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Změna ve vedení přišla před půlnocí
Na post starostky se vrací Z. Hamousová, místostarostou byl zvolen J. Špička
První letošní jednání Zastupitelstva města Žatce, které bylo
svoláno na 15. ledna především kvůli situaci v Žatecké teplárenské, nakonec po rekordních šesti a půl hodinách přineslo
nečekané rozuzlení. Zastupitelé totiž odvolali městskou radu
včetně starosty Aleše Jelínka a jeho zástupce Miroslava Šramoty
a po dlouhé jednací přestávce zvolili do funkce starostky Zdeňku
Hamousovou a jejím zástupcem Jaroslava Špičku.
Tři předchozí hodiny trvala přispěl zkušený funkcionář
diskuze kolem Žatecké teplá- z koalice Milan Pipal (KSČM),
renské, ve které došlo v závěru s jehož hlasováním bylo pro
loňského roku rozhodnutím rady odvolání rady potřebných 11
města k výměně několika osob zastupitelů. Služebně nejstarší
v dozorčí radě a představenstvu. poslanec města veřejně zdůNa to reagovali opoziční zastu- vodnil své rozhodnutí a vyzval
pitelé požadavkem na svolání všechny zastupitele ke společné
nejvyššího městského orgánu. aktivitě ve prospěch města.
Ten po téměř čtyřech diskuzních
Staronovou starostkou Žatce
hodinách pak vyvolal hlasování se stala Zdeňka Hamousová,
pro odvolání nejvyšších pěti která mezi odchodem a návrafunkcionářů města z rady.
tem na radnici vyhrála senátní
Klíčovým hlasem k výsledku volby a je novou senátorkou

za okresy Louny a Rakovník.
Novým místostarostou Žatce
byl zvolen asistent senátorky
Jaroslav Špička, ředitel Chrámu chmele a piva, když oba
potvrdilo vždy 11 zastupitelů.
Ani dlouhá přestávka však nepřinesla shodu na místa členů
rady. Rušná schůze skončila půl
hodiny před půlnocí, ale úkolů
neubylo, spíše naopak.
Hlavní je pracovat na rozjetých
investicích, zejména na rekonstrukci autobusového nádraží,
kam míří značná finanční dotace za předpokladu dokončení
ještě v letošním roce. Konkrétní
úkoly vzejdou z jednání dalšího
Zastupitelstva města Žatce,
o jehož termínu se rozhodne
v nejbližších dnech.
(jak)

T

uristické informační centrum v Žatci získalo certifikát od Českého
systému kvality služeb, což je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích
v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému
je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje
s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu. Více na www.csks.cz .
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem
Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2015 – 2016

který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 4. února 2015 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 5. února 2015 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2009
včetně, v těchto školních obvodech:
OBVOD I. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova,
Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí,
Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova,
Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí,
Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická,
Starý vrch, Stroupečská, U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova,
Žižkovo náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.
OBVOD II. Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 21523, 2316, 2270-80, 2281-2, 2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9,
Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p.
982, 2023, 2248-52, 2643-8, 1985, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J.
K. Tyla, Jiřího Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy,
Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého,
Masarykova, Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého, nám.
Prokopa Velkého, Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč,
Politických vězňů, Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova,
Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída Obránců míru, Tyršova, U Flory,
U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Volyňských Čechů - mimo č.p. uvedená
v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves.
OBVOD III. Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Bílý vrch, Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská,
Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova,
Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská, Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody,
Nerudovo náměstí, Oblouková, Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod Známkovnou,
Poděbradova, Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí,
Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích,
Zeyerova.
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777,
okres Louny
Místo zápisu: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777,
okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo
č.p. uvedená v obvodě II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej,
Husova – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Růžová,
Stavbařů, Volyňských Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.

Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné
školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky
do 1. ročníku do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí
znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU
S DĚTMI K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ
A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
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Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2015

Každoročně sestavujeme seznam kulturních, společenských
a sportovních akcí, které proběhnou v Žatci a jeho blízkém okolí.
Jelikož tento rok čeká králov- ristického infocentra MěÚ,
ské město Žatec další významné nejlépe emailem na infocenvýročí, a to 750 let od uděle- trum@mesto-zatec.cz, nebo
ní královských privilegií, rádi doručte na adresu Městský
bychom, aby se akce konané úřad Žatec, Turistické infove městě nesly v duchu tohoto centrum, nám. Svobody 1,
výročí, stejně jako větší akce 438 24 Žatec. Nezapomeňte
v Žatci typu Velikonoce, Do- prosím uvést: datum, název,
česná, Dny evropského dědictví místo konání a start akce,
aj. Seznam akcí průběžně zve- dále stručnou charakteristiku
řejňujeme na stránkách www. a kontakt na pořadatele vč.
telefonního čísla, popř. webomesto-zatec.cz.
Informace o příslušných ak- vých stránek. V případě dotazů
cích zasílejte prosím do Tu- volejte 415 736 156.

