žatecký
týdeník

číslo 7
25. dubna 2013

evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Pozvánka
k pietnímu aktu

Končí blokový
jarní úklid

Foto Jaroslav Kubíček

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou Žatec zvou občany
k pietnímu aktu, který se uskuteční 7.
května u příležitosti 68. výročí osvobození Československa od fašismu.
Akt začíná v 11 hodin u památníku
na Městském hřbitově v Žatci slavnostním položením věnců. Po projevu
starostky města a dalších řečníků
se účastníci mohou přesunout přistaveným autobusem k památníku
na Kruhovém náměstí, kde pietní akt
pokračuje od 11.30 hodin a ukončí jej
v 11.45 státní hymna.

Poslední tři dny zbývají k dokončení
jarního úklidu, který zajišťuje Technická
správa města Žatce. V pátek 26.4. se jedná o prostor pod Nákladní ulicí - Ostrov,
V Zahradách, Fibichova, Erbenova, Hájkova ulice. Další úklid se uskuteční 29.4. Den otevřených dveří v Perči využívají každoročně desítky návštěvníků k prohlídce žatecké teplárny.
v ulicích Tyršova, U Odborů, Jakubská,
Arbesova a Červenka. Závěrečnou akcí
jara jsou 3. května tři náměstí - Chmelařské, Smetanovo a Nerudovo. Běžná
údržba zeleně a úklid pokračují průběžně
Několik desítek návštěvníků si přišlo i malí návštěvníci si prohlédli uhelnou byla zaměřena na ekonomiku provozu, regulace a úspor a připravované kroky
i mimo blokového čistění.
prohlédnout v sobotu dopoledne 20. kotelnu i novou kogenerační jednotky způsoby distribuce tepla, možnosti další ekologizace zařízení.
(ph)
dubna provoz žatecké teplárny v Perči. spalující štěpku a vyrábějící jak teplo
Den otevřených dveří zorganizovalo pro Žatec, tak i elektřinu dodávanou
Ekologické centrum Žatec a Žatecká do distribuční sítě. Na téměř dvě hodiny
teplárenská a. s. u příležitosti letošního se protáhla prohlídka moderního ekoPo výrazném úspěchu výstavy moder- Dne Země. Návštěvníkům se osobně logizovaného provozu každé z několika
ního umění ze sbírky manželů Zema- věnovala ředitelka tepláreny Ing. Alena skupin zvídavých občanů. Většina z ne- V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
nových, která skončila v březnu, začíná Hlávková a další zaměstananci. Velcí přeberného množství dotazů návštěvníků a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
dnes jejich druhá výstava opět v renese připravuje na rok 2013.
sanční sladovně v Žatci. S vystavenými
Cílem těchto článků je ukázat široké vlastníky, které je těžké vůbec donutit,
díly první výstavy se seznámila široká
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se aby se dostavili k nařízenému jednání.
veřejnost a již může obdivovat pokraspolečně daří vybudovat něco pozitivní- Neplní povinnosti stanovené ve výzvě
čování současného moderního umění.
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých stavebního úřadu, čímž se vystavují
Galerie Sladovna má novou otevírací
vizích města. Pro všechny tyto informa- nemalým sankcím. V tomto roce bude
dobu v pondělí až pátek od 10 do 16.30
hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17.30 Pod názvem Vlastnická práva a územní plánování (veřejný x soukromý ce bude spojujícím bodem motto a logo úřad nucen, a to v minimálně pěti přípazájem) se uskutečnila 18.–19. dubna v Žatci konference, kterou pořádala „Žatec srdce regionu“, které je metou dech, nařídit nejnutnější zabezpečovací
hodin. Více na straně 2.
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Záštitu nad konferencí našeho snažení. V příštích číslech se práce či stavební úpravy. Pokud si svou
převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský a starostka města můžete těšit na informace z oblasti zákonnou povinnost přesto vlastníci
Mgr. Zdeňka Hamousová.
kultury, životního prostředí, dopravy, nesplní, vystavují se nebezpečí soudního
Územní plánování se čím dál více práv k nemovitostem. Jejich vhodné sociální oblasti a dalších. Případné reak- vymáhání. V praxi to znamená, že Město
stává nástrojem právníků a soudů. Bez propojení může být ovšem současně ce můžete směřovat na adresu redakce Žatec, v případech kdy dochází k ohroTuristický areál Chrám Chmele a Piva ohledu na to ale vždy územně plánovací i stimulem rozvoje obce. K tomu lze mj. tydenik@mesto-zatec.cz.
žení života a zdraví osob či zvířat, tyto
zahrnuje mimo jiné také provoz Klášter- dokumentace zasahovaly do vlastnic- využít nástroje, které nabízí stavební
Činnosti stavebního úřadu
práce provede, zaplatí a poté je bude
ní zahrady. Žatecká relaxační zahrada kých práv jednotlivých subjektů a určo- zákon (např. dohoda o parcelaci, veřejMnozí se domnívají, že stavební úřad po vlastnících vymáhat soudní cestou.
