozinkovaného plechu vel. 1x2,6m. Tel.:
605 858 865
n Pronajmu byt 1+1 u Tulipánu.
Cena 5.500,- Kč/měs. Volný od dubna.
Tel.: 606 630 044
n Výuka a doučování německého jazyka. Dopoledne i odpoledne, případně
večer. Tel.: 737 320 580
n Pronajmu byt 2+1 U Jezu, 2. patro, klidné prostředí. Nájemné + služby
7.000,-Kč ( dohoda ). Pozdější odprodej
možný. Tel.: 731 425 407
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci. Dlouhodobě, seriózní smlouva. Kontakt
na majitele 777 818 144; 603 802 776
n Pronajmu 1+1 v rodin. domku,
samostatný vchod, klidná lokalita. Byt
je vybaven, vhodný k okamžitému nastěhování pro 1 osobu. Tel.: 723 464 899,
728 995 973
n Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, prodává slepičky snáškových
plemen Hisex, Tetra a Dominant černý,
modrý, kropenatý. Stáří slepiček 18-20
týdnů. Cena 138/148 Kč/ks. V roznášce
155 Kč/ks. Prodeje se uskuteční: Pondělí 11. 4. u západního nádraží v 17.30
hod.; Středa 20. 4. u západního nádraží
v 14.30 hod. Tel.: 728 605 840
n Prodám rekreační chatu v Jesenici
u Rakovníka. Inf. na tel. 584 401 731
n Permanentní prodloužení řas. Metoda řasa na řasu. Akce! První aplikace
690,-Kč, doplnění po 3-5 týdnech 290,Kč. Objednání na tel. 603413811
n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1
v centru Žatce. Nájemné 4400 Kč +
energie a služby 2500 Kč, kauce dohodou. Tel. 731 137 826.
n RE/MAX nabízí
Byt OV 1+1/L,Žtc,7NP,Dr.Kůrky,
436000,
Byt OV 2+1/2B,Žtc,Podměstí,4NP,
480000,
Byt OV 4+1/L, Podbořany,7NP, 750000.
RD Staňkovice-Tvršice,velký objekt
s vedlejšími stavbami,800000
RD Krásný Dvůr-Brody,1+1,400000
mobil: 605523172

přišli na svět

Pop Václav
Šimek Václav
Patrovský František
Rajbrová Pavla
Nejedlý Antonín
Heroldová Hana
Larva Jindřich
Feixová Zdeňka
Soběslavová Helena
Šťastný Jaromír
Hrabáček Ladislav
Danaj Ján

13.4.

20:00

17:30

15.4.	VEM SI MOU DUŠI 3D

20:00

7.4.	LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

17:30

8.4.	LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

20:00

16.4.	LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

17:30

8.4.	AUTOPOHÁDKY

17:30

10.4.

20:00

Děj hororu se odehrává v ospalém městečku Riverton ve státě Massachusetts, kde
koluje legenda o sériovém vrahovi s rozpolcenou osobností - rivertonském rozparovači. V den, kdy zemřel, přísahal, že se vrátí, aby zavraždil sedm dětí, které se
v noci téhož dne narodily (říká se jim Rivertonská sedma). Patnáct let to byla jen
povídačka pro děti … až do šestnáctých narozenin dětí z Rivertonské sedmy, kdy
je neznámý útočník začne jednoho po druhém vyvražďovat.
Režie: Wes Craven
Hrají: Max Thieriot, John Magaro, Denzel Whitaker, Zena Grey, Frank Grillo
Vstupné: 130,-

Jamie Reidy je dealerem Viagry. Když se však potká s půvabnou Maggie, jež trpí
Parkinsonovou nemocí, vzniká mezi dvěma odlišnými typy lidí nekonvenční romantický vztah. Film je adaptací knižní předlohy spisovatele Jamie Reidya - Hard
Sell: The Evolution of a Viagra Salesman.
Režie: Edward Zwick
Hrají: Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Judy Greer, Gabriel Macht, Hank Azaria,
Vstupné: 80,-