Ceny za svoz nádob odpadu
se ani letos nemění

Rada města Žatec usnesením č. 961/14 ze dne 18.12. 2014
schválila „Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému
nakládání s komunálními odpady v roce 2015“.
Ceny za nádoby zůstávají, 185/2001 Sb., o odpadech byla
i přes mírný nárůst inflace, pro rok 2015 ponechána pouze
shodné s rokem 2014 a 2013. forma úhrady za nádoby. Již tedy
Na základě nově vzniklé Obec- nebude možné platit poplatek
ně závazné vyhlášky č. 2/2014, za osobu. Občané, kteří doteď
kterou se stanoví systém shro- využívali platbu pomocí poplatku
mažďování, sběru, přepravy, za osobu, budou řešeni individutřídění, využívání a odstraňování álně prostřednictvím pověřených
komunálních odpadů a systém správců bytových domů nebo
nakládání se stavebním odpadem vlastníků bytů (např. realitních
na území města Žatec a v sou- kanceláři, správou domů, spoladu s § 17 odst. 5 zákona č. lečenství vlastníků bytů).

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě
ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1

Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka
(viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA

www.mdcr.cz

Podávání žádostí o finanční
příspěvky na rok 2015
MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce
pro rok 2015 přijímá žádosti
sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti,
důchodce a zdravotně postižené
občany v rámci žateckého regionu o finanční příspěvky pro
rok 2015.
Formulář žádostí je možno
vyzvednout na informacích MěÚ

Žatec, na finančním odboru
MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách Města
Žatce (www.mesto-zatec.cz –
Žádosti a formuláře – Finanční
odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do pátku
27. 2. 2015 v podatelně MěÚ
Žatec nebo přímo na finančním
odboru MěÚ Žatec.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

vedoucí odboru rozvoje
a majetku města
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV
č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 11
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
l minimální věk 18 let
l způsobilost k právním úkonům
l morální a trestná bezúhonnost
l znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
(výhodou stavební a technické zaměření)
l ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
l znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví
obcí; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
l výhodou vzdělání stavebního zaměření, orientace ve výkresové
dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví, znalost zákona
o veřejných zakázkách
l řidičský průkaz skupiny B
l předpokládaný nástup 16. 2. 2015

Dětský domov, Základní škola
a Střední škola,
telefon: 415 710 795, 731 583 308,
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.wm.cz

Žatec Vás zve na

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

základní školy – ŠVP „DOKÁŽU TO„
základní školy praktické – ŠVP „PORADÍM SI„
základní školy speciální – ŠVP – „ZVLÁDNU TO„
pro školní rok 2015/2016
ve středu 4. 2. 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
ve čtvrtek 12. 2. 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dětem a jejich rodičům nabízíme:
• individuální přístup k žákům - menší počet dětí ve třídách
• snižování školní neúspěšnosti
• podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) týkající se zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění i sociálního
znevýhodnění.
• školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce)
• inkluzivní školu s bezbariérovým vstupem
• bohatou kulturní činnost školy - návštěvy divadelních představení,
kulturních a poznávacích akcí, výlety
• školu hrou - využití počítačů, interaktivních tabulí a názorných
pomůcek při výuce
• speciální pedagogy, kteří zabezpečují výuku pro integrované žáky
• stravování žáků ve školní jídelně
• možnost navštěvovat různé zájmové kroužky – taneční, počítačový,
logopedický, figurková školička, stolní hry, výtvarný, pečení ….
• provoz školní družiny denně od 6:30 do 16:30 hod

Přijďte se na nás kdykoliv podívat do naší školy v ulici Sv. Čecha
2773, Žatec (nízká budova v areálu střední zemědělské školy).
Výběr základní školy je jen na Vás !
Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.2/2015) vyjde
ve čtvrtek 5. února 2015.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
nnázev pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou
adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
l životopis
l ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
l výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
l ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. nebo
žádost o vydání tohoto osvědčení
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nnám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nnebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec nejpozději do 30. 1. 2015 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení–vedoucí odboru rozvoje
a majetku města“, k rukám personalistky.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů
uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 12. ledna 2015

Mimořádný
úřední den
Na Turistickém
informačním
centru je
opět v prodeji
knížka o Žatci,
cena 250 Kč.