je otevřena každý den. Od měsíce valy hodnotu pozemků a jejich budoucí noprávní smlouva). Kromě zkušeností je tu jen pro povolování nových staveb
Vlastníci nemovitostí, jejichž nemovikvětna bude otevírací doba prodloužena osud. V současné době, kdy soukromé obcí či developerů byly představeny či jiných stavebních činností, což je sa- tost je kulturní památkou, mnohdy neví,
od 10.00 do 20.00 hodin.
vlastnictví opět nabývá svůj nezpochyb- i příklady ze zahraničí. Více informací mozřejmě pravdou jen částečně, protože že mohou žádat o finanční příspěvek
S přicházejícím jarem bude v Minise podstatnou částí zabývá kontrolní na zlepšení stavebně technického stavu
-Zoo opět, zejména pro potěšení malých nitelný význam, se tento faktor dostává o konferenci najdete na adrese www. činností.
budov. Na příspěvku se podílí Minisnávštěvníků, stádo roztomilých koziček. do popředí zájmu a stává se klíčovým urbanismus.cz.
V minulém roce začalo mapování terstvo kultury a Město Žatec a o jeho
Asociace je multidisciplinární sdruDo voliéry k hejnu andulek se brzy při rozhodování o budoucí podobě
zchátralých objektů nejen na území přidělení a výši rozhoduje Rada Města
žení
odborníků zabývajících se pro- Žatce, ale i v okolních obcích, které na doporučení Komise výstavby a regenejen
našich
měst
a
obcí,
ale
i
krajiny.
nastěhují také korely. S narůstajícími
teplotami a zlepšujícím se počasím i naši Konference byla určena pořizovatelům blematikou tvorby a regulace vývoje spadají do správy zdejšího stavebního nerace. Nejčastěji se z těchto peněz pročtyři pávi častěji opouštějí svou voliéru územně plánovací dokumentace, pro- měst, venkovského osídlení a krajiny. úřadu. Vznikl tak soupis všech nebez- vádí opravy střech, střešních konstrukcí,
a volně se procházejí po zahradě. I nadá- jektantům a širší odborné veřejnosti Asociace poskytuje nezávislou pora- pečných staveb, které budou zařazené fasád a výměny oken. V minulém roce
denskou činnost pro kraje a obce v ob- do tří skupin, které budou podléhat bylo podáno jedenáct žádostí o příspěle můžete přinést a předat sušené pečivo zabývající se plánováním měst.
Celkem se do Žatce sjelo 170 účast- lasti územního plánování (strategické, jiné četnosti kontroly. V první skupině vek, přičemž jen sedm žádostí splnilo
a chléb, který bude podáván kozám při
pravidelném krmení. V jarním období se níků z celé republiky a přijeli i kolegové územní a regulační plány), urbanismu, máme objekty, které je potřeba kon- požadované náležitosti o poskytnutí
v Klášterní zahradě opět můžete potěšit z Holandska. Tématem byly často proti stavebního řádu, dále v oblasti posuzo- trolovat jen jednou ročně a potřebují příspěvku. Nejnižší příspěvek dosahoval
pohledem na výtvory matky přírody. sobě stojící veřejné zájmy a zájmy vání investičních záměrů nebo koncepce jen drobné opravy. Ve druhé skupině výše 47 550 Kč, přičemž celkové náklady
Těšíme se na Vaší návštěvu.
(jv) soukromé vyplývající z vlastnických rozvoje (např. dopravy, rekreace apod.). se už nacházejí objekty, které je nutné činily 82 750 Kč. V případě zájmu dopokontrolovat častěji, a to pololetně. ručujeme zkonzultovat situaci a žádost
U těchto staveb se nařizují opravy s pracovníkem orgánu památkové péče
většího rázu, jako je například oprava Ing. Petrou Šilhavou (telefonní číslo
Historicky první zahájení turistické v Chrámu chmele a piva, kde převezChmelařské muzeum zahajuje pro- komínového tělesa nebo padající římsy. 415 736 453, e-mail silhava@mestosezony připravuje Agentura Dolní mou pamětní listy.
voz 1. května. Otevřeno je až do září Třetí skupina pak zahrnuje nemovitosti -zatec.cz, adresa Městský úřad Žatec,
Poohří na sobotu 27. dubna. ZájemNovinkou sezony je slevová 4K karta každý týden od úterý do neděle od 10 v opravdu velmi špatném stavebně Obránců míru 295). Doufáme, že se
ci se sejdou v parku lázní Evženie Dolního Poohří. Ta umožňuje drži- do 17 hodin. V provozu je také Re- technickém stavu. Často zde dochází nám povede, do konce příštího roku,
v Klášterci nad Ohří, odkud se cyk- telům zvýhodněné vstupy do zámků, staurace U Orloje včetně posezení k tomu, že se vlastníci o své stavby nejhorší třetí skupinu minimalizovat,
loturisté vydají přes královská města muzeí, sportovních zařízení a dalších v přilehlém dvoře. Návštěvníci mo- vůbec nestarají a zanedbávají základní a že nejen střed města bude více než
Kadaň a Žatec. Nejzdatnější pokračují tří desítek atraktivit v oblasti Dolního hou využít i klidnou oázu v Klášterní povinnosti stanovené stavebním záko- důstojným kandidátem na seznam
nem. Mnohdy se jedná o zahraniční světového dědictví UNESCO.
až do Loun. V Žatci mají zastávku Poohří a Krušnohoří.
zahradě.