Soustředění v Žihli očima účastnice

S mírným zpožděním jsme přijeli v pátek 1. dubna k ubytování ve Sklárně Žihle.
Čekalo nás tam víkendové soustředění žáků ZUŠ Žatec z TO Lenky Turkové.
Když jsme přijeli na místo, tak jsme neděle a nikomu se nechtělo jet domů.
se ubytovali a velké holky pomáhaly V neděli ráno jsme po snídani každý
mladším dětem. Když už všichni měli soubor dodělávali, co jsme potřebovali.
povlečené peřiny a polštáře, šlo se dolů Po té následovaly ukázky všech souborů
do tělocvičny na malou poradu a pouče- a jejich vystoupení. Pak hurá na oběd ,
ní. Vařili tam docela a na výběr jídla si uklidit pokoje, sbalit si a ve 2 hodiny
nikdo nestěžoval.
jsme vyjížděli ze Žihle domů. Všichni
Náš budíček byl okolo osmé hodiny si to krásně užili . Také bych chtěla poráno. Celou sobotu jsme všichni prac- děkovat pani učitelce Lence Turkové, že
ně dřeli na svých vystoupeních, aby nám dala možnost vyjet společně a vějsme všechno měli dodělané a aby bylo novala se nám celý víkend.
všechno dokonalé. A najednou byla už
Monika Rampasová, Matulenky

Na pódiu žateckého divadla vystoupí v úterý 19. dubna v 19.30 hodin
osobnosti medicíny, lékaři Kateřina Cajthamlová, Radim Uzel a Jiří Pešina.
Společně se představí v zábavném pořadu Medicína je zábavná věda o smutných věcech, aneb doktorské historky. Pro dva správně odpovídající čtenáře Žateckého týdeníku jsou určeny vždy dvě vstupenky na toto vystoupení.
Zakroužkovanou odpověď s kupónem přijímá Infocentrum žatecké radnice.
Výherce vyrozumíme příští týden.
V jakém pořadu ČT vystupuje žatecký rodák MUDr. Jiří Pešina s figurinou Marií?
a) Domácí lékař
b) První pomoc
c) Jste to, co jíte
Jméno a příjení....................................................................................................................................................

V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí našeho života,
spotřební „zboží“, které ani nevnímáme. Staly se spolehlivými služebníky, jenom
obyčejným prostředkem na překonávání vzdáleností. Možná že dnešní auta
uchvacují technickou dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se
vyznačovala v dobách pro nás již pohádkových... Podobné je to i s lidskými vztahy:
máme dokonalá elektronická spojení, ale vztahy mnohokrát nestojí za nic... Film
by neměl být retrovzpomínkou krásné doby. Spíše by se měl, mimo dobu a často
i mimo realitu, zabývat hezkými vztahy mezi lidmi. Měla by to být taková pohádka.
Vypravěčem bude zpěvák skupiny Chinaski a také studovaný herec Michal Malátný.
Hrají: Petr Nárožný, Ondřej Vetchý, a další
Vstupné: 80,-

20:00

15.4.

RIO 3D

17:30

16.4.

RIO 3D

15:00

22.4.

RIO 3D

17:30

23.4.

RIO 3D

15:00

RIO 3D

15:00

Sidney Prescottová dostává po deseti letech opět hrůzný telefonát od maskovaného
vraha. Společně se svými starými i novými přáteli se stává obětí sériového vraha,
který tentokrát hraje s jinými pravidly - svá „díla“ si natáčí a zabijí i panny.
Režie: Wes Craven
Hrají:Neve CampbellCourteney CoxEmma RobertsDavid ArquetteRory CulkinHayden
PanettiereMarley SheltonMarielle JaffeKristen BellAnna PaquinMary McDonnellAdam BrodyAnthony AndersonErik KnudsenNancy O´DellBrittany RobertsonLucy
HaleShenae GrimesAlison BrieAimee Teegarden Gordon MichaelsNeve Campbell,
Courteney Cox, Emma Roberts, David Arquette
Vstupné: 90,-