Dne 7. 2. 2015 proběhne
na Městském úřadu v Žatci
mimořádný úřední den –
sobota.
Úřední hodiny: 08,00 –
12,00 hod. Další termín je
plánován na 7.3. 2015.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna,
informace, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek
OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor dopravy a silničního hospodářství.
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Nová vyhláška mění podmínky pro
kácení dřevin rostoucí mimo les

Zahrádkáři zakončili rok
u grogu a zelňačky

Nová Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb.
ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
nahrazuje podmínky u kácení dřevin, které nyní nevyžadují povolení orgánu ochrany přírody a krajiny. Jedná se zejm. o specifikaci
dřevin a pozemku:
 pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň;
 Ovocné dřeviny: mandloně, jabloně, hrušně, slivoně švestky,
meruňky, třešně a višně
 pro jiné než ovocné dřeviny zůstává nadále požadované povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene nad
80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové
porosty nad celkovou plochu 40 m2.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů k novým prováděcím
předpisům týkající se kácení dřevin se neváhejte obrátit na MěÚ
Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, ochranu
přírody a krajiny, Ing. Kateřinu Frýdovou, email: frydova@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 457

Společenský život v naší základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu č. 16 v Žatci se skládá nejenom
z návštěv jednoho člena ZO u druhého nebo předávání
zkušeností takzvaně přes plot, ale i z mnoha kulturních
akcí během roku, na kterých se utužuje přátelství mezi
členy a lidmi vůbec, což je cílem našeho zahrádkářského
života.
Akce naší základní organi- Repiské za dohledu její dcery.
zace začínají již na jaře a to
Další akce, kdy halloween
otvíráním zahrádkářské sezony, spojujeme s uzavíráním zakterou spojujeme s dětským hrádkářské sezony, kde děti
dnem za přispění našeho spon- našich členů vydlabávají různá
zora pana Brehma a jeho firmy strašidla z dýní, vypěstovaných
Novostavby Žatec a hlavně našimi členy a ze svých zahrad.
za příkladné finanční přispění Poslední akcí každého roku je
města Žatec. Proto si můžeme horká zelňačka, grog a svařák
a chceme dovolit pozvat, již v nádherné předvánoční atmopo několik let, děti z Dětského sféře na zahradě naší členky
domova v Žatci, aby poznávaly paní Halamové, za přispění
společenský život mezi lidmi. kuchařského umění této naší
Kdo jiný by měl těmto dětem členky a za umělecké ztvárněa dětem vůbec ukazovat kladné ní osvětleného betlému jejím
příklady než dospělí z jejich manželem.
okolí. Na této akci děti hrají
Ještě jednou chci tedy poděkorůzné společenské hry, zpívají vat všem zúčastněným a hlavně
a tancují, ochutnávají některé městu Žatec za příkladnou podplody našich zahrad, jako třeš- poru naší činnosti.
ně, jahody a maliny. V průběhu
Miroslav Kaloš
celého dětského odpoledne se Jednatel základní organizace č. 16
ČZS v Žatci
projíždějí na koních paní Evy

Gymnázium Žatec připraví uchazeče i na testy
Gymnázium Žatec na přelomu let 2014 a 2015 oslavilo významné
výročí – 111 let od otevření nové budovy. Při této příležitosti
uspořádala škola dva zajímavé dny otevřených dveří.Ten prosincový se nesl v duchu oslav školního výročí, přinesl bohatý
kulturní program a pro žáky 9. tříd základních škol byly připraveny nejrůznější aktivity – soutěže, kvízy, chemické hrátky
i sportovní aktivity.
Den otevřených dveří 14. ledna předmětech, ale i možnosti
byl určen především rodičům sportovního vyžití, například
a jejich ratolestem - budoucím v rámci lyžařského kurzu v Alžákům čtyřletého a osmiletého pách, letního výcvikového kurzu
studia. Škola návštěvníkům v Chorvatsku či ve sportovních
představila nejen své četné kroužcích. „Žáci rozvíjejí své
aktivity a inovace v rámci výu- schopnosti i na velkém množky cizích jazyků, matematiky, ství tematických exkurzí doma
chemie a v dalších vyučovaných i v zahraničí a dokáží je i výborně
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zúročit na množství vědomostních soutěží, kde se pravidelně
umisťují na předních místech
jak v rámci našeho regionu
nebo i v krajském měřítku,“
řekl ředitel žateckého gymnázia
PaedDr. Miroslav Řebíček.
Návštěvníky Dnů otevřených
dveří při prohlídce školy provázeli žáci kvarty, kteří doplňovali informace z letáčků svými
zkušenostmi a postřehy. „Jsme
skutečně potěšeni velkým zájmem žatecké veřejnosti a žáků
o studium na naší škole. Nynější
deváťáci mohou do našich lavic

na zkoušku zasednout vlastně již
za dva měsíce. Dne13. března
totiž u nás začíná přípravný kurz
k přijímacím testům na všechny
typy středních škol a to z matematiky a českého jazyka. Přihlásit se je možno osobně, telefonicky na číslo 415740592, případně
emailem na adresu: zastupce@
gymnaziumzatec.cz. Zaměříme
se i na nové typy úloh v připravovaných celoplošných přijímacích
testech z CERMATu,“ doplnil
ředitel žateckého gymnázia, který spolu se studenty doprovázel
zájemce o studium.
(lh)