Zvídaví návštěvníci teplárny v Perči

Galerie Sladovna
nabízí druhou výstavu

Konference Vlastnická
práva a územní plánování

Jaro vchází
do Klášterní zahrady

Cykloturisté zahájují sezónu v Dolním Poohří
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Žatecký týdeník
Rada města Žatec v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkursní řízení
na obsazení ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Mateřská škola speciální, Žatec,
Studentská 1416, okres Louny.
Mateřská škola Žatec, Fügnerova
2051, okres Louny.

Předpokládaný nástup: 01. srpna 2013
Požadavky na uchazeče a náležitosti k přihláškám jsme uveřejnili
v plném znění v minulém čísle.
Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí k rukám personalistky
nám.Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 30.04.2013 do 15.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ –
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny“
nebo „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – Mateřská škola
Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny“
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. 241/13 ze dne 26.03.2013.

Město Žatec, zastoupené starostkou města
vyhlašuje dnem 15. 04. 2013 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou na pozici

Strážník Městské policie Žatec

Beseda je zachycena a dostupná k shlédnutí
Velký zájem a ohlas vzbudila 28.
února v žatecké Křížově vile přednáška organizovaná petičním výborem Žatec proti neonacistům a Regionálním muzeem K.A . Polánka.
Jejím hostem byl dr. Toman Brod,
významný český historik a muž, který
přežil za druhé světové války pobyt
v Terezíně, Osvětimi i Gross-Rosenu. Prošel Mengeleho selekcí. Piráti
zaznamenali přednášku a besedu dr.
Broda na video. Je volně šiřitelná na
internetu a na DvD bude darována
desítkám veřejných a vzdělávacích
institucí. Dr Brod během úvodních
pětačtyřiceti minut hovoří o svých
zážitcích z období okupace, o svých

hrůzyplných zkušenostech z koncetračních táborů a o útlaku, který si
pro židovské obyvatele okupované
Evropy připravil nacismus. V následujícím stejně dlouhém úseku Toman
Brod odpovídá na dotazy návštěvníků
besedy. Přednášku, kterou petiční
výbor navázal na petici zaměřenou
proti neonacistům, navštívilo přes 130
lidí a zaznamenala u veřejnosti široký
pozitivní ohlas.
„Rád bych poděkoval žateckému
Regionálnímu muzeu za technickou
pomoc při záznamu a poskytnutí
druhé kamery. Produkce zabrala
několik hodin, ale veskrze se nejedná o nic tak náročného. Jako Piráti

vyzýváme všechny lidi v našem okolí,
aby podobně zajímavé a důležité
přednášky, ale také kulturní akce či
veřejná jednání zdarma zaznamenávali a vkládali na Internet. Čím více
lidí je uvidí, tím lépe. I tím můžeme
přispět k všeobecnému rozhledu lidí.
Záznam besedy s Tomanem Brodem
je ke shlédnutí na YouTube kanálu
České pirátské strany,“ uzavírá Tomáš
Weidisch, místopředseda žateckých
Pirátů a producent záznamu.
Video je ke shlédnutí dostupné zde:
http://www.youtube.com/watch?v=gbsMrt3KV7o kontakt na producenty
videa: videotym@piratizatec.cz
(rh)

Studenti hledají způsoby, jak na to
Okresní přehlídka SOČ ukázala, s čím si umí poradit

Také patříte k těm, kteří tvrdí, že to nejde? Pak škoda, že jste nepřišli
v úterý 2. dubna do prostor žatecké renesanční sladovny. Sedmnáct slečen
a mladíků ve věku 16-18 let, několik dospělých, počítač, dataprojektor,
hromádka čehosi, co zdálky připomíná seminární či bakalářské práce.
Kam že jste se to dostali?
Právě probíhá okresní kolo soutěže práce zdaleka nekončí. Výsledky svéStředoškolská odborná činnost, pro- ho bádání sepište do knížky tak, aby
stě sočka. Soutěž – na první pohled vaše povídání mělo hlavu a patu, aby
již dáma zralejšího věku, však jí je odpovídalo požadavkům na stavbu
už 35 let – nabízí středoškolským odborné práce, aby mělo předepsané
studentům příležitost si poprvé vážně náležitosti, aby.. aby... aby... Hotovo?
vyzkoušet, co obnáší se o něco nejen Ale kdepak. Právě dnes budete svědky
hlouběji zajímat, ale i vyzkoušet toho, jak se výsledky takové práce
ve zvoleném oboru svou vlastní práci. prezentují. Připravte si prezentaci
Zní to prostě: pořádně prostudujte a hlavně – nachystejte si asi desetio svém oblíbeném oboru, co se dá. minutové povídání před často zcela
Přidejte svou vlastní činnost. Měřte, cizími posluchači. Vysvětlete, co bylo
važte, rozdávejte ankety, programuj- vaším cílem, ukažte, jak jste postute, sledujte růst rostlin, všímejte si povali, doplňte, co se vám podařilo,
nakládání s odpady, ptejte se na mi- zdůrazněte, že vaše snažení může
nulost svého regionu... To jsou jen mít i praktické využití. Nekoktejte,
namátkou vybraná témata student- nemávejte okolo sebe rukama, dívejte
ských prací z letošního okresního se na své posluchače, mluvte spatra,
kola. Zdá se vám to málo? Nebojte, nahlas a spisovně... Jen tak se máte

Žatecký
týdeník

šanci prosadit, uspět a postoupit
do vyššího kola soutěže. Tam vás
čeká něco podobného, ale proti náročnějším soupeřům, proti protřelejší
porotě. Oni se vás totiž mohou zeptat
na cokoliv, co s tématem vaší práce
souvisí. Reagujte rychle, s nadhledem, nenechte nikoho na pochybách,
že víte, o čem je řeč.
To je SOČ. Celostátní soutěž, která
v současné době nabízí již téměř
dvacet oborů – od matematiky přes
zdravotnictví až třeba po dějepis.
Soutěži jsou věnovány webové stránky www.soc.cz, je přístupná každému
středoškolákovi, který se se svou
prací přihlásí. Sočka je prostě příležitost dokázat platnost úsloví: „Kdo
nechce, hledá důvody. Kdo chce, hledá způsoby.“ A právě způsoby hledali
studenti z Gymnázia Žatec, Gymnázia
Podbořany a OA a SOŠZE v okresní
přehlídce.
Okresní komise SOČ