Cestopisná přednáška v knihovně
Cestopisná přednáška s cestovateli
a spisovateli Lenkou a Václavem Špillarovými se konala 23. března v přednáškovém sále Městské knihovny Žatec.
Tentokrát se přijeli podělit o své zážitky
z cest po jihovýchodě USA. Měli jsme
možnost si prostřednictvím dataprojekce prohlédnout zajímavá území státu Florida, národní parky Everglades
a Great Smoky Mountains plné aligátorů, ptactva a jedinečných stromů a bí-

lou poušť na pobřeží Mexického zálivu.
Přednáška byla zajímavá nejen obsahem informací a obrazovými dokumenty, ale především vlastními zážitky cestovatelů. Návštěvníci měli po skončení
možnost si zakoupit knihy, kalendáře
a pohlednice. Čtenáři, kterým přednáška s Lenkou a Václavem Špillarovými
unikla, mají možnost prohlédnout si
jejich obrázky z cest díky knihám v naší
knihovně.
(ka, fr)

Oslavy s benefičním koncertem

HABERMANNŮV MLÝN

Film vypráví o jedné německém průmyslníkovi Habermannovi , který žil s rodinou
na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh
se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let
dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.
Režie:Juraj Herz
Hrají:Mark WaschkeKarel RodenBen BeckerHannah HerzsprungRadek HolubWilson
Gonzales OchsenknechtZuzana KronerováJan HrušínskýFranziska WeiszAndrej
HrycOldřich KaiserMartin StránskýMartin SittaErika GuntherováJaromír DulavaVáclav LegnerKlára CibulkováZdeněk BraunschlägerVeronika GajerováMichal
PavlataPetr Drozda Martina HudečkováMark Waschke, Karel Roden, Ben Becker,
Hannah Herzsprung, Radek Holub
Vstupné: 80,-

14.4.	VŘISKOT 4

Kontakt.......................................................................................................................................................................

81
47
61
85
83
65
74
73
91
70
79
67

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Praktická Emma k tomuto svéráznému životnímu stylu dospěla především proto,
že jako doktorka aspirující na atestaci nemá na žádný vztah čas a energii, jen
občas potřebuje povolit ventil. To Adam má mnohem bolestivější důvody. Poslední
přítelkyně ho podváděla s jeho vlastním otcem a vůbec ji neomlouvá, že je to slavný
televizní producent, jenž má šarmu na rozdávání. Na duši zraněný Adam se proto
rozhodne, že pustí city k vodě a bude si prostě jen nezávazně užívat jako jeho táta.
Emmu v minulosti párkrát potkal, a i když jiskra nikdy nepřeskočila, po posledním
setkání, ke kterému dopomohly litry vypitého alkoholu, se spolu poněkud impulzivně vyspí. V tom okamžiku se zrodí nápad na nezávazná setkání, při kterých
půjde jen a jen o sex. Jenže všechna dohodnutá pravidla platí jen do chvíle, než je
jedna ze stran poruší. A to je jen otázka času, protože kdo by věřil tomu, že mezi
mužem a ženou může existovat prosté sexuální pouto, které nenaruší láska?
Režie: Ivan Reitman Hrají:Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes, Kevin
Kline, Lake Bell, Olivia Thirlby,
Vstupné: 80,-

11.4.	VEM SI MOU DUŠI 3D

Druhá soutěžní otázka

Vavricová Daniela
Bekeová Natálie
Mikulová Tiara
Kolovratník Lukáš
Jirotková Ema
Štaffenová Laura
Kociánová Kristýna
Bredlová Barbora
Baláž Dominik
Čuboňová Adéla
Ferková Arleta
Čóka Vojtěch
Vojarová Eliška
Stašek Tomáš
Parperová Tereza
Lazarová Barbora
Irdza Lukáš
Pohlodková Daniela
Tamáš Javier Joaqim
Drobný Petr
Schramm Petr
Heráková Sára

Rozloučení
18. 3.
19. 3.
20. 3.
22. 3.
24. 3.
		
		
		
25.3.
29. 3.
1. 4.
2. 4.

březen 2011

24.4.

