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Historický trh opět na náměstí

Kronikář Thietmar (Dětmar) Merseburský, který se postaral
o to, že Žatec letos slaví 1010 let od první písemné zmínky o své
existenci, zahájí v sobotu 19. dubna v 9 hodin Velikonoční trhy
s programem na náměstí Svobody.
Na historickém místě na celý skupiny Exulis. Velikonoční zvyden ožije tržnice s řemeslnický- ky a tradice ožijí na náměstí při
mi stánky a halasem prodavačů pletení pomlázek, zdobení krasnejrůznějšího zboží. Koupěchti- lic za všelikého vyprávění. Dopoví, ale i zvídaví tu najdou kera- lední pásmo pak uzavře loutkové
miku, šperky, výrobky košíkářů představení divadla Studna. Ale
i zboží z kůže, k dostání bude bez přestávky ve stejném sledu
i staročeská medovina a další si to stejní protagonisté zopakují
dobroty. Při tom všem je zajiš- při odpoledním kulturním bloku.
Co by to bylo za historický jartěn až do odpoledne nepřetržitý
kulturní program v historickém mark bez vystavených zvířátek?
Zaujmou určitě nejen děti, které
duchu.
Herce v roli dávného kronikáře mají navíc možnost projížďky
vzápětí vystřídá kapela Jagabab, na konících. V pestrém ruchu
která zahraje a zazpívá historic- kultury, zručnosti i obchodu
ké lidové i dvorské písně s koře- vedle stánků s občerstvením
ny až ve středověku. Aby se děti a za dobové hudby tu lze prožít
nenudily, přijde je pobavit kejklíř romantickou sobotu. Proto naše
Vítek. Do historie se návštěvníci pozvání platí pro všechny.
(jak)
vrátí při šermířském představení

Atraktivní zahájení
sezóny v Dolním Poohří

Letošní zahájení turistické sezony v Dolním Poohří nabízí
po čase mimo jiné atraktivní Den otevřených dveří ve vodním
díle Nechranice. Uskuteční se ve spolupráci s Povodím Ohře,
s.p. - závod Chomutov a dalšími partnery v sobotu 26. dubna
od 10 hodin.
Prohlídka vodního díla Ne- jovny a přelivových objektů.
V nedalekém Březně se stejný
chranice začíná výkladem u informační tabule, odkud půjdou den dopoledne konají Farmářské
zájemci tunelem pod hrází k vě- trhy a v době mezi 14. a 15.
žovému objektu, jehož vrchol hodinou se očekává průjezd
s ochozem ční nad hladinou kolony historických vozidel
nádrže. Ta je s rozlohou 1338 na trase Chomutov – Nechraniha pátou největší vodní plochou ce – Žatec. Kdo se tam nevydá
v ČR. Má nejdelší sypanou pěšky, ani nemá vlastní dopravu,
hráz ve střední Evropě o délce může se podívat na možnosti
3280 metrů s maximální výškou dopravních spojů na www.dol47,5 m. Pořadatelé umožní ná- nipoohri.eu.
(jak)
vštěvníkům nahlédnutí do stro-

Otázka pro
Ing. Simonu
Janoušovou,
předsedkyni
Komise pro
Kulturu a cestovní ruch
Jaké novinky připravilo
město Žatec u příležitosti výročí 1010 let od první písemné
zmínky?
n Počátkem letošního roku
byl vydán seznam akcí, které
budou probíhat ve městě během
celého roku. Nyní probíhá dotisk
aktualizovaného seznamu, který
bude do konce měsíce dubna
bude distribuován na všechna
dostupná veřejná místa ve městě. Také v Turistickém informačním centru v budově radnice je
možno zakoupit suvenýry, které
jsou zaměřené výročí 1010
let od první písemné zmínky
o Žatci, a to výroční turistické
známky, turistické vizitky, odznaky a pamětní mince.
Jelikož rok 2014 završí deset
let již druhého milénia existence
královského a jedinečného města
Žatec, připravili jsme pro toto
významné výročí zajímavou
vědomostní soutěž pro všechny
generace, která nese název 10 x
10 o Žatci. Soutěž bude probíhat
od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014. Je
připraveno celkem deset úkolů,
každý o deseti otázkách, které se
vztahují k významným místům
v Žatci. Soutěží se o hodnotné
ceny, pravidla soutěže včetně
soutěžních formulářů budou
od 1. 5. 2014 dostupná na www.
infozatec.cz a na místech, kde se
bude soutěžit.

Velikonoce se zeleným pivem
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Titáni
získali dva
tituly

Kvalitní ležák obarvený chlorofylem se jako zelené pivo objeví
v Žatci o Velikonocích. „Narazíme ho v restauraci U orloje
ve čtvrtek 17. dubna v 11 hodin
a předpokládáme, že vydrží přes

svátky. Ochutnávku zeleného
piva umožníme také 19. dubna
návštěvníkům Velikonočních
trhů na náměstí,“ prozradil
ředitel Chrámu chmele a piva
Jaroslav Špička.
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Oznámení o změně
hranic volebních okrsků
Na základě nově vzniklé legislativy byla zavedena povinnost
vést volební okrsky v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jako
účelové územní prvky.
V souvislosti s výše uvedenými
změnami došlo k novému vymezení hranic volebních okrsků,
včetně jejich změn s platností
od 1.1.2014.
Informace o umístění nemovitosti do příslušného volebního

okrsku dle nového zařazení podá
Městský úřad Žatec, evidence
obyvatel:
tel. číslo 415 736 304 – pí
Hynková
tel. číslo 415 736 305 – pí
Kubíková
Dále upozorňujeme voliče
na změnu sídla volebního okrsku
č. 10. Nové sídlo OVK je Městský úřad Žatec, Obránců Míru
295 (původní sídlo bylo Dům
dětí a mládeže).