Místo výkonu práce:
Katastr města Žatec včetně spádových obcí
Platové zařazení:
Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 v platném znění
– platová třída 6
Vyhlašovatel:
Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Druh práce:
Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii
Požadavky:
- státní občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle
zákona č. 553/1991 Sb.
- trestní bezúhonnost
- min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Ostatní předpoklady:
- ovládání PC – Microsoft a Excel, Outlook Expres
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo
samosprávě výhodou
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou
- znalost cizího jazyka výhodou
Doklady k přihlášce:
- ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání)
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
- strukturovaný životopis
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č.
444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb.,
o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb.,
o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů
fyzické připravenosti
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů
psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů (ne starší 1 měsíce)
Lhůta k podání přihlášek: do 30. 04. 2013 do 12:00 hodin
Místo podání přihlášek: podatelna Městského úřadu Žatec, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec
Způsob podání přihlášek: osobně nebo poštou v zalepené obálce
s nadpisem „MP – výběrové řízení – Strážník 2013“ – NEOTVÍRAT!
Obsah přihlášky (ke stažení na www.mpzatec.cz):
- příjmení, jméno a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- telefonický kontakt
Bližší informace: Bc. Kubiska Zdeněk – ředitel MP Žatec, telefon
415 736 600 kubiska@mesto-zatec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
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 osobních údajů
uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
Odborné psychologické vyšetření hradí uchazeč.
Veškeré dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení
neúspěšným uchazečům vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
Předpokládaný nástup 1. 7. 2013.

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., 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

Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519

n Rekonstrukce bytů, zednické,
malířské, sádrokartonářské, tesařské
práce. Tel. 736 114 084, stavbyzatec@
seznam.cz
n Čištění koberců. Tel.: 606 062 698
n Prodám pěkné dámské kolo,
důvod značka zdravotní důvody. Tel.
602 936 503
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, ulice
v Zahradách. Nově položená plovoucí
podlaha, se stropními podhledy, plastová okna, zateplený, možnost kabelovky
a internetu. Příjemná lokalita. Vratná
kauce 10 000, nájem 3 000 + poplatky.
K nastěhování ihned. Volejte na číslo
602 104 686 nebo 724 775 478 (po 17.
hodině).
n Prodám byt 3+1, 84 m2, v OV,
s balkónem, na Jihu, nová kuchyňská
linka, zateplení vč. střechy, plast. okna,
nové stoupačky, tel., sat., internet. 4.
poschodí, kompletně zařízený. Cena
660.000,- Kč, možné prodat i garáž.
Tel. 603 383 207
n Rychlá půjčka, volejte 733 761 836
n Prodám byt v Žatci, OV 1+1,
38 m2 + balkon v mezipatře, klidná
lokalita, dům po rekonstrukci, klidný
vchod, bez RK, cena k jednání 395 tis.
Tel. 774 072 978
n Dětský letní tábor. Rekr. Středisko Soseň u Jesenice. Termín: 13.
– 21. 7. 2013. Cena: 2500 Kč. Přihlášky: Jindřich Dlouhý Rekl Žatec, Tel.:
736 771 535
n Pedikúra K+L Radová
607 207 284. Provádí zdravotní pedikúru, reflexní masáž nohou, lázeňskou
pedikúru, parafínové a aroma zábaly,
tejpování vybočeného palce.

Vzpomínka
n V neděli 28. dubna 2013 uplyne
10 let od chvíle, kdy
odešel pan Jaroslav
Venclík. Žatecká veřejnost ho znala jako
vedoucího Regionálního muzea K.A.
Polánka, pracovníka
MěKS Tuchořice,
učitele ZUŠ či amatérského režiséra, herce a autora celé
řady regionálních historických článků.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Eva Venclíková

poděkování

Poděkování za údržbu zeleně

Ráda bych touto cestou poděkovala
Technickým službám a rozvoji města
za to, že se starají o zeleň a okolí, kde
trávíme příjemné posezení našeho bydliště, například opravu a údržbu laviček.
Moc děkují obyvatelé pečovatelského
domu Žatec U Hřiště 2512, pí Buvaličová

Poděkování seniorů

Stáří je jedna z mála spravedlivých
věcí v lidském životě. Nikdo před ním
neuteče. Proč ho ale neprožít pozitivně.
Prožít zlatý věk v kolektivu, my jsme
toho příkladem. Scházíme se rádi, ale
bez pomoci našeho města Žatec by to
nebylo možné. Finančně nás podporují
a jsme rádi, že tu možnost máme.
Proto jim patří moc díků od všech
členů, kteří se této akce zúčastňují. Moc
děkujeme
Klub seniorů v Žatci, U Hřiště 2512,
ved. Buvaličová

Rozloučení
1. 4. Erika Hokůvová
Margita Nedbalová
		 Růžena Hlaváčková
		 Stanislav Liška
2. 4. Zdeněk Baar
3. 4. Marie Kodešová
4. 4. Jozef Dolník
5. 4. Antonín Tkačuk
		 Erika Skalníková
6. 4. Štefan Homola
9. 4. Michal Seman
Mária Kovácsová
12. 4. Michal Brdzák
14. 4. Antonín Zapletal
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74
72
86
65
55
89
82
81
91
87
63
73
61
77

4.5. sobota

XVII.Národní šampionát mažoretek

Tradiční přehlídka souborů z České republiky
10:15 Slavnostní průvod městem k radnici
10:30 Pochodové defilé na náměstí Svobody
14:00 Pódiové formace v areále Letního .
V doprovodném programu přibližně v 17:00 hodin vystoupí oblíbený muzikant
REAGO se skvělou směsicí naléhavé hudby z žánru POP&HIP HOP
Celodenní událost. AKCE v Letním kině. Vstupné v Letním kině: 50,- Kč

11.5. sobota	Dífčí válka

19:00

V rámci série vystoupení ochotnických souborů a spolků v žateckém Městském
divadle zahraje mužská sekce divadla Navenek Kadaň džendrově (ne)vyváženou
notoricky známou komedii podle Františka Ringo ČECHA. Režie František
Schon.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné : 50,-Kč

digitální kino Žatec
26.4.…:20:00 // 28.4.…:20:00

Nevědomí

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný /USA / 2013 / přístupné od 12 let / Cz titulky
Život na povrchu Země už není bezpečný pro lidi, a proto žijí nad oblaky. Přesto
někteří lítají dolů na povrh, aby získali cenné věci. Patří mezi ně také i Jack, který
při jednom z výletů objeví rozbitou vesmírnou loď.
Režie:Joseph Kosinski. Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko,
Nikolaj Coster-Waldau, Andrea Riseborough, Zoë Bell, Melissa Leo
Vstupné: 120,-