Kreslená pohádka od tvůrců Doby Ledové !!!
Příběh o zdomácnělém papouškovi Blu z americké Minnesoty.

16.4.	AVATAR 3D

Vstupné: 130,-

20:00

Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu
dvou naprosto odlišných civilizací.
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Stephen Lang,
Vstupné: 110,-

Na podzim byly v Dětském domově,
SŠ a ZŠ v Žatci zahájeny oslavy 80.
výročí vzniku domu sociálních služeb
v Žatci - předchůdce současného dětského domova.
Tyto oslavy propuknou na letošním 9.
benefičním koncertu, který
se uskuteční v úterý 12. 4.
od 18 hodin v Městském
divadle v Žatci. Děti budou

zpívat, tančit, hrát divadlo, recitovat.
U příležitosti významného výročí budou vyhodnoceni také nejlepší žáci, studenti a učni a také sportovci a kulturní
borci. Zazpívat přijede i Hanka Křížková. Ředitelka zařízení paní Mgr. Jaroslava Kohoutová přítomné seznámí
Z podnětu pracovní skupiny Rodina,
s historií našeho domova. Vstupenky dítě a mládež v rámci komunitního pláv hodnotě 50,- Kč jsou v předprodeji nování sociálních služeb v Žatci vznikla
divadla.
zajímavá iniciativa. Město zjišťuje, zda
rodičům dětí navštěvujících mateřské
školy vyhovuje otevírací doba jednotlivých zařízení. Současné trendy jsou
Soubory ze Základní umělec- Želvíci (za vystoupení Pomáda takové, že se školky přizpůsobují poké školy v Žatci, z taneční tří- v kat. junior plesové formace ) třebám rodičů a svou otevírací dobu
dy Lenky Turkové, se v závěru získal 3.místo a soubor Matu- přibližují jejich možnostem své děti
března zúčastnily již tradičně ce- lenky (v kat. mažoretky junior) vyzvedávat.
lorepublikové soutěže dětských 2.místo.Soutěže se také zúčastnil
Výzkum, který město realizuje, má
tanečních kolektivů Elitery v Lou- soubor Cvrčci s vystoupením Ban- zodpovědět otázku, zda mají žatečnech. Ve velké konkurenci a dlou- dité a skončil na pěkném 4.místě tí rodiče potřebu nějakým způsobem
hém tanečním maratonu soubor (v kategorii děti plesové formace). upravit otevírací dobu školek. Rodiče

Město zkoumá názory rodičů
na otevírací doby mateřských školek

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

a zákonní zástupci dětí mají možnost
vyjádřit svůj názor v dotazníkovém
šetření.
Dotazník je k dispozici rodičům při
zápisech do MŠ 2011, ve školkách,
v obou budovách Městského úřadu, Mateřském centru Sedmikráska
a Domě dětí a mládeže. Dotazník je
také ke stažení na webových stránkách
města v sekci „aktuálně“, kde je uvedena i e-mailová adresa k doručování.
O výsledcích dotazníkového šetření
vás budeme v našich novinách informovat. Výzkum probíhá od 6. do 15.4.
2011.

strana 4

18.4.

22.4.
26.4.