Besedovali o trestní odpovědnosti
Beseda příslušníků Městské
policie Žatec s žáky 9. a 8.
tříd ZŠ nám. 28. října o trestní odpovědnosti mladistvých
po dosažení 15. roku věku se
uskutečnila ve škole začátkem
dubna. Vzhledem k nízkému
právnímu povědomí dětí všeobecně a teplému počasí, které
v nich probouzí aktivitu, často
bohužel spojenou s trestním
chováním, považovali jsme podobnou akci za nezbytnou a roz-

hodně preventivní.
Na naši žádost o pomoc reagoval ředitel MP Žatec, Mgr. Z.
Kubiska, velmi ochotně a vstřícně. Samotná beseda probíhala
cíleně, smysluplně a účelně.
Vedení školy i pedagogové děkují
příslušníkům městské policie
za příkladný přístup a ochotu
pomáhat nám při výchově mladé
generace, která není rozhodně
jednoduchá.
Ing. Silvie Svobodová

Má vlast cestami proměn 2014

Slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn
2014 se koná v sobotu 10. května v Praze na Vyšehradě.
Výstava bude zahájena tradičně (hlasovat), regionální speciality
v druhou májovou sobotu celodenní a otevřené vyšehradské památky
vernisáží. Celý rok pak panely putují za symbolické vstupné. Vezměte své
do různých koutů naší země a šíří blízké, přátele či sousedy a přijeďte
povědomí o probíhajících promě- s námi prožít zajímavý, inspirativní
nách. Zároveň jsou inspirací k ná- den.
sledování a pozváním k návštěvě za„Za Ústecký kraj vystupují děti
jímavých míst, která v turistických z Obrnic s cikánským tancem
průvodcích mnohdy nenajdeme. a v odpoledních hodinách je plánoVýstava je svědectvím o tom, jak po- vaný koncert vážné hudby v bazilice
stupně naše vlast rozkvétá. Veřejná sv. Petra a Pavla v podání Helenky
prostranství začínají být upravená Krausové ze sdružení Tadeáše
a osázená květinami, fasády domů Haenkeho z Chřibské. Starostové
září barvami a památky ožívají či organizace , které byli minulý rok
v původní podobě s novým využitím. v proměnách , ať se přidají k hlasoVýstava mapuje a zaznamenává vání o nejkrásnější proměnu. Ale
změny kolem nás. Tím se stává nejen oni. V případě hezkého počasí
cenným historickým dokumentem je tato akce velice příjemná a stojí
a připomínkou, jaké to bývalo za návštěvu…,“ zve zájemce Jana
dřív. Velmi snadno zapomínáme Červinková z oddělení regionálního
a přijímáme pozitivní věci jako rozvoje Ústeckého kraje.
samozřejmost.
Hlasováním do 1. května je možA co Vás v druhou májovou so- né podpořit žateckou proměnu
botu na Vyšehradě čeká? Bohatý Chrámu Chmele a Piva a to zde:
kulturní program, vyhlášení vítěze http://mavlast.aefcz.org/index.php/
soutěže Nejkrásnější proměna 2013 promeny-hlasovani

Město Žatec rozšiřuje MHD
o zajíždění ke STOP-SHOPU

S platností od 6.4.2014 se mění jízdní řád linky městské autobusové
dopravy Žatec č. 566001. Dochází ke změně trasy některých spojů
se zajížděním k obchodnímu centru STOP-SHOP. Nové jízdní řády
na webových stránkách města (http://www.mesto-zatec.cz/mesto/
jizdni-rady)či dopravce DPÚK a.s. (http://www.dpuk.cz).

Dolní
Poohří přiláká fotografy
Fotíte rádi přírodní či historické zajímavosti nebo společenské
akce a události?
Tak se přihlaste do fotografické
soutěže „Poohří Vaším objektivem“, kterou pořádá Destinační
agentura Dolní Poohří, o. p. s.
v období od dubna do září 2014.
Soutěže se mohou zúčastnit
osoby všech věkových kategorií,
které své snímky s minimálním
rozlišením 2480×1748 pixelů
a maximální velikostí 5 MB zaměří
na následující kategorie - Historie
a Památky nebo turistické zajímavosti Dolního Poohří; Příroda,
Krajina a Řeka Ohře; Lidé a sportovní či kulturní akce v Dolním
Poohří.
Své fotografie musí účastníci
soutěže zaslat na emailovou
adresu soutěž@dolnipoohri.eu
a zároveň souhlasit s publikováním svých fotografií bez omezení,
a nároků na honorář za autorská
práva. Na vyhlášení výsledků si
soutěžící počkají do listopadu,
kdy jim budou předány finanční
i věcné ceny a zároveň bude
z došlých fotografií uspořádána
výstava a připraven nový propagační materiál obsahující vítězné
fotografie.
A pro ty, co soutěž zaujala informace a nevědí, kde se Dolní Poohří
rozkládá, tak se jedná o jižní území
Ústeckého kraje s městy Klášterec
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nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny,
Podbořany, Postoloprty, Peruc,
Panenský Týnec s lehkým zásahem
až k Chomutovu a Jirkovu a blízké okolí. Možný je i lehký zásah
do kraje Karlovarského.
Více informací a pravidla soutěže najdete na www.dolnipoohri.
eu/aktuality.
Libuše Novotná Pokorná
ředitelka Destinační agentury
Dolní Poohří
Mobil: 731 086 714

K významnému výročí města
Žatce 1010 let od první písemné zmínky je speciálně vyroben
odznak, který je dostupný v Turistickém informačním centru,
cena 15 Kč.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Činnosti stavebního úřadu
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí v minulém
roce zmapoval většinu zchátralých objektů nejen na území
Žatce, ale i v okolních obcích,
které spadají do správy zdejšího stavebního úřadu. Vznikl
tak soupis všech nebezpečných
staveb, které jsou zařazené do tří
skupin, a každá z nich podléhá
jiné četnosti kontroly.