Rozloučení

n Prodám byt 3+1 v OV,
na Pražské, 77 m2. Celk. rekonstr. 2010 (plastová okna, zateplení), volný od 1.2.2015. Tel.:
773 640 336. Cena dohodou.
n Pronajmu byt 1+2 v Žatci
s balkónem, z části vybavený,
v panelovém domě, klidná lokalita. Nájem 5.000,- Kč + služby.
Kauce nutná. Tel.: 605 022 568
n Pronajmu garáž v Podměstí. Informace na tel.: 723 577 134
n Prodám byt 1+1, 5. Patro
– O.V., V Zahradách. Cena dohodou. Tel.: 775 618 019
n Prodám byt v Kadani, ul. 1.
Máje. Střed města, 1+1 s příslušenstvím, 36 m2, 4. patro. Výtah,
plast. okna. RK nevolat. Cena
dohodou. Tel.: 602 186 955
n Prodám byt 3+kk (původně
2+1), 60 m2 v OV, naproti Pečovatelskému domu v Podměstí. jedná se o vyvýšené přízemí,
klidná lokalita. Po kompletní
rekonstrukci!!! RK nevolat!
Volný! Cena: 760.000,- Kč. Tel.
604 937 931.
n Nabízím doučování SŠ
matematiky, příprava ke státní maturitě, příprava k přijímacím zkouškám na VŠ. Tel.:
723 146 045
n STAVEBNINY HRUBÝ,
Radíčeves 21, přijmeme skladníka, nástup možný IHNED. Tel.:
602 158 556

Zesnulí od 12. 12. 2014 13. 1. 2015:
Mária Kabelová
88
Ludmila Hanušová
81
Ing. Jaroslav Pantůček 86
Zdeňka Frischová
89
Dezider Erdélyi
74
Medard Maňkoš
65
Věra Holečková
65
Stanislava Grenarová
80
Ing. Augustin Dyrc
79
Eva Szamková
74
Margareta Tylová
88
Vlasta Janovcová
76
Rostislav Jeníček
87
Miloslava Brožová
70
Zuzana Balková
89
Václav Laštovička
87
Anna Housková
86
Emil Kúkol
66
Růžena Rajnyšová
95
Marie Mydlářová
82
Jiří Sova
62
Markéta Roubíková
78
Josef Havel
89
Vlastimil Slavík
71
Milada Pašková
74
Eugen Jirkovský
86
Josef Bránský
59
Mária Gojdová
71
Jaroslav Švábík
66
Josef Fajtl
68
Karel Kutlak
51
Rudolf Spodniak
84
František Kolář
90
Stanislav Jakovec
92
Karel Hronek
78
Mirek Žolták
63
Vladimír Soukup
87
Miloslav Šíma
79
Pavel Procházka
72
Eugenie Andresová
84
Jaroslav Seman
93

Seznámení
n Hledám k sobě protějšek
do 65 let, která nechce býti
sama. Jsem zdravý 70/180/80
letý muž. Zn. Šťastně do nového roku! Tel. po celý den
607 282 961
n Hledám solidního, inteligentního muže kolem 70 let,
ještě aktivního, k občasným
schůzkám. Mám ráda úsměv
a pohodu. Kontakt - telefon:
702 929 378

Poděkování
n Chtěla bych touto cestou
vyjádřit poděkování komplexní
domácí péči ARNIKA pod vedením p. Krátké za služby, které
poskytuje mému synovi Petrovi.
Také děkuji děvčatům a fyzioterapeutům, kteří se mému synovi věnují s velikou péčí. Děkuji.
Věnuše Pazourová, syn Petr a Jiří
s rodinou
n Děkuji kolektivu chirurgie
a JIP Žatecké nemocnice, vedené primářem MUDr. Jiřím
Němcem za péči, kterou mi věnovali při náročné operaci dne
13.1.2015, kdy mi odstranili
z těla kámen. Děkuji. Václav
Blata Vikletice

Foto Jaroslav Kubíček

Inzerce

Losovali dárky pro tři dárce krve

Nově zřízené a před deseti měsíci otevřené Transfuzní centrum v žatecké poliklinice vyhlásilo v průběhu roku soutěž
o ceny v rámci oslav 1010 let od první písemné zmínky
o Žatci. Ta měla motivovat dárce krve k dosažení více než
tisíce odběrů.
Losování se konalo v pátek 16. Krušiny (na snímku). Výherci,
ledna za účasti ředitelů nemoc- majitelé kupónů (1. místo modnic v Žatci a Kadani. O cenách rá 123, 2. místo modrá 125,
pro tři šťastné dárce krve rozho- 3. místo bílá 6), si mohou pro
dovala ruka Dagmar Špačkové ceny přijít přímo do zdejšího
za asistence vedoucího Martina Transfuzního centra.

Den otevřených dveří,

který připravuje ZŠ 28.října pro rodiče a děti na pátek 23. ledna
2015 v době od 8 do 16 hodin, vyvrcholí o den později 24. 1.
od 15 do 17 hodin karnevalem! Vstup je zdarma, nejlepší
masky čeká odměna.