ODCHÁZENÍ

20:00

JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT

20:00

OREL DEVÁTÉ LEGIE

20:00

OREL DEVÁTÉ LEGIE

17:30

Žatecký týdeník

Film vychází sice ze stejnojmenné divadelní hry, má však svou vlastní osobitou atmosféru.
Až na několik záběrů se celý film odehrává na zahradě velké vládní vily, v níž
žije hlavní hrdina, politik Rieger. Je to stárnoucí elegán, který byl dlouhá léta
ve funkci kancléře, nedávno však o svou funkci přišel a zřejmě se s tím neumí
vyrovnat. I když se snaží nedat to na sobě znát, zhroutil se mu svět. Musí
se vystěhovat z vládní vily a podstoupit nedůstojnou proceduru oddělování
erárních věcí od věcí soukromých.
Režie:Václav Havel
Hrají:Dagmar Havlová - Veškrnová, Josef Abrhám, Jaroslav Dušek, Tatiana
Vilhelmová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Jiří Lábus, Ivana Uhlířová, Jiří
Macháček, Stanislav Zindulka, Miroslav Krobot, Jan Budař
Vstupné: 100,Osamělý řidič limuzíny vozu Jack vede nudný život. Má jediného přítele a tak
ho jednoho dne napadne, že si dá inzerát v internetové seznamce. Rande
na slepo nečekaně zajiskří a tím pro něj začíná příběh poznávání, lásky, přátelství, nečekaných zrad a milostí dvou párů žijících a pracujících v New York
CIty
Režie: Philip Seymour Hoffman
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz, Elizabeth Rodriguez,
Daphne Rubin-Vega,
Vstupné: 80,-

Děj se odehrává zhruba v polovině 2. století, v době pod nadvládou římské
říše. V roce 140 se mladý římský centurion Marcus Aguila vydává vyřešit
záhadu zmizení 9. legie a zároveň očistit jméno svého otce, který byl jejím
velitelem. Doprovázet ho bude pouze britský otrok Esca. Vydává se na cestu
za Hadriánův val do neprozkoumaného Skotska. Bude tu muset bojovat s domorodými kmeny, očistit otcovo jméno a najít ztracený zlatý emblém Deváté
legie...
Režie: Kevin Macdonald
Hrají: Channing Tatum, Jamie Bell, Mark Strong, Donald Sutherland, Douglas
Henshall, Tahar Rahim
Vstupné: 85,-

24.4.	ZDROJOVÝ KÓD

20:00

Foto Rudolf Hoffmann

17.4.

7. dubna 2011

Důraz střekovského útočníka Habrdleho donutil žateckého bránce Karla Krejčíka k nešťasnému zákroku, při
kterém nastřelil míčem svého brankáře Františka Zaťka a domácí Střekov se dostal šťastně do vedení, které pak
zvýšil z pokutového kopu, aby vyhrál 2:1.

Slavoj prohrál dvakrát vlastními góly

Sešup z vedoucího místa tabulky až na momentální 7. místo krajského přeboru stihli fotbalisté Slavoje Žatec během pouhých sedmi dnů, kdy prohráli
svá utkání doma s Bezděkovem a v sobotu pod hradem Střekov shodně 1:2.
Kuriozitou je, že v obou zápasech si vždy dali vlastní gól. Raritou je, že internacionál Radek Čížek, který teprve počtvrté oblékl žatecký dres, vstřelil
na jaře už svůj pátý jarní úspěch a rázem je nejlepším žateckým kanonýrem!
n Žatec – Bezděkov 1:2 (1:0)
čovali v aktivní hře. Ještě v 87. nastřelili
Výborný fotbal se hrál v prvním po- břevno a v 89. po skrumáži před bran26.4.
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
20:00
Jsem Číslo čtyři je napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Johnovi
ločase, kdy domácí zaslouženě vedli ze kou Zaťka tečoval střelu stoper Horňák
Smithovi , který je na útěku před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho
43. vydařenou střelou R. Čížka, který do vlastní sítě. Před závěrečným hvizdem
život. Neustále změny identity a stěhování z města do města ve společnosti
si výborně rozumněl hlavně se Svobo- měl ještě slibnou šanci k vyrovnání aksvého ochránce Henriho jsou příčinou toho, že je John neustále všude nováčkem, který nemá nikde žádné kořeny.
Režie:D. J. Caruso dou. První velkou šanci měl už ve 20. tivní nováček Jakubov, ale opět neuspěl.
další nováček v domácím celku, 20letý
Branky: 43. Čížek – 85. Pištora, 89.
Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron, Callan
McAuliffe,
Alexandr Jakubov, někdejší žákovský vlastní (Horňák). Rozhodčí Oborník, ŽK
Vstupné: 110,svěřenec trenéra ve Spartě, současného 1:0, 250 diváků.
spoluhráče Michala Horňáka.
Sestava: Žaťko – Vávra, Heinc, HorPo změně stran už domácí postupně ňák, Krejčík – Paul (86. Baierl), Zlatoztráceli síly, zatímco hosté z Roudnicka hlávek, Svoboda, Čížek – Hodas (42.
stále drželi náročné tempo. V tu dobu už Macháček, 78. Procházka), Jakubov.
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
chyběl zraněný Hodas. Pohroma na Sla- n Střekov – Žatec 2:1 (1:0)
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
Bez Horňáka, Svobody a zraněného
voj dorazila jak tsunami v posledních pěti
minutách. Když v 85. vyrovnal Pištora, Hodase ztratil Slavoj zbytečně body. Jeho
Kulturní tipy muzea na MĚSÍC březen 2011
hosté nebránili výsledek, ale stále pokra- obranu neustále strašil jediný útočník.
Když se kapitán Colter Stevens probudí v sedadle příměstského vlaku, netuší,
kde se tam vzal. Naproti němu sedí Christina. Colter ji vidí poprvé v životě,
ale Christina ho očividně dobře zná. Colter Stevens zjišťuje, že se probudil
v těle jiného člověka. Než se stihne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak
rozmetán silným výbuchem.
Režie:Duncan Jones
Hrají:Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan, Jeffrey Wright,
Russell Peters