práce provede a zaplatí a poté
je bude po vlastnících vymáhat
soudní cestou.
Vlastníci nemovitostí, které
jsou zapsanou kulturní památkou, mohou žádat o finanční
příspěvky na obnovu těchto kulturních památek, nacházejících
se na území městské památkové
rezervace a městské památkové
zóny (Program regenerace MPR
a MPZ). Příspěvek je poskytován

žadované doklady (zpravidla
do konce února běžného roku).
V případě zájmu doporučujeme
zkonzultovat situaci a žádost
s pracovníkem orgánu památkové péče Ing. Petrou Šilhavou
(telefonní číslo 415 736 453,
e-mail silhava@mesto-zatec.
cz, adresa Městský úřad Žatec,
Obránců míru 295).
MěÚ Žatec, stavební
a vyvlastňovací úřad, životní
prostředí

č. 8
9. 5. 2014
č. 9 22. 5. 2014
č.10 5. 6. 2014
č.11 19. 6. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 22.
května od 17 hodin.
Nejbližší mimořádný úřední
den je plánován na sobotu 17.
května.

Třídíme bio odpad

V první skupině máme objekty,
které budeme kontrolovat jen
jednou ročně, jsou to objekty, které potřebují jen drobné
opravy. Ve druhé skupině se už
nacházejí objekty, které je nutné
kontrolovat častěji, a to pololetně. U těchto staveb nařizujeme
opravy většího rázu, jako je
například oprava komínového
tělesa nebo padající římsy. Třetí
skupina pak zahrnuje nemovitosti v opravdu velmi špatném
stavebně technickém stavu.
Často zde dochází k tomu, že
se vlastníci o své stavby vůbec
nestarají a zanedbávají základní
povinnosti stanovené stavebním
zákonem. Mnohdy se jedná
o zahraniční vlastníky, které
je těžké vůbec donutit, aby se
dostavili k nařízenému jednání.
Neplní povinnosti stanovené
ve výzvě stavebního úřadu, čímž
se vystavují nemalým sankcím.
V tomto roce bude stavební úřad
nucen, a to v minimálně čtyřech
případech, nařídit nejnutnější
zabezpečovací práce či stavební úpravy. V současné době již
probíhá zpracování statických
posudků u dvou staveb na náklady města, protože vlastníci
s úřadem nekomunikují a vystavují se tak nebezpečí soudního
vymáhání. V praxi to znamená,
že Město Žatec, v případech
kdy dochází k ohrožení života
a zdraví osob či zvířat, tyto

na stavební obnovu a restaurování kulturních památek. Nelze
ho poskytnou na modernizace
objektů, zateplování, vytápění,
instalace, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO apod.
Nejčastěji se z těchto příspěvků
provádějí opravy střech, střešních konstrukcí, obnovy fasád
a výměny výplní otvorů. Realizace dané akce musí být zahájena
a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku. Na příspěvku se (kromě vlastníka) finančně podílí
Ministerstvo kultury a Město
Žatec.
V letošním roce Ministerstvo
kultury ČR poskytne Městu
Žatec 405 000,- Kč pro objekty v MPR a 200 000,- Kč pro
objekty v MPZ. Pro rok 2014
je podáno pět žádostí, které splnily požadované náležitosti pro
poskytnutí příspěvku. Celkové
náklady těchto pěti akcí jsou
ve výši téměř 1 602 000,- Kč.
Další část příspěvku poskytne
Město Žatec a tato část činí min.
10 % celkových nákladů. Město Žatec poskytne vlastníkům
částku 246 000,- Kč. Nejnižší
příspěvek činí 49 000,- Kč. Termíny pro podání žádostí jsou
dva - první podzimní, kdy se
hlásí žadatelé, kteří by chtěli
využít příspěvku pro následující
rok (zpravidla do konce října)
a po určení kvót druhý termín,
kdy musí vlastníci doložit po-

Od 11. 04. 2014 v našem městě přibylo 7 ks 240 litrových nádob
na shromažďování a sběr bio odpadu, a to v ulicích Studentská,
Lučanská, Arbesova, Denisova, Sládkova, Příkrá a Přátelství.
K dnešnímu dni mají občané bio odpadu věnují.
Tímto chceme poděkovat všem
k dispozici v ulicích Města
Žatec 73 nádob a 2 kontejnery občanům Města Žatec, kteří tuto
na shromažďování bio odpadu. komoditu třídí, případně třídit
Svoz je prováděn v sezónním plánují, a požádat je, aby si dali
období (1. 3. – 30. 11.) 1x týdně pozor na to, v čem bio odpad
a mimo sezónu (1. 12. – 28. 2.) odkládají do nádob, aby jejich
1x za 14 dní. Město takto reaguje snaha nebyla marná.
MěÚ Žatec, stavební a vyvlastna stále narůstající požadavky
ňovací úřad, životní prostředí
svých občanů, kteří se třídění

Benefice trochu jinak
V letošním roce pojalo Město
Žatec z podnětu paní starostky
města benefiční aktivity trochu
jinak. Místo koncertu přímo
v Žatci jsme vyjeli s mladšími
dětmi do Prahy na divadelní
představení Pat a Mat. O veškeré náklady se podělili sponzoři
Edenred CZ s.r.o. a K Servis
Bohemia s.r.o. Celkem se mohlo
na představení podívat 50 dětí
ze žateckých mateřských a základních škol.
Pro další padesátku starších
dětí Město Žatec organizuje

zájezd do pražského divadla
Kalich na muzikál Mauglí v termínu 04.05.2014. S výběrem
dětí nám pomohou základní
školy. I v tomto případě budou veškeré náklady hrazeny
sponzory – Telefónica Czech
Republic a.s., K Servis Bohemia
s.r.o. … a další sponzoři jsou vítáni (bližší informace poskytne
Petr Vajda, tel.: 415 736 103,
606 643 548).
Tímto bychom chtěli všem
sponzorům a organizátorům
poděkovat.
(pv)
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Beseda s vyprávěním
spisovatelky