26.4.…:17:30 / 30.4.…:17:30

Zambezia 3D

Animovaný / Komedie / Jižní Afrika / 2012 / 83 min /
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu
do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící
město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet...
Vstupné: 130,-

30.4.…:20:00		

Pravidla mlčení

Thriller / USA / 2012 / 125 min / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Hlavním hrdinou filmu je bývalý politický aktivista (Robert Redford), který se
po prozrazení své identity musí dát na útěk před mladým novinářem (Shia LaBeouf) vydávajícím se po jeho stopě. Režie:Robert Redford. Hrají: Shia LaBeouf,
Robert Redford, Susan Sarandon, Nick Nolte, Richard Jenkins
Vstupné: 100,-

1.5.…:17:30 / 3.5. …17:30 / 5.5. …15:00 / 7.5. …17:30 / 12.5. …15:00 / 17.5. …17:30 /

Poděkováním městu je také
postup dětí MŠ Alergo

V březnu 14 dětí z mateřské školy Alergo svým vystoupením Když baletky
dobaletí úspěšně reprezentovalo nejen svou školku, ale zároveň i své město
Žatec na oblastním kole festivalu mateřských škol, které se konalo v Lounech.
Děti za své taneční umění, které před- žíme. Jsme rádi že naše Město vidí svou
vedly s velkou zodpovědností, sklidily vel- budoucnost v nejmladší generaci a podký potlesk a zároveň také postup do ce- poruje aktivity, které dětem poskytnou
lostátního kola Mateřinky, které se koná možnost již od nejútlejšího věku smys3. května v Nymburku. Určitě i zde děti luplně se bavit a rozdávat radost druukáží jak jsou v Žatci předškoláci šikovní. hým. Věříme, že z těchto dětí vyrostou
Děkujeme našemu zřizovateli Městu Ža- dospěláci, kteří se budou aktivně podílet
tec za poskytnutí finančního příspěvku na dalším rozvoji našeho města a budou
na tuto akci. Velmi si této podpory vá- na něj hrdí.
(pg. mš)

Pohádková noc s Andersenem

V noci z pátku 5. 4. na sobotu 6. 4. proběhl na mnoha místech střední Evropy
i zámoří v pořadí již 13. ročník Noci s Andersenem, akce prvotně zaměřené
na podporu dětského čtenářství.
Městská knihovna Žatec, která se
Posilněni svačinkou jsme se vydali
projektu účastní od jeho samotného do ulic nočního centra města dozvědět
počátku, hostila 22 dětí ve věku 6 - 10 se něco málo z jeho historie. Po návratu
let a 3 knihovnice, aby společně prožily do knihovny ještě následovala dětmi velmi
pohádkovou noc. Ta byla tentokrát vě- oblíbená stezka odvahy. Paní knihovnice
novaná Heleně Zmatlíkové, od jejíhož nocležníkům ve spacácích na dobrou noc
narození uplynulo letos 90 let. Z před- přečetla pohádku H. CH. Andersena, bětištěných obrázků z knih ilustrovaných hem které už pomalu usínali. Ráno děti
Helenou Zmatlíkovou děti s pomocí posnídaly buchty a koláče, které pro ně
ústřižků látek vytvořily krásné koláže, knihovnice napekly, a potom každý nad
které si na výstavě v centrální knihovně svojí oblíbenou četbou čekal na svůj domůžete prohlédnout.
provod domů.
(st, pe)

Výstava knoflíků
Výstava
Výstava o knoflících s názvem Dírkou
tam a sem začala v hlavní budově Remuzea v Žatci minulý týden
talentovaných dětí gionálního
a potrvá do 9. června 2013. V jejím průCesta do Japonska je název výstavy dětí z výtvarného oboru, která
byla otevřena 24. dubna v prostorách Galerie sladovna v Žatci, a potrvá až do 25. června 2013.

Floriánová postupuje

Krajské kolo recitační soutěže Dětská
scéna, kterou pořádá Ministerstvo kultury ČR, se konalo v neděli 21. dubna
v knihovně v Lounech. Žákyně ZUŠ
Žatec, Eliška Floriánová, získala postup
do národního kola, které se uskuteční
7.-9. června ve Svitavách.
(au)

běhu se také uskuteční praktická ukázka
tvorby nitěných knoflíků, kterou předvede Hana Hořáková v úterý 7. května od 9
do 16 hodin. Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč, hromadné MŠ 5,- Kč, ZŠ a SŠ 20,- Kč.
Školní výpravy prosíme nahlásit předem
na tel. čísle 608 200 697.

Úspěch tria ZUŠ Žatec

Žáci žatecké ZUŠ, Barbora Mašková,
Ella Pohoriljak a Ondřej Pohoriljak, získali v krajském kole soutěže ZUŠ s převahou smyčcových nástrojů v Teplicích
krásné 2. místo.

Bohoslužby v Pravosl. Chrámu sv. Jakuba v Žatci:
5.5.
12.5.

10:00 hod.
10:00 hod.

Svatá Pascha Páně - vých. styl
Antipascha – vých. styl

Společnost Repon Žatec vyhlašuje výběrové řízení na místo

„dispečerka výroby“.