RC Sedmikráska
pořádá 29. 1. ve 13:00
(Náměstí Svobody)

Kurz masáží dětí a kojenců.
Pravidelně každé úterý a čtvrtek je cvičení pro
těhotné od 18:15 (Náměstí Svobody) a nově
cvičení pro ženy na míčích každé úterý a čtvrtek
od 19:15 (Náměstí Svobody).

Více informací na
www.rcsedmikraska.webooker.eu, www.sedmikraskazatec.cz
Vážení,
tři roky uběhly od chvíle, kdy 6. ledna
odešel do končin, z nichž není fyzického návratu, náš kolega, učitel a básník, pan Mgr. Vlastimil Řebec, který
před několika lety začátkem roku ze
své funkce školního inspektora oslovil všechny ve sborovnách lounského
okresu otevřeným dopisem nazvaným
„Chvalme!“, neb se mu zdálo, že těch pokárání a výtek vůči
žákům je více, než je zdrávo. Tak si to, nejen z úcty k této
Osobnosti, vezměme v roce 2015 k srdci. Jistě bychom tím
potěšili pana Vlastimila, a potažmo i nás ostatní.
Vladimír A. Hons, Zdeněk Müller
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A VÍCE?

PRO VÁS
KAŽDOU STŘEDU
PLASTOVÁ
ANTIREFLEXNÍ
SKLA*

STA AK OPTIK
Žatec, Volyňských Čechů 743 (proti poště)
tel.: 415 710 993; mobil: 602 602 389
* Bližší informace v provozovně oční optiky.
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
22.1. 20:00 / 23.1. 20:00 / 24.1. 20:00 / 25.1. 17:30
30.1. 20:00 / 1.2. 17:30 /

BABOVŘESKY 3

Komedie / Česko/ 2015/ 103 min
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé
dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní
poznaly sestru Glorii. A nad tím vší bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit
páter Petra....
Vstupné: 140,-

24.1. 15:00 / 25.1. 15:00

VČELKA MÁJA 3D

24.1. 17:30 / 27.1. 17:30 /

HACKER

Animovaný / Rodinný / Austrálie / Německo / 2014 / 79 min / CZ Dabing
Oblíbená Včellka Mája a její kamarádi v novém 3D příběhu.
Vstupné: 130,-

Akční / Krimi / Drama / Mysteriózní / Thriller /USA/ 2015
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý
hacker, který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši
a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který
za podobné delikty právě kroutí patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco? Hrají: Chris Hemsworth, Viola Davis, Holt McCallany,
Wei Tang, Lee-Hom Wang, Archie Kao, Ritchie Coster, Michael Bentt, Kirt Kishita,
Spencer Garrett
Vstupné: 120,-

25.1. 20:00 /

BIDRMAN

Komedie / Drama /USA / Francie / 2014 / 119 min
Birdman je černá komedie o herci (M. Keaton), který se stal slavný především
tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho příběh sledujeme
od chvíle, kdy se snaží prosadit v jedné z her na Broadwayi, ve dnech, které
předchází premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby vzkřísil svoje rodinné vztahy,
kariéru i sám sebe.
Hrají: Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts, Emma Stone, Zach Galifianakis, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Lindsay Duncan Vstupné: 120,-

27.1. 20:00 /

S LASKOU, ROSIE

Komedie / Romantický /Velká Británie / USA /2014 / 102 min
Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidi znají jako malé děti, něco jim brání, aby
se do sebe jako dospělí zamilovali. Rosie a Alex, hrdinové romantické komedie
S láskou, Rosie, se znají už od školky. V době prvních lásek a sexu svoje zážitky
s patřičnými detaily samozřejmě probírají, tomu druhému to ale není vždy úplně
po chuti. Proč? Ať je to jak chce, Rosie zůstává v Dublinu, zatímco Alex jede
na Univerzitu do Bostonu. Mezi nimi stojí oceán a v průběhu života i jiné vztahy,
aféry, dokonce jiná manželství, závazky a děti. Na oba čekají méně i více bláznivé
a zábavné momenty, občas se potkají a spadnou spolu do bazénu a zase vplují
zpět do svých životů. Rosie se dokonce povede dohodit ztepilou blondýnu Alexovi
za ženu . . .no to by si asi nejradši nafackovala.
Režie: Christian Ditter. Hrají: Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime
Winstone, Lily Laight, Christian Cooke, Nick Lee
Vstupné: 110,-

30.1. 17:30 / 1.2. 15:00 / 3.2. 17:30 / 4.2. 17:30 / 7.2. 15:00 / 10.2. 17:30
/ 12.2. 17:30 / 15.2. 15:00 ( 2D ) / 17.2. 17:30 / 23 .2. 17:30 /
VELKÁ ŠESTKA 3D

Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný /USA/ 2014/ 102 min
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním
konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent.
Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go
Go Tamago, vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger,
sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred.
Režie: Don Hall, Chris Williams
Hrají: Ryan Potter, Jamie Chung, T. J. Miller, Maya Rudolph, Genesis Rodriguez,
Alan Tudyk, James Cromwell, Damon Wayans Jr., Katie Lowes Vstupné: 165,-