Regionální muzeum K. A. Polánka
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Výstavy:
n „JARO PŘIŠLO K NÁM“: probíhá do 1. 5. Velikonoční výstava kraslic ze
sbírky RM Žatec a soutěžních pomlázek. Doprovodné akce: 12. 4. 8.00 – 17.00
kraslice lepené slámou, 13. 4. 8.00 – 16.00 kraslice vyškrabávané, 14. 4. 9.00 –
17.00 kraslice zdobené sítinou jezerní, 15. 4. 9.00 – 17.00 zdobení kraslic voskovou batikou, na zahradě ukázky živých zvířat a 16.4. 10.00 – 16.00 děrování
kraslic, na zahradě ukázky živých zvířat.
n „KRAJINOU PĚSTNÍCH KLÍNŮ“: 14. 4. – 29. 5. Krajinou pěstních klínů
ve stopách Jana Fridricha připravena ve spolupráci s AÚ AV ČR v.v.i., Českou
společností archeologickou o.p.s. a Prospecto v.o.s.). Vernisáž výstavy 14. dubna
od 17 hodin.

Po závaru před brankou hostů si dal
Krejčík vlastní gól po nešťastném odkopu. Šanci k vyrovnání nevyužill Jakubov,
po něm ani Procházka.
Ve druhém poločase nejprve po faulu
Zlatohlávka na Sedláka proměnil Střekov penaltu. Slavoj útočil, Čížek snížil ze
hry na rozdíl jediné branky. Před náporem hostů však domácí kouskovali hru
častým povalováním se na hřišti a pod
dohledem benevolentních rozhodčích
body uhájili, zejména když v samotném
závěru neproměnil vyloženou šanci ani
zkušený Baierl.
Sestava Žatce: Zaťko – Vávra, Heinc,
Paul, Zlatohlávek, Krejčík – Votava, Čížek, Procházka – Jakubov, Baierl. Střídal
Smékal. Trenér Pavel Koutenský.
Žatec klesl na 7. místo, ale je pouhé
3 body od vedoucího FK Louny, který
nyní prohrál v Bezděkově 0:2. Slavoj hraje další utkání doma v neděli 10. dubna
od 16.30 hodin s Lovosicemi.
(jak)