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve na besedu
o knize Přátelství navzdory Hitlerovi, která se uskuteční v Křížově vile v úterý 6. května od 17 hodin v rámci přednáškového
cyklu Náš host.
O osudech českých židovských do Velké Británie, existovala
dětí, které se na počátku války i tzv. dánská cesta. Spisovatelce
dostaly do Dánska a odtud se podařilo několik dětí vypátrat
v roce 1943 uprchly do Švédska, a sepsat jejich příběhy. Beseda
přijde vyprávět spisovatelka bude spojena s prodejem a autoa novinářka Judita Matyášová. gramiádou stejnojmenné knihy,
Ukázalo se, že kromě Sira Ni- která vyšla v roce 2013. Vstupné
colase Wintona, který pomohl na besedu: v předprodeji 50,- Kč,
několika stům dětem dostat se v den konání 60,- Kč. Rezervace
z tehdejšího Československa na telefonu 774 192 414.

Pohádková noc mezi detektivy

Vzkaz z Malajsie

Nikdy nemáme čas na nudu. V týdnu jsou školní povinnosti
a kroužky, o víkendu často cestujeme. Poznáváme okolí našeho
domova, těšíme se z krásných scenérií v přírodě.
Často vidíme krajinu z ptačí No a potom to začalo. Všichni
perspektivy různě vysokých společně jsme si hráli a sportovali a tančili. Dokonce jsme
rozhleden...
Tento víkend pro nás byl úplně mohli využít i znalostí angličtiny,
i když většinou tlumočila paní
jiný.
Přivítali jsme vzácnou návště- ředitelka a strejda Jonáš.
Poznali jsme zvyky našich hosvu. Naši hosté byli z Malajsie.
Přijeli i se zástupci ambasády - tů při stolování, jejich oblečení
paní Aidou Baizura Binti Mohd a obdivovali skromnost a přátelNor, poradkyní pro výchovu, skost při kontaktu s námi.
Brzy jsme nepociťovali žádný
vzdělávání a kulturní záležitosti
rozdíl a docela jsme si se stua jejím tajemníkem.
Bylo to pro nás velké pře- denty na hřišti zařádili! Také
kvapení. Padesát malajsijských nás za sportovní výkony odměstudentů Lékařské fakulty nili malými dárky. A co vzkazují
UK v Praze se vydalo na výlet prostřednictvím zaměstnanců
za námi do dětského domova ambasády i studentů našemu
v Žatci. Vše začalo prezentací panu ministrovi a zřizovateli?
Malajsie, která byla moc pěkně „Buďte hrdí na svůj dětský dopřipravena. Dozvěděli jsme se mov i na své pedagogy.“
Mgr. Lenka Woloszczuková,
o tomto státě úplně všechno o lidech, zvířatech, přírodě..... ředitelka DD, ZŠ a SŠ v Žatci.

Krajská literární soutěž

Krajské kolo soutěže základních uměleckých škol v literárně
dramatickém oboru, konkrétně ve slovesné tvorbě, vyvrcholilo
před týdnem v ZUŠ Žatec. Zúčastněné děti, zařazené do tří
věkových skupin, si přijely užít tvořivě den. Před odbornou
porotou si pak vyzkoušely tvůrčí psaní a jiný pohled na svou
vlastní tvorbu.
Odpoledne nastalo slavnostní Žatec), Mikuláš Beck (Louny)
Čestná uznání: Barbora Kovyhlášení, zhodnocení a závěrečný rozbor. V soutěži bylo celkem houtová (Litvínov), Natálie
40 přihlášených textů a celkem Minaříková, Bohumil Spilka,
Daniel Komoráš a Alena Trefi47 dětí.
Všechny děti dostaly nejen lová (všichni Žatec). Kolektivní
diplom a medaili v podobě ke- práce 11 dětí Jirkov
Celé krajské kolo mělo příramického loga naší školy, ale
jemnou, usměvavou atmosféru
i drobné dárky.
Ze všech krajských prací po- a i když je jasné, že nemohou
stupují do národního kola: To- všichni vyhrát, domnívám se, že
biáš Bartoš, Tereza Kelnerová, se jim u nás líbilo a den si užili.
Mgr. Alžběta Urbancová, ZUŠ
Kateřina Papáčková (všichni
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Jedenadvacet dětí ve věku
od 6 do 10 let a 3 knihovnice
prožily 4. dubna v knihovně
pohádkovou noc, tentokrát zaměřenou na detektivní pátrání
s komisařem Vrťapkou. Děti
se na celý večer staly detektivy, dostaly detektivní průkazy
a lupy. V průběhu připravené
dobrodružné hry na několika
stanovištích po celé knihovně
plnily různorodé úkoly, řešily
hlavolamy a rébusy. Tradičně
nemohla chybět procházka

nočním městem, včetně oblíbeného bobříka odvahy. Před
spaním si na dobrou noc poslechly úryvek z knihy autora
a ilustrátora Petra Morkese
o komisaři Vrťapkovi. V sobotu
ráno po společné snídani se děti
opět ponořily do čtení a prohlížení knih. Na cestu domů byly
odměněny balíčkem sladkostí,
které jako vždy věnovala paní
Hana Veselá z Cukrárny Květa,
za což jí srdečně děkujeme.
(ko, kr)