1.2. 20:00 / 3.2. 20:00 /

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD

Akční / Komedie /USA / 2015
Komedie s Johnny Deppem, který si rolí Mortdecaie vystřihne potrhlou postavu
z rodu inspektora Clouseaua a Jacka Sparrowa. Ve hře je honba za ukradeným
obrazem, jenž skrývá kód k uloupenému nacistickému zlatu. A kdo jiný by ho měl
vypátrat než životem protřelý Charles Mortdecai.
Režie: David Koepp. Hudba: Geoff Zanelli, Mark Ronson. Hrají: Johnny Depp,
Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Aubrey Plaza, Paul Bettany, Jeff
Goldblum, Oliver Platt, Michael Byrne, Jamie Bernadette, Michael Culkin
Vstupné: 110,-

4.2. 20:00 /

KÓD ENIGMY

Drama / Thriller / Životopisný / Velká Británie / USA/ 2014 / 114 min
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch).
Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga,
který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal ho zničující soudní proces.
Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu
s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje
Enigma. The Imitation Game vypráví příběh matematického génia, který díky
svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce
lidských životů.
Hrají: Keira Knightley, Benedict Cumberbatch, Matthew Goode, Mark Strong,
Charles Dance, Allen Leech, Tuppence Middleton
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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26.1.

LHÁŘI

19:00

28.1.

ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ

19:00

29.1.

VOJTA“KIĎÁK“ TOMÁŠKO

19:00

31.1.

Jacques OFFENBACH: HOFFMANNOVY POVÍDKY 18.45

8.2.

BROUK PYTLÍK

„Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř“, to je motto milosrdné komedie
o nemilosrdných věcech, jíž vévodí černý situační anglický humor a skvěle napsaný
text. Hra pojednává o citlivých policistech, které dělí od vytoužených vánočních
svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vánoční atmosféry se
však snaží o lidský přístup, který jejich autoritu strážců zákona dočista zesměšní
a znemožní. V hlavních rolích se představí: Václav Kopta (Sněženky a Machři)
Vojta Záveský (Na Stojáka) dále Jana Šulcová, Marcel Vašinka /Čestmír Gebouský, Vendulka Křížová/Simona Vrbická, Daniel Bambas/Gustav Hašek ,Anna
Kulovaná/Daniela Choděrová a Rozálie Vínerová. Jana Šulcová v roli, ve které
jste ji ještě neviděli.
Délka představení: 2 hodiny i s přestávkou. Vstupné: 280,-/250,-/230,- Kč.
Odvážná hra pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce aneb „ Jsou věci, o kterých
se mluví jen v posteli…“.
Skvělou konverzační komedii italských autorů Diega Ruize a Fiony Bettanini, která
se dlouhodobě hraje po celém světě s velkým úspěchem, nastudovali herci Divadla
VeTři - Michaela Marková & Martin Holeček. Hlavním tématem hry je vztah mezi
mužem a ženou a jejich často velice rozdílné pohledy na partnerství a sex.
Délka představení: 2 hodiny i s přestávkou. Upozornění: Hra není vhodná pro
malé děti a puritány!!! Vstupné: 100,- Kč www.divadlo-vetri.cz
Po delší odmlce představí tento folkař svým věrným posluchačům recitál, plný
veselých i vážných písniček o lásce o přátelství o přírodě.Písniček o víře i naději
v lepší svět. Délka představení: 90 minut.
Koncert-předplatné skupiny D a mimo předplatné
Vstupné: 130,- Kč
Opera-satelitní přenos -předplatné skupiny O a mimo předplatné
Vittorio Grigolo se představí v titulní roli Offenbachových Hoffmannových povídek
po boku abchazské sopranistky Hibly Gerzmavy, která ztvární dvě operní hrdinky
– nemocnou zpěvačku Antonii a sobeckou herečku Stellu. Orchestr Metropolitní
opery bude řídit Yves Abel. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 46 minut.
Nastudování - francouzsky s anglickými a českými titulky.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč)

15:00

Pohádka (pokračování „písničkálu“ F. Mravenec ) je o tom, co se stane, když chce
nešika BROUK PYTLÍK zastoupit na paloučku svého kamaráda - mistra práce
všeho druhu - Ferdu Mravence. Docela velké divadlo z Litvínova, cca 60 minut.
Vstupné: 90,- Kč. Pohádka pro děti - mimo předplatné

www.divadlozatec.cz

o. s. ROZTANČENÁ
KOLEČKA
pořádá

VOZÍČKÁŘSKÝ
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v KD LIDOVÝ DŮM
PANAMERA Vstup 100,k tanci a poslechu hraje