Podmínka: Základní znalost chemie a laboratorních prací. Bydliště Žatec, životopis na: beranek@repon.cz

Zambezia 3D

Animovaný / Komedie / Jižní Afrika / 2012 / 83 min /
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město
před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým ještěrem,
který kuje pikle na přepadení Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou
muset použít všechny své síly, aby před ním toto jedinečné místo zachránili.
Vstupné: 130,-

1.5. …20:00 /		

Šmejdi

Dokumentární / Česko / 2013 / 74 min
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí
předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech
s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace,
jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého
zboží. Senioři ze svých nuzných důchodů splácí horentní sumy za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy nepojedou,
jiní to nevydrží a jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost?
Autorky tohoto filmu rok v převleku navštěvovaly akce, kde se důchodcům
vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů
z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument i pohled
psycholožky, právníka a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje
tento nechvalný fenomén dnešní doby.
Vstupné: 70,- ( nad 65 let zdarma )

2.5. …17:30 / 10.5. …17:30 /

Croodsovi 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2013 / přístupné / CZ dabing
Nová dobrodružná animovaná komedie Croodsovi vypráví příběh první pravěké
rodinky na světě, na kterou čeká největší dobrodružství jejich života. Poté, co
je zničena jeskyně, kde doposud žili, musejí se vypravit na cestu do neznáma.
Do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných stvoření. Jejich pohled na svět se
tak navždy změní…
Vstupné: 130,-

2.5. …20:00 /		

Bez doteku

Drama / Česko / 2013/ 72 min
Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka vypráví příběh
dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního
otce. Problémy v rodině nedokáže řešit, ztrácí schopnost komunikace i se svými
kamarády a stále více se propadá do uzavřeného světa svých představ. Doma hru
na šťastnou rodinu hrát nedokáže, svět venku ji vysává, má strach, ale submisivní
erotické hry zároveň neodmítá. Neúnosnost situace a řada dramatických okolností
doženou hlavní hrdinku až do nevěstince, kde se její postavení dále vyhrocuje.
Ale je otázka, co Jolana vlastně chce? Není útěk do snů lepší než drsná okolní
realita... Režie:Matěj Chlupáček. Hrají: Tereza Vítů, Adrian Jastraban, Marian
Roden, Petra Lustigová, Jan Komínek, Marika Šoposká, Ondřej Malý, Hana
Vagnerová, Kateřina Winterová, Kryštof Hádek, Jiří Kocman
Vstupné: 100,-

3.5. …20:00 / 5.5. …20:00 / 8.5. …17:30 / 9.5. …17:30 /

Scary Movie 5

Komedie / USA / 2013 / CZ titulky
Pátý díl legendární série hororových parodií Scary Movie slibuje návrat na začátek.
Tedy k neuvěřitelně hrubozrnému humoru, který je ale podáván tak rafinovaně
a bezelstně, že vás bude prostě bavit. Vstupné: 100,-

4.5. …20:00 / 5.5. …17:30 / 8.5. …20:00 / 18.5. …17:30

Jedlíci aneb sto kilo lásky

Komedie / Česko / 2013 /
Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem
asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení, to vše navíc
bez jídla, alkoholu a sexu. Tím se pro většinu z nich pobyt v sanatoriu stává noční
můrou. Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní, žádný z nich
nepostrádá smysl humor. Všichni jsou vedeni láskou – k lidem, věcem, práci,
a samozřejmě k jídlu – a každý z nich ji také nakonec najde. Jak už to prostě
v dobrých filmech bývá. Režie: Tomáš Magnusek. Hrají:Milan Chára, Karel
Heřmánek jr., Tomáš Magnusek, Martin Stropnický, Veronika Žilková, Dagmar
Patrasová, Ivana Andrlová, Daniel Rous Vstupné: 90,-

7.5. …20:00 		

Zlomené město

Krimi / Drama / Thriller / USA/ 2013 /Cz titulky / přístupné od 12 let
Billy byl kdysi chloubou policejního sboru, jenže když jeden gauner znásilnil
a zavraždil sestru jeho přítelkyně, rozhodl se, že trochu obejde spravedlnost
a potrestá ho sám trestem nejvyšším. Z obvinění z vraždy ho vyseká přímluva
kamaráda u starosty Nicholase Hostetlera (Russell Crowe), jemuž stačí zatahat
za pár nitek, aby bylo obvinění smazáno. Billy svůj neuvážený skutek odnese jen
vyhozením od policie. Snaží se protloukat jako soukromé očko... Vstupné:100,-

www.divadlozatec.cz
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František už nenastoupí

Mezinárodní plavecké závody juniorů za účasti 9 evropských zemí a Brazílie se konaly v polské Poznani (mladší junioři) a ukrajinském Kyjevě (starší)
za účasti i žateckých závodníků.
Největšího úspěchu dosáhl v Poznani výkon předvedla Lucie Svěcená, která
Antonín Svěcený, který ve všech svých v individuálních závodech třikrát zvítězistartech v těžké konkurenci obsadil la na tratích 100M, 100 a 200Z, byla 2.
stupně vítězů! Na trati 100 a 200 prsa na na 50 znak a přispěla k vítězství povyhrál, ve štafetě byla ČR druhá. Tonda lohé štafety.
si zaplaval osobní rekordy a navíc splDavid Urban podával skvělé výkony
nil limity na Letní olympiádu mládeže a na trati 200VZ si dokonce vyplaval
v Uttrechtu!
osobní rekord a 5. místo, stejně si vedl
Žatecký oddíl měl v Kyjevě dvojná- i na trati 100VZ. Rovněž velmi dobře
sobné zastoupení. Výprava ČR obsadi- plaval i ve štafetách, která získala dvala celkové třetí místo a sestava děvčat krát výborné čtvrté místo! David se opět
dokonce celý míting vyhrála. Absolutní přiblížil k limitům na ME a MS. (jk)

Snímek usmívajícího se Františka
Valcháře, při převzetí poháru vítězného týmu v kuželkářském Pokalu
v Podbořanech, který jsme přinesli
v minulém čísle Žateckého týdeníku,
byl asi jeho poslední. O den později
ještě vybojoval 2. místo v Bláhově
memoriálu v Žatci a za další dva
dny později tragicky zahynul při
pádu motorového rogala ve Valči.
S výborným člověkem a kamarádem
se v pátek v Karlových Varech naposledy rozloučila jeho rodina, přátelé
a kamarádi, mezi kterými byli také
jeho spoluhráči z SK Unisport Žatec.