Odměnou byl perníkový mobil

Před třemi měsíci jsme naše spolužáky zapojili do celostátní
ekologické akce škol Věnuj mobil.
Od poloviny prosince do konce telefonů.
ledna se podařilo žákům ZŠ
Hned na počátku celé akce
Komenského alej nashromáždit jsme se rozhodli, že odměníme
124 odložených a nepoužíva- každého, kdo se zapojí a pomůže
ných mobilních telefonů, které tak vyčistit od elektroodpadu
byly následně předány k recy- alespoň kousek světa. A tak
klaci. Na celostátní vítězství to jsme napekli perníkové mobily
sice nestačilo, ale přesto nás a s poděkováním jsme obdaroto příjemně překvapilo. Naším vali každého, kdo donesl byť jen
nejlepším sběračem se stala paní jeden telefon. Tím ale naše ekoučitelka Michaela Kindlová, tříd- logické snažení nekončí. Právě
ní 5.B, která přinesla celkem 25 jsme začali sbírat prázdné tonery
mobilů a výrazně tak předběhla a cartridge a stále pokračujeme
nejlepšího sběrače z řad žáků. ve sběru vybitých baterií.
Tím je Eliška Kovářová z 8.B,
Žáci 5.A a Mgr. Marta
která věnovala 12 mobilních
Mrnková, tř. učitelka

Netradiční olympiáda
v násobilce
V násobilkové olympiádě se
utkali koncem března žáci 3. tříd
ZŠ Komenského aleje. Disciplíny jako bleskové počítání, řešení
logických úloh, hry Loto a Lodě,
řetězy čísel a další, zvládaly
děti s nadšením a podle svých
schopností. Pracovaly samo-

statně, ve dvojicích i v menších
skupinkách a praly se s násobilkou jako lvi. Vítězové získali
medaile, diplom a něco na zub.
Sladká odměna čekala na konci
na každého, protože ztracené síly
se musí znovu načerpat.
(sk)

Inzerce
n Zubní ordinace
MUDr. Milana Řezáče
v Žatci, Smetanovo nám.
1379 nově nabízí služby
zkušené dentální hygienistky Evy Chalupové,
DiS.Dentální hygienistka vám účinně pomůže
v preventivní péči o váš
chrup a tím přispěje
k omezení výskytu zubních kazů a dalších bolestivých onemocnění chrupu. Pracujeme denně
pondělí – pátek od 7,00
do 14,00 hodin nebo
od 14,00 do 21,00 hodin.
Podrobnější informace
a objednávky k ošetření
u dentální hygienistky
na tel. čísle 415 711 407
nebo e-mailem na adrese
zozatec@seznam.cz.
n Pronajmeme nebytové
prostory pro využití na kancelář, obchod, služby. Jedná
se o dvě místnosti o celkové
ploše 33 m2, vstup z ulice
(výklad), v přízemí domu
Chmelařské náměstí 348,
Žatec (vedle hasičů). Sociální zařízení, samostatné
topení, el. energie, teplá a studená voda. Volné
od 1.5.2014. Levně. Kontakt
telefon 604587274.
n Dlouhodobě pronajmu
garáž v Žatci Na popelišti. 800,-- Kč/měsíc, kauce
1600,-- Kč. tel.: 732 975 873
n Pronajmu byt 1+3
v Žatci s balkónem v pane-

Seznámení
lovém domě, klidná lokalita blízko centra. Nájemné
4 000 Kč + služby, kauce.
Jen pracujícím. Telefon
po 14 hodině 605 022 568.
n Pronajmu dlouhodobě
řadovou garáž v lokalitě ulice Volyňských Čechů za bývalým OSP. Cena 1. 100,--/
měsíčně. Tel. 604 587 274.
n Prodej slepiček.
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Stáří
slepiček 20 týdnů cena
175Kč / ks. Prodeje se
uskuteční ve středu 24.
dubna - Žatec u západního nádraží - v 14 00 h
n JARNÍ SLEVY UHLÍ
od 1.4. - 31. 5. 2014.
Ořech 1 Ledvice...295,-Kč.
Ořech 2 Ledvice...260,Kč. Složení pasem od 40q
ZDARMA. Uhelné sklady Profi montage s.r.o.,
Dobříčany 92, Žatec, tel.:
739010891, 603148135

n Hledám staršího pána, který
by rád trávil aktivně život na chatě, v přírodě, i výlety jsou možné.
Mám sice svůj věk, ale jsem stále
aktivní, zdravá, extrovert, mám
ráda hudbu. Květa 71 r. na tel
737 832 199

Rozloučení
Renata Huttrová
Marie Jakovcová
Anna Svatošová
Ludovit Kudry
Anna Valášková
Marie Streitová
Anna Leczová

71
91
88
64
75
86
86

MĚSTO
ŽATEC

Vás zvou na:

_________

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT

K
E
T
E
R
O
Ž
A
M ŽATEC 2014
PROGRAM:

09:00
09:30
09:45
10:45
13:30
16:30
17:00
17:30

Vstupné pouze 50,- Kč.

Průvod městem ................ Od Letního kina směrem na náměstí Svobody
Slavnostní zahájení starostkou města .................Náměstí Svobody
1.část soutěže "Pochodové defilé" ..................Náměstí Svobody
Prostorové a zvukové zkoušky na pódiu...............Letní kino
2.část soutěže "Pódiové formace" ...................Letní kino
Doprovodný program - vystoupení NEW ELEMENT.......... Letní kino
Vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů v kategoriích
Slavnostní zakončení .................. Letní kino

8.5.