LIMONÁDOVÝ GIN

Muzeum připravuje masopustní rej
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci pro
všechny zájemce o lidové
tradice chystá výstavu
Od Masopustu do Velikonoc. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 5. února od 17
hodin v hlavní budově
muzea s vystoupením
žáků tanečního oboru
ZUŠ Žatec. Návštěvníci
se seznámí s tradicí masopustního veselí, zvyky,
maskami a také představíme náčiní potřebné při
zabijačce. Druhá část
výstavy je směrována
na velikonoční období,
vysvětlí pojem půstu,
postních nedělí, pašijového týdne a ukážeme kraslice zdobené tradičními
technikami, které pocházejí z početné sbírky RM
v Žatci. Výstava potrvá
do 12. dubna 2015.
n Masopust v zahradě
Ale to není zdaleka

všechno! Hned v pondělí
9. února jsme se Základní uměleckou školou
v Žatci připravili MASOPUST V ŽATCI.
Masopustní průvod
se dá s kapelou ZUŠ
do pochodu v 15:00, projde kolem letního kina
a na náměstí Prokopa
Velkého předvede taneční
vystoupení. Po něm se
vydá do muzejní zahrady.
Od 16:00 zde vystoupí
žáci dramatického oboru
ZUŠ Žatec s představením, pokračuje taneční
vystoupení ZUŠ a dojde
i k tradičnímu pochování
basy.
Všechny masky se představí při tanečním reji,
přibližně v 16:45 budou
vyhodnoceny a drobnými
dárky oceněny nejhezčí
m a s o p u s t n í m a s k y.
Po celou dobu bude
na muzejní zahradě
k vidění ukázka

zabijačky, kterou připraví
Jatky Žatec, stejně jako
prodej zabijačkových
specialit. Dále bude
možno zakoupit např.
trdelníky, staročeské
perníky a turecký med
od J. Kolomazníčka
z Brandýsa nad Labem, medovinu, svařák, čaj, kávu, preclíky
od R. Svobody z Loun
a také koblížky od H. Lercha z Malých Žernosek.
V útrobách muzea lze navštívit výstavu Od Masopustu do Velikonoc, popřípadě si prohlédnout
praktickou ukázku pletení z papíru, kterou předvede J. Pichlová z Března
u Loun nebo se podívat
na práce klientů z Domova pro seniory v Žatci.
Nenechte si ujít druhý
ročník Masopustu v Žatci! Vstup na akci zdarma.
Změna programu vyhrazena.

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

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
n „MÝDLOVÁ BUBLINA ANEB HYGIENA NADEVŠE“: 29. 1. – 26. 4. Sběratelská výstava mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova, která je doplněna o pračky,
valchy a reklamní inzeráty na mýdla a prací prostředky ze sbírky RMŽ. Výstava
přibližuje historii vzniku, výrobu mýdla, osobnosti a některé mýdlařské podniky.
Vernisáž výstavy 29. ledna 2015 od 17 hodin s malým překvapením od P&G Rakona
a vystoupením ZUŠ Žatec.
n „OD MASOPUSTU DO VELIKONOC“: 5. 2. – 12. 4. Výstava přiblíží tradice
masopustního veselí, zvyky, masky, ukáže náčiní potřebné k zabijačce a ve druhé části
výstavy přiblížíme význam velikonočního půstu , postních nedělí, pašijového týdne
a představíme kraslice zdobené tradičními technikami, které pocházejí ze sbírky RMŽ.
Vernisáž výstavy 5. února 2015 od 17 hodin s tanečním vystoupením žáků ZUŠ Žatec.
n „MASOPUST V ŽATCI“: pondělí 9. února 2015 ve spolupráci se ZUŠ v Žatci
si nenechte ujít druhý ročník masopustu. Podrobný program na www.muzeumzatec.
cz a www.zuszatec.cz

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „MIROSLAV GABRIEL – VÝSTAVA OBRAZŮ“: probíhá do 8. 3. Vzpomínka
a vize Miroslava Gabriela.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne: 13.00 – 17.00
/polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí, o svátcích a 31. 12.