Ella nejlepší plavkyní Jarní ceny Chomutova

Na Jarní ceně Chomutova, kde startovalo v sobotu 2. dubna celkem 13 plaveckých oddílů z Čech za účasti celkem 154 plavců (78 chlapců a 76 dívek),
reprezentovalo oddíl Jazzmani Žatec 6 závodnic dvou nejmladších kategorií.
V kategorii plavců narozených v roce veckým stylem. V současné době se Ella
2001 startovaly Ella Podhoriljak, Ve- řadí mezi nejúspěšnější desetileté plavronika Seifertová, Radana Halvátová kyně sezony v celorepublikové špičce.
a Barbory Ševčíková a Švagrová. JeV hlavním chomutovském závodě
dinou zástupkyní ročníku 2002 byla na 50m VZ získala Ella zlatou medaili
Tereza Iblová.
a s časem 34,40 překonala svůj osobní
Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
Nejúspěšnější žateckou závodnicí tam i oddílový rekord 10letých plavkyň. Daltel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
byla Ella Podhoriljak, která ze šesti star- ší zlepšila v závodě na 400m VZ, kde
Výstavy:
tů přivezla celkem 3 zlatá a 2 bronzová zaplavala čas 06:19.10. Bronz získala
n „VÝŠIVKY NESTÁRNOU“: probíhá do 10. 4. Ukázka ručních prací (rishe- medailová umístění. Vítězství přivezla ze v závodě na 50m M a 200m OPZ. Se
lieu, gobelínové a vyšívané obrazy) Aleny Olejářové, Evy Pfeiferové a Evy Tůmové. závodů na 50m VZ, 100m VZ a 400m ziskem 1653 bodů z šesti startů byla
n „LES“: 19. 4. – 22. 5. Výstava prací žáků ZUŠ v Žatci. Vernisáž výstavy 19. VZ. Plavecká technika kraul je jejím vyhlášena celkovou nejúspěšnější plavdubna od 16.30.
nejoblíbenějším a nejúspěšnějším pla- kyní Jarní ceny v Chomutově.
Ostatní:
n VVV…Večery ve Vile „Pes – přítel člověka“: 7. dubna od 17 hodin přednáška
MVDr. Břetislava Frýby na téma psi - výživa, nemoci, péče o psy atd. Vstupné
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
Kuželkářské derby XX. kola KP rozhodli minulou sobotu na své kuželně hráči
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
KK Louny B s L. Žatec již v úvodu. Jejich Jitka Rollová hodila rekord kuželny
říjen - březen / pondělí - pátek: 9.00 – 16.00 hodin • sobota: 10.00 – 16.00 hodin, a deklasovala Ptáčka ml. rozdílem třídy o 88 kuželek. I když pak ostatní duneděle: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
ely byly vyrovnané, náskok domácích byl veliký. Ve druhé dvojici Ptáčkovou
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete
v závěru opustilo štěstí a prohrála s Majerem o 12. Výborně se držela Chotona internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
vá, ale nakonec prohrávalo se Soukupem o 19. Domácí tak vedli 3:0 o 119.
V pohodě posledních výkonů porazil 437, Jarolím 432.
Ve XXI., už předposledním, kole si
Ptáček st. Maxu o 20 a vzápětí vyhrál
Čaboun nad Pfeiferem o 15. Za stavu mohla žatecká Lokomotiva doma zajisČakovice – Nejvyšší nohejbalová sou- máš Růžička, zahajoval extraligu v Ča- 3:2 a + 84 pro domácí nastoupil Jaro- tit záchranu v KP v případě výhry nad
těž v zemi mistrů světa začala v sobotu kovicích, kde domácí Avia vyhrála 6:3. lím prohrál s Novákem o 21 a v boji El. Kadaň. Domácí ale nebyli kompletní
zápasy I. kola. Tým SNK Žatec, který pro
Na svém stadionu Mládí se Žatečtí o záchranu se Louny dotáhly na Žatec. a posily z B týmu vše nenahradily. A tak
letošní sezonu posílili z Děčína několika- představí už tuto sobotu 9. dubna, kdy n KK Louny B - Lok. Žatec A 6 : 2 čeká Lokomotivu v posledním kole boj
násobný mistr světa Josef Tirpák a To- ve 14 hodin nastoupí proti Čelákovicím. (2617:2512)
o vše s MUS Most B, který hraje v BíLouny: Rollová 470 rekord kuželny, lině. Jediné pozitivum je, že Žateckým
Majer 426, Soukup 433, Maxa 413, stačí remíza.
Pfeifer 422, Novák 453
V úvodním duelu Aleši Kopčíkovi chyŽatec: Ptáček ml. 382, Ptáčková 414, běl větší klid a zbytečně prohrál o 17.
Chotová 414, Ptáček st. 433, Čaboun Čaboun sice o 14 vyhrál, a přesto se sám