Šestice žáků Severu
v desítce nejlepších

Mladí stolní tenisté Severu Žatec v kategorii starších žáků se na krajském přeboru jednotlivců v Litoměřicích dokázali
v nominované čtyřiadvacítce výrazně
prosadit. Celá šestice se probojovala
do finálové části turnaje, kde se prosadili
do první desítky. Vízner vybojoval bronzovou medaili a od 5. do 9. do devátého
místa se umístili v pořadí Štěpnička, Hänel, Karbula, Urbánek a Městka. Ve čtyřhře přivezli dvě bronzové medaile, když
se o 3. místo podělili Štěpnička – Hänel
a Karbula – Urbánek.
(js)

A. Svěcený
druhý z prava

Běžecký kroužek nasadil dobrý krok
Příležitost pro rekreační běžce odstartovala klusem u řeky

Běžecký kroužek Žatec vznikl začátkem dubna 2013 a funguje pod Běžeckou
školou Miloše Škorpila, který je propagátorem běhu a zdravého životního stylu. Více na http://www.bezeckaskola.cz/.
Hned 3.dubna se pod dohledem zkuše- kteří by rádi začali běhat, nebo se už
ného sportovce, vytrvalce Karla Urbana běhu věnují, ale bojí se běhat sami,
a Gabriely Korbášové konal první výběh. nebo se chtějí o kondičním běhání do„Byl spíše seznamovací, neboť se sešli vědět více. „Samozřejmě je určen pro
lidé různé výkonnosti, od úplných za- všechny zájemce. Scházet se budeme
čátečníků až po aktivní rekreační běžce. vždy ve středu u hřiště Slavoj v 17:30
Všech 10 účastníků zvládlo bez problémů hod. Úkolem kroužku je i poznávání
náš první společný tříkilometrový lehký nových lidí a plánování společných tréběh podél řeky,“ mohla se pochlubit ve- ninků i mimo středu. K tomu poslouží
doucí kroužku G. Korbášová.
i Facebook, kde má BK svou skupinu.
Běžecký kroužek je zadarmo. Jedi- Pro ty, co FB nemají, nabízím kontakt
ným vkladem členů je jejich námaha na: gabriela.korbasova@centrum.cz,“
a pot. Je proto určen pro všechny, zve zájemce vedoucí Gabriela.

Off Road Team Klemo Bezděkov připravil na minulý víkend
pro stovky diváků u bezděkovského rybníka výbornou podívanou při závodech terénních automobilů v rámci Mistrovství České a Mistrovství Slovenské republiky.
Foto Jaroslav Kubíček

Třetímu týmu stačilo k výhře
posledních patnáct minut

Všechna tři utkání mužstev dospělých fotbalistů Slavoje Žatec skončila o víkendu výsledkem s poměrem branek 3:1. Z bodů se ale těšil jen tým C, který v utkání okresního přeboru porazil Slavětín, zatímco A mužstvo v divizi
prohrálo na Vyšehradě a celek B podlehl v Libočanech vedoucím Obrnicím.
minuty gólem Chaloupky. Domácím se
n Vyšehrad – Žatec A 3:1 (1:0)
O výsledku rozhodla dvojice Putz – příliš nedařilo, ale závěr utkání byli faHradecký, která po spolupráci nastří- mózní. O vyrovnání se zasloužil Baloun
lela všechny branky vítězů. Petr Putz dlouhým sólem, kdy obešel čtyři protihráz Vlašimi nastoupil kvůli trestu ve II. če a z nezištné přihrávky pohodlně skólize za farmu na Vyšehradě a byl nej- roval Šole. Autorem vedoucího gólu pak
lepší na hřišti. Za hosty snižoval gólem byl Kulhavý dalekonosným obloučkem
obránce Fiřt na 2:1. „Naše mužstvo dnes přes brankáře. Vítězství pojistil dělovkou
odvedlo jen třetinu toho, čím před týd- Zavadil v poslední minutě po přihrávce
nem porazilo Motorlet,“ povzdychl si Svítka. Rozhodčí E. Svoboda napomínal
žatecký trenér Pavel Koutenský. Jeho ŽK 4:4 a v 82. vyloučil hostům Davídka.
celek je nyní na 8. místě a v neděli 28. Slavoj C je v tabulce třetí.
n Žatec B – Obrnice 1:3 (0:1)
4. hostí doma 13. FK Libiš.
Po prohře s lídrem 1. B třídy je žatecká
n Žatec C – Slavětín 3:1 (0:1)
(jak)
Dobře hrající hosté vedli až do 75. rezerva na 7. místě tabulky.