NT

NEW ELEME
VYSTOUPENÍ:

.CZ
-ELEMENT
WWW.NEW

Objev české hudební scény
vystoupí nejen s hitem “SVĚDOMÍ”

_________

Kontakt: Mestské
divadlo Žatec, Dvorákova
27, tel: 415 710 519, www.divadlozatec.cz
ˇ
ˇ

94,8 FM

poradenství v oblasti daní, vedení úèetnictví

pøijmeme
HLAVNÍ ÚÈETNÍ

Spoleènost zabývající se vedením úèetnictví pøijme hlavní
úèetní. Náplní práce je zajištìní
vedení úèetnictví pro soukromé
firmy. Požadujeme výbornou
znalost celkového úèetnictví
vèetnì roèních závìrkových
prací, min. 5 let úèetní praxe.
Nabídky doplnìné životopisem
zašlete na níže uvedený e-mail.
Ing. Pavel Dvorský, Ph.D.
Dukelská 3189, 438 01 Žatec
email: pavel@paveldvorsky.cz
www.paveldvorsky.cz

AUTOVRAKY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
včetně o protokolu o likvidaci za každý autovrak

1 500 Kč
doprava možná
tel: 725 384 204
tel2: 725 384 208
SK Metal Recycling, s. r. o.
DOLNÍ JIŘETÍN 11
Plošná inzerce 20x10
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Městské divadlo Žatec
18.4.

GOTHIC THEATRE III.

20:00

20.4.

NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ

15:00

23.4.

Pavel Kožíšek – S KOUZLY KOLEM SVĚTA

26.4.

W. A. Mozart: COSÍ FAN TUTTE

18:45

28.4.

ZDENĚK IZER - FURTLUFTDURCH TOUR

19:00

29.4.

Benefiční koncert - CESTA

18:00

10.5.

Gioacchino ROSSINI: LA CENERENTOLA (Popelka) 18:45

Průkopníci a legenda gotického roku v Čechách skupina XIII. STOLETÍ spolu
s mosteckou gothic rockovou skupinou CARPATIA CASTLE za doprovodu taneční
skupiny ROCKBALET MOST. Koncert nabízí divákům skvělou podívanou na velkolepou gotickou show. Vstupné : 280,- Kč / 200,- Kč - v předprodeji
Pojďte se s námi podívat na laskavou a hlavně humornou valašskou klauniádu
a na další dobrodružství Jury a Ondry, dvou bačů z valašské salaše. Pohádku, která
pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče, přiveze Divadlení společnost Fr. Krezmanna
z Prahy. Předplatné skupiny A a mimo předplatné Vstupné: 100,-

Žatecký půlmaratón s novým startem

Teprve II. ročník Žateckého půlmaratonu, který odstartuje
v neděli 20. dubna v 10.10 hodin, láká vytrvalce.
Při jeho premiéře se jich loni jezem. Město sem investovalo
sešlo na dvě stovky, podobný další peníze na informační desky
počet čekají pořadatelé i nyní a vybavení lavičkami na třech
na novém místě startu. Ten je místech. Současný závod navana letos otevřené části cyklo- zuje na někdejší Žateckou 25,
stezky na levém břehu Ohře která se běhávala od koupaliště
mezi Uhelnými sklady a starým na Nechranice a zpět.

Muzejní noc v Žatci již poosmé

Podobně jako v loňském roce se i letos některé organizace
ve městě dohodly na společné přípravě Muzejní noci.
Od svého vzniku se festival Sladovna, Chrám chmele a piva,
muzejních nocí těší velkému Městská knihovna, radniční věž
zájmu návštěvníků v celé ČR, a Základní umělecká škola Žatci.
a tak v r. 2014, kdy si město Všichni zúčastnění připravují
Žatec připomíná výročí 1010 programy, v nichž se zájemci
let od prvního uvedení v písem- mohou těšit nejen na ukázky
ných pramenech, chceme
tradičních řemesel, lesnictví
zájemcům nabídnout
a myslivosti, kynologie,
co nejpestřejší a nejale i třeba i na divadelní
rozmanitější program,
představení pro děti
který jim přinese nejen
a šermířské divadlo pro
poznání, ale především
dospělé, mnoho soutěží,
zábavu, potěšení, inher a překvapení.
spiraci, nečekané zážitky
Koordinátorem akce je Rea zajímavá setkání.
gionální muzeum K. A. Polánka,
Při letošní Muzejní noci, která na jehož stránkách najdete celý
proběhne v pátek 16. května program Muzejní noci v Žatci.
v době od 17.00 do 22. 00 Podrobnější informace o akcích
hodin, otevřou návštěvníkům ve spolupracujících institucích
svoje dveře Regionální muzeum hledejte na jejich webech.
– hlavní budova i Křížova vila,
PhDr. Radmila Holodňáková,
Dvůr U Svatého Jakuba, Galerie
Regionální muzeum v Žatci

Prožijte velkou kouzelnickou cestu kolem světa!
Předplatné skupiny E, M a mimo předplatné. Vstupné: 45,-Kč

10:00, 14:00

James Levine se po dlouhém očekávání vrací do orchestřiště Met a bude řídit
Mozartovu operu o svádění, věrnosti a lásce. Obsazení je plné mladých pěveckých
hvězd. Předpokládaná délka: 4hod. 5min. včetně 33 min. přestávky.
Účinkují: Susanna Phillips (Fiordiligi), Isabel Leonard (Dorabella), Danielle de
Niese (Despina), Matthew Polenzani (Ferrando), Rodion Pogossov (Guglielmo),
Maurizio Muraro (Don Alfonso)
Předplatné skupiny O a mimo předplatné
Vstupné : 300,-Kč (předplatné 280,-)
Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v kterém se diváci setkají
s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Partnerkou Zdeňka Izera v novém
programu bude opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Vstupné: 200,- Kč
Akce Dětského domova v Žatci. Vystoupení všech dětí z Domova. Vstupné : 50,Ve slavném Popelčině příběhu vedle sebe vystoupí dva vynikající rossiniovští
pěvci - náročnou titulní roli v Met poprvé ztvární mezzosopranistka Joyce DiDonato a jejím vyvoleným princem se stane jeden z nejlepších světových tenoristů
Juan Diego Flórez. Za dirigentský pult se postaví šéfdirigent Met Fabio Luisi.
Předpokládaná délka: 3hod.40min. včetně 32 min. přestávky. Předplatné skupiny
O a mimo předplatné. Vstupné : 300,-Kč (předplatné 280,-)