Dobré výkony předvedly i ostatní dívky, řada z nich vytvořila nové osobní rekordy. Veronika Seifertová se ve všech
svých startech umístila od šestého do osmého místa. Radana Halvátová vybojovala pěkné páté místo v závodě 200 m
OPZ. Právě v závodě na 200 m OPZ se
hned tři naše plavkyně umístili mezi prvními sedmi nejlepšími. Ševčíková Barbora získala 8. místo v závodě na 100m
P. Švůgrová Barbora obsadila 10.místo
na 50mVZ, Tereza Iblová obsadila 10.
místo na 50mVZ a 100m P. Za předvedené plavecké výkony všem děvčatům
děkujeme a přejeme jim mnoho dalších
sportovních úspěchů.

Dvě prohry pozastavily naděje Lokomotivy

Nohejbalová extraliga se již rozběhla

na sebe zlobil, že neuhrál více. Chotová
nenavázala na svůj výkon z Loun, a když
jí nevyšla dorážka, prohrála o 41.
O vyrovnání na 2:2 se postaral Ptáček
st., když v závěru uhájil výhru o 9. Zápas se definitivně zlomil v páté dvojici,
kde J. Kubizňáková nabrala ztrátu hned
v úvodu a prohrála o 36. Při celkové
ztrátě týmu o 71 kuželek tak mohl Jarolím pouze korigovat. Vyhrál sice o 5,
ale součet kuželek vyzněl pro hosty, kteří
odvezli body.

n Lok. Žatec A - El. Kadaň A 3:5
(2374:2440)

Sestava: Kopčík 379, Čaboun 404,
Chotová 352, Ptáček st. 415,
Kubizňáková J. 388, Jarolím 436.
Zápas o vše je na pořadu 15.4. v Bílině
s MUS Most B.

Kraulařský víceboj v Lounech

Louny - Kraulařský víceboj se konal 26. 3. v Lounech, kde byli plavci rozděleni na kategorie ročníků 1997 a mladší a 1996 a starší. Oddíl Jazzmani
Žatec zde reprezentovalo celkem 18 plavců.
Mezi mladšími se nejvíce dařilo Iloně lity na krátkých tratích, ale vzhledem
Novákové, která dokázala v celkovém k tomu, že ty delší již nejsou jeho silnou
součtu čtyř kraulových disciplín vybojo- stránkou, skončil nakonec na 2.místě
vat bronzový pohár za 3. místo. Do dru- a získal stříbrný pohár. Mezi ženami
hé desítky nejlepších mladších plavců startovaly také dvě naše dorostenky
se pak dokázali vtěsnat ještě Antonín a obě se probojovaly do první desítky.
Svěcený 11.místo, Filip Urban 13.místo Kateřina Iblová skončila nakonec na 4.
a Jakub Dvořák 14.místo.
místě a Lucie Urbanová se umístila
Mezi staršími plavci jsme měli To- na 6.místě.
Přespolní běh v parku pod nemocnicí, Velká žatecká, vylákal také letos
za pěkného počasí k aktivnímu pohybu desítky účastníků.
máše Plevka, který potvrdil své kvaPotěšujícím faktem, je že si naši plavci

ve více než polovině svých startů zlepšili osobní rekordy. Celkem jsme přivezli
z Loun 4 medaile - 3 zlaté a 1 stříbrnou.
Zásluhou Tomáše Plevka a Ilony Novákové získali Žatečtí poháry za celkové
výsledky kraulařského víceboje.
Kraulařský víceboj - umístění Jazzmanů do prvních 20: 2. Tomáš Plevko
2705 bodů, 3. Ilona Nováková 2203,
4. Kateřina Iblová 2287, 6. Lucie Urbanová 2179, 11. Antonín Svěcený
1413, 13. Filip Urban 1375, 14. Jakub
Dvořák 1372 b.