Bešíková se
předvedla v rekordu

Uplynulý víkend se uskutečnily plavecké závody v novém bazénu v Chomutově, kde žatecký oddíl reprezentovali
nejmladší plavci L. Bešíková, B. Karasová, K. Balon a J. Řimnáč. Všichni
si tam zlepšovali své osobní rekordy.
Nejlépe si vedla Lenka Bešíková, která
při vítězství na 50m znak vytvořila také
nový rekord závodu, dále přidala stříbro
na trati 50VZ a bronz na dvojnásobné
trati 100VZ. Formu potvrdil i Kristián
Balon, který však plaval proti starším
soupeřům. Ve své věkové kategorii obsadil velice slibné 2. místo na 50 m znak
a dvě 3. místa. Bára Karasová se prosadila nejlépe na 4.místo na trati 50P, Jakub
Řimnáč pak 6. místem na trati 50Z. (jk)

Měcholupský pochod

Obec Měcholupy pořádá již XIX. ročník pochodu, který se letos uskuteční
27. dubna se startem mezi 9-11 hodin
u místního pečovatelského domu. Cíl je
na náměstí v Měcholupech po absolvování trasy 5, 10 nebo 15 km. Odměnou
je kromě zážitků v cíli také zdarma pivo
nebo limo, když startovné činí 20 Kč
(děti zdarma).

Hany Greisiger se opět nominoval na MS
Národní pohár v kickboxu se konal
v sobotu v Krásné Lípě. V kategorii
Lowkick junioři do 81kg žatecký G-Titán Hany Greisiger knokautoval na konci
I. kola domácího M. Ježka a zajistil si
zajistil postup do finále, kde ve II. kole
knokautoval i Martina Berku z BFC Liberec. Greisiger se stal vítězem Národního
poháru. Potvrdil tak vítězství z loňského
roku a zajistil si účast na Mistrovství
světa, které se bude konat na konci září
ve Finsku. Greisiger tak dal 6. KO v řadě
po sobě a stává se nejúspěšnějším juniorským reprezentantem ČR.

Ve svém úspěšném tažení pokračoval Greisiger druhý den na MuayThai
– Maximus Cup, který pořádá česká
Muay Thai asociace bojových sportů
C.M.T.A, spadající pod světovou organizaci I.F.M.A., ve které zápasí například
Artem Levin. Na mistrovství nastoupil
žatecký David Meduna proti A. Chmelovi z Xgym Praha. Meduna svůj zápas
vyhrál, nicméně rozhodčí to viděli nespravedlivě 2:1 pro Chmelu a Medunu
tak bohužel vyřadili.
Hany Greisiger ve finále s M. Peňazem z Areny X Brno hned v 1. kole

inkasoval tvrdé údery, které Hanyho
natolik otřásly, že po zbytek zápasu nebyl „ve své kůži“. Ve II. kole sice Hany
Peňaze knokautoval, ale gong v 6. sec
ukončil kolo a zachránil tak Peňaze před
prohrou. Po III. kole rozhodčí přiznali
vítězství na body pro Peňaze. Greisiger
se tak stal vícemistrem Mezinárodního
mistrovství České republiky MuayThai,
3. místo obsadil Rakušan D. Avdylaj.
Trenér Roman Šifalda se těmito počiny svých žáků dostává mezi špičku
trenérů Thajského boxu, o které je velký
zájem.
(lb)

O vítězi posledního kola rozhodly opět tři kuželky

K poslednímu zápasu sezóny nastupovali kuželkáři L. Žatec v Bílině v kombinované sestavě, Ptáček byl zraněn a Tajbl měl pracovní povinnosti. Rozhodně nezklamali a sahali po výhře. K té jim nakonec chyběly 3 kuželky nebo
jeden hod.
Úvod byl plně v režii domácích. Ptáč- a nakonec slavil výhru o 11. O srovková přes sebevětší snahu na výborně nání se postaral R. Hofmann st.
hrající soupeřku neměla šanci a prohrá- Zvládl dobře dorážku a výhrou o 16
la o 44. Chotová se držela se dobře, ale vyrovnal. Domácí měli stále navrch
soupeř byl o něco lepší. A tak domácí 54 kuželek. Jarolím dal hostům naději na body a výhrou o 67 je dostal
vedli 2:0 o 81.
O první bod pro Lokomotivu se o 13 i na kuželky do vedení. Čaboun
postaral Goldšmíd. Nechal si poradit měl jediný úkol. Vedení udržet nebo

prohrát maximálně o 12. To se dlouho
dařilo, i když domácí snižoval. O tom,
že body zůstanou v Bílině, se rozhodlo
v posledních dvou hodech. Přesto nemusí Žatečtí truchlit, zůstali v tabulce
na 7. místě, postupují Vejprty a sestupují Podbořany C.

n SKK Bílina A – Lok. Žatec A 5:3
(2491:2488)

Ptáčková 391, Chotová 405, Goldšmíd
414, Hofmann st. 412, Jarolím 437, Čaboun 429.
(jj)

Terénní vytrvalecký běh přilákal hodně atletů

V neděli 21. dubna se v Žatci konal 1. Žatecký půlmaraton a běh na 10 km.
Na start se postavilo celkem 143 závodníků; z toho 62 běžců na trasu dlouhou 21,097 km a 81 běžců na 10 km.
Startovní listina tohoto závodu čítala nici bylo 69 let. Půlmaraton nejlépe uběhli
účastníky nejen z královského města v kategorii muži do 39 let Michal Balík
Žatec, ale i z Chomutova, Mostu, Loun, v čase 1:24:08, muži nad 40 let Josef Vorel
Kadaně ale i Frýdku – Místku a Znojma. v čase 1:26:34, v kategorii ženy do 39 let
Závodu se účastnili lidi všech věkových Petra Bulecová v čase 1:42:26, ženy nad 40
kategorií, nejstaršímu účastníkovi a účast- let Gabriela Korbášová v čase 1:44:20. Běh

na 10 km nejlépe uběhli v kategorii muži
do 39 let Zdeněk Lehman v čase 39:33,
muži nad 40 let Jan Hřích v čase 38:08,
v kategorii ženy do 39 let Kateřina Zumrová v čase 49:54, v kategorii ženy nad 40
let Nataša Slavíková v čase 1:00:17. Poděkování zaslouží všichni sponzoři a dobrovolníci,, kteří se podíleli na organizaci
závodu.
Monika Slavíková