www.divadlozatec.cz

Velikonoce ve Dvoře Svatého Jakuba

S renovovaným objektem Dvoru u Sv. Jakuba v Žatci se veřejnost
seznámila přesně o loňských Velikonocích.
Po řadě pořádaných akcí se zde níky majitel Ladislav Černý.
koná i letos Velikonoční neděle
Jarní setkání žateckých pats dobovými stánky, výstavkou riotů připravuje na sobotu 26.
zvířátek a otevřenou výstavou dubna v Dvoře u Sv. Jakuba Klub
tužek E. Petráně. „Otevřeny rodáků a přátel města Žatce
od 10 do 18 hodin budou také s bohatým kulturním progravšechny obchody ve dvoře i náš mem. Pro limitovaný počet míst
Country Club,“ zve návštěv- je však účast pouze pro zvané.

Městské divadlo Žatec, DDM Žatec, Voj. Útvar 1824, Lesy Žatec,
Jitřenka Žatec, Záchranáři Žatec, Hasiči Žatec, MP Žatec,
ZŠ Praktická, speciální a logopedická Žatec, Správa Tech. služeb Žatec.

_____________________________________

ČARODĚJNICKÝ
16:30 RADNICE

REJ
NA K 500

Přivítání všech lepých děv a bab

17:00 Zahájení v podání mažoretek ZUŠ Žatec.

Odchod průvodu čarodějnic od radnice k areálu K 500

(Průvod půjde pouze v jednom jízdním pruhu, dbejte prosím pokynů označených pořadatelů)

18:00 Areál mezi budouvou K 500

a kotelnou

Volba „MISS ČARODĚJNICE 2014“
Rej čarodějnic, soutěže pro děti, projížďky na koních
Zapálení hranice a upálení čarodějnice
Katovská pořádková služba, skákací hrad (na vlastní nebezpečí)
Hudba: Skupina H3K (Podbořany)
Moderují: MILAN “ MAJKL” HOŘEJŠÍ a RADKA MAŠKOVÁ
Občerstvení zajištěno

30.4.

PREZENTACE:
Dobrovolní hasiči, Záchranáři Žatec,
G - Titan Kick Box Žatec, Jitřenka Žatec,
Lukostřelci, Junák Žatec,
Karate - Do Sakura,
Aikido klub Žatec a další.

VSTUP ZDARMA

www.divadlozatec.cz
Mediální partneři:

TV

ZPRAVODAJSTVÍ NA UPC EXPRESS
a REGIONÁLNÍ TELEVIZI.CZ

94,8 FM

Velkoobchod hraček a prodejna

" Hračky u divadla "

6

AUTODOPRAVA
Karel VORÁČEK

Mateřská škola Žatec,
Otakara Březiny 2769, okres Louny
přijme

kvalifikovanou
učitelku MŠ

Nástup 1. 9. 2014
Požadavky: hra na hudební nástroj
Tel.: 415 740 572

Bez názvu-2 1

1.4.2014 8:00:57
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Angličanka zastavila žatecké karatistky
Žatecké karate dosáhlo další významný úspěch zásluhou Petry Cífkové, která se před dvěma týdny v belgickém Kortrijku stala vicemistrem Evropy Japan karate
associaton (JKA) v kumite žen bez rozdílu hmotnosti.

Žatecké karatistky Tereza Vohradníková a Petra
Cífková reprezentovaly ČR na ME v Belgii, odkud
si Petra přivezla stříbrnou medaili.

Cífková, která v ČR
nenašla už rok přemožitelku, prohrála ve zcela
zaplněné hale až ve finále
s reprezentantkou Anglie.
Ta vyřadila už v průběhu
soutěže také druhou žateckou karatistku Terezu
Vohradníkovou. Postup
na ME si vybojoval ještě
Lukáš Frýdecký z KC Žatec, jemuž se v poslední
sezoně velmi dařilo, ale
do Belgie nemohl odcestovat pro zranění.
Vedoucí mužstvo nejvyšší soutěže v ČR a obhájce republikového prvenství, KC Žatec, čeká
v příštím víkendu další
ligové kolo v Neratovicích.		
(jak)

Duben nezačal šťastně pro fotbalisty žateckého
Slavoje. Před týdnem při divizním utkání ve Štětí
jen remizovali, přestože vstřelili všechny čtyři
branky zápasu…. A v neděli prohráli doma krutě
s Kladnem, které bylo v tabulce dosud za nimi.
n Štětí – Žatec 2:2 (0:1) Baštýře a k radosti domáSlavoj měl vynikající cích vstřelil vyrovnávací
úvod a solidní mezihru. vlastní gól hlavou žatecký
Vedl od 23. gólem Be- Paul.
šíka, druhý gól přidal n Žatec – Kladno 0:3 (0:1)
po přestávce Klinec.
Třináctý dubnový den
Zlým snem bylo rozmezí nebyl příčinou porážky
od 72. do 80. minuty, domácích. Přestože byli
neboť při přímém kopu favority zápasu, nedanejprve tečoval Fiřt míč řila se jim kombinace,
za záda svého brankáře chybovali v přihrávkách

i pohybu. Největší jejich
šanci ve 25. sám před
brankářem trestuhodně
zahodil Karban. Hosté
se pak dostali do vedení
ve 36. gólem z trestného
kopu, další přidali v závěru během dvou minut
po domácích hrubkách.
Více než dvě stovky příznivců tak odchcházelo
v rozpacích, neboť Slavoj se blíží k sestupové
linii. Další utkání sehraje v Praze na Aritmě.
(jak)

Nejlepší umístění za posledních 8 let letos vybojovali v krajském přeboru kuželkáři Lokomotivy
Žatec, kteří v závěrečném kole v sobotu potvrdili
své 2. místo.
Vítězství s Mostem o 63, a proto rázem měli
ale nebylo jednoduché, o 21 více domácí. Na 2:2
rozhodlo se v něm prak- srovnal Hofmann, který
ticky v jediném duelu. potvrdil roli lídra tabulky.
Přestože začali dobře Drama pokračovalo až
Čaboun i Goldšmíd, oba do posledního hodu, když
prohráli o 21 kuželek. Ptáček, který vyhrál o jeZlom nastal ve třetím dinou kuželku a Jarolím
souboji, kdy Tajbl vyhrál zvítězil o 28.

Žatečtí na jaře pouze jedinkrát prohráli.
Ovládli i soutěž jednotlivců, kterou vyhrál R.
Hofmann ml., 4. byl A.
Čaboun, 12. J. Jarolím
a 16. Z. Ptáček.
n Žatec A – MUS Most
6:2 (2529:2461)
Čaboun 445, Goldšmíd
418, Tajbl 410, Hofmann
423, Ptáček 419, Jarolím
414 (jak)

Aprílový začátek fandy nepotěšil

Jarní jízda vynesla krajské stříbro

Svoboda a Greisiger jsou mistry ČR
Dva historické úspěchy zaznamenali žatečtí kick
boxeři G-Titáni v závěru března ve sportovní hale
na Pankráci, kde se konalo mezinárodní mistrovství
České republiky v Muay-Thai - Maximus cup 2014,
neboť v Muay-Thai mistra republiky dosud neměli.
V d ě t s k é k a t e g o - kategorii do 81 kg zdolal
rii - 51kg vyhrál Míra Hany Greisiger 3:0 MatěSvoboda, který v tří- je Vojtu z Muay-Thai Rokolovém plnokontakt- kycany, který postoupil
ním zápase deklasoval přes legendu a mistra ČR
Francouze A. Rischara Arménce D. Hunanyna.
z Muay-Thai Tolouse. Ve finále čekal Matyáš
V nejobsazenější mužské Netuka ze Spejbl gymu,

jehož trenér je nejlepší
český profi thaijboxer O.
Hutník. Po tříkolovém
„štípání“, kdy Hanymu
v závěru udržel vítězství
2:1 a získal titul šampióna ČR v Muay-Thai.
Trenér Šifalda je právem
hrdý, že jeho svěřenci
z malého města dosahují
na mezinárodní Olymp
tohoto nejtvrdšího sportu.
(lb)

Závod off roadů v rámci mistrovství ČR se jel
o víkendu v Bezděkově, kde svá umění předváděly
desítky posádek. Program byl doplněn o vystoupení hudebních skupin. Foto Jaroslav Kubíček

Kluci ze Severu ovládli přebory

Dominik Urbánek a Filip Karbula zcela jednoznačně ovládli v sobotu 5. 4. v Děčíně krajské přebory
starších žáků ve stolním tenisu.
V semifinálových due- byl úspěšnější Dominik,
lech porazili favorizované který zvítězil 3:1. Společsoupeře, Dominik Bře- ně pak dokázali zvítězit
zovského z Litoměřic 3:2 i ve čtyřhře po jasném
a Filip (věkem ještě mlad- vítězství nad litoměřicší žák) teplického Blažka kým párem Březovský,
3:1. V žateckém finále Chuchel 3:0.
(js)

Kadetky se ozdobily stříbrem

V posledním kole krajského přeboru hostily kadetky
VK Sever Žatec soupeřky z Mostu v přímém souboji
o 2. místo v tabulce. K jistotě zisku bronzových
medailí nám stačilo vyhrát jediný set, na stříbro
bylo třeba jedno vítězství ze dvou zápasů.
Po tragickém prvním medailí za suverénními
setu se výkon našich děv- Teplicemi a před Mosčat začal postupně zlep- tem. Ve druhém zápasu
šovat, dívky dokázaly se- už naše hráčky bez obtíží
třást nervozitu a po dvou zvítězily 3:0 (18,14,17).
vybojovaných setech se
K zisku klíčových bodů
závěr utkání proměnil přispěly svým výkonem
v exhibici. Vítězství 3:1 nejvíce smečařky Tereza
(-12, 19, 22, 6) nám Morávková a Ola Hradzajistilo zisk stříbrných cová.
(jv)

Nejmladší volejbalistky
úspěšné ve finále KP

Finálové kolo KP v trojkovém minivolejbalu, které
se konalo na palubovce TJ Sever Žatec, dopadlo
pro naše dívky výtečně. „Áčko“ sice ve II. lize nedokázalo zvítězit, přesto proti starším soupeřkám
podaly dívky statečný výkon a odehrály několik
vyrovnaných utkání.
H r á č k y „ b é č k a “ vorizované děčínské týmy
po předchozím postupu vždy 2:1 na sety a obsado I. ligy měly změřit dily v posledním turnaji
síly s nejlepšími týmy výborné 2. místo.
KP. V prvním utkání
V celkovém pořadí pak
proti Duchovu se dív- mezi patnácti účastníky teprve rozkoukávaly ky patří našim hráčkám
a nakonec prohrály 1:2 desáté a páté místo.
na sety. Všechny další Tuto soutěž však většina
zápasy ukázaly, že děv- děvčat bude hrát ještě
čata tiebreaky hrají rády v dalších dvou sezonách,
a také, že je umí. Porazily naše ambice budou tedy
postupně všechny tři fa- stoupat.
(jv)
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