Plavci získali šest titulů

Zimního Mistrovství ČR dorostu a dospělých
koncem roku 2014 v Plzni se zúčastnilo celkem
8 žateckých plavců. Bohužel se na jejich výkonech hodně podepsaly zdravotní problémy hned
tří plavců. Přesto tam získali 8 medailí, z toho
6 zlatých.
Lucie Svěcená opět ry a na 50 m byl čtvrtý.
excelovala a získala Ze své nejsilnější tratě
na MČR 7 medailí. Domi- (200m prsa) musel kvůli
novala na motýlkářských stupňující se bolesti odtratích, kde zvítězila jak stoupit.
v kategorii dorostu i mezi
Tomáš Urban startoženami. Na 50m motýl- val v šesti disciplínách.
kem zaplavala čas 26.68 Do juniorských finále
a na 100m motýlkem postoupil ve všech třech
59.50. Oba tyto časy jsou znakových tratích. Nejvíi nejlepšími výkony Lucky ce se mu dařilo na 100m
v sezóně. Na 50m znak znak, kde jen těsně skonLucka překvapila a do- čil na 4.místě a na 50m
kázala také zvítězit, jak znak pátý. Stanislav
mezi juniory, tak i mezi Voráč se také probojoseniory. Poslední medaili val 3x do juniorského
Lucka získala na 50m finále a nejvíce se mu
volným způsobem, kde dařilo na 50m volným,
si časem 26.29 vyplavala kde skončil těsně na 4.
juniorské stříbro.
místě. Dominik ČervenD a v i d U r b a n p ř e s ka pro zdravotní probléz d r a v o t n í p r o b l é m y my po první odplavané
na nejkratších kraulař- disciplíně ukončil svou
ských sprintech získal účast na MČR. Filip
dvě 6. místa. Antonín Urban obsadil 14.místo
Svěcený přes problémy a 15.místo, Kateřina Iblos kolenem si na 100m vá mezi seniory se nejlépe
prsa vybojoval bronzo- umístila na 27.místě.
vou medaili mezi junioKarel Urban

Hlásí se další talent

Na Mistrovství České republiky mladšího žactva
v plavání 13. - 14. 12. 2014 v Trutnově získala
Maruška Hnízdilová dva tituly mistryně ČR.
Na 100m znak zvítězila
v čase 1:07.52 s náskokem 3,5 vteřiny a jen o 12
setin zaostala za českým
rekordem 12-letého žactva. Na 200m znak zvítězila v čase 2:24.88 a druhé závodnici v pořadí
„nadělila“ 7,5 vteřiny.
V ostatních disciplínách se Maruška ješ- sobem obsadila 8.místo
tě dokázala 2x vklínit a na 100m polohový zádo první desítky, když vod 9. místo.
na 200m volným způKarel Urban

Dorostenci dosáhli na stříbro

Oddíl stolního tenisu Severu Žatec z pověření KSST
pořádal v neděli 4. 1. 2015 ve své hale krajský
přebor tříčlenných družstev dorostenců.
D o m á c í d r u ž s t v o cemi jen těsně prohráli.
ve složení Štěpnička, Karbula porazil Skokana
Vízner a Karbula mile 3:0, Vízner Březovsképřekvapilo a vybojovalo ho 3:1. Rozhodlo páté
2. místo. Z kvalifikace utkání mezi Víznerem
postoupilo do čtyřčlen- a hostujícím Hervertem.
ného finále, kde postup- V dramatické koncovce
ně porazilo Děčín 3:1 pátého setu, kde měl
(body Štěpnička, Vízner domácí závodník výhodu
a Karbula po 1), Teplice tří mečbolů, rozhodlo
3:1 (Štěpnička, Vízner štěstíčko pro soupeře,
a Karbula po 1). V roz- který vyhrál 13:15 a tím
hodujícím utkání s vysoce Litoměřice i celé utkání
favorizovanými Litoměři- 2:3.
(js)
7

Začalo se na umělé trávě
Zimní příprava fotbalových týmu Slavoje Žatec
se rozběhla na novém
umělém trávníku za řekou a v tělocvičnách.
Muži C hrají na turnaji
v Postoloprtech, kde se
v sobotu 24.1. od 11 h.
utkají s Vrbnem.
Ve stejný čas nastoupí
na naší umělce za řekou
starší žáci Slavoje proti Oldřichovu v poháru
ÚKFS a od 13 hodin
v rámci zimního poháru

se hraje Žatec B – Žiželice. V neděli 25.1. se
hraje od 11 hodin Žatec
A – Spořice a ve 13 h.
starší žáci Ervěnice –
Postoloprty.
Upozornění pro návštěvníky utkání na ÚMT
- je možné využívat parkoviště u koupaliště, přístup po lávce přes řeku
na ÚMT. Příjezd z druhé
strany na cyklotrase je
pouze pro určená vozidla!

Vyhráli turnaj v Německu

Králem mistrů se stal Hany Greisiger
Hany Greisiger z klubu G-Titáni Žatec se v závěru
roku 2014 dočkal dalšího významného ocenění.
V pražském paláci mistrem světa v kickbona Žofíně byl vyhlášen xu! Při slavnostní Noci
českým Králem mistrů mistrů byl dekorován
v bojových sportech. králem a získal pro měsJedná se o nejprestiž- to Žatec nejprestižnější
nější vyhlášení mistrů ocenění roku.
v MMA, kickboxu, ka„Že byl Hany nomirate, boxu a podobně, novaný po letošních
sdružených mezi 22 bo- úspěších jsme s trenéjovými sporty v ČUBU. rem Romanem Šifaldou
Mladý žatecký borec čekali, ale že bude zvolen
Hany Greisiger měl skvě- nejlepším bojovníkem ČR
lou sezónu. V průběhu 2014 a stane se Králem
roku zvítězil v šampioná- Noci mistrů, nám oběma
tu ČR, vybojoval 5. místo vyrazilo dech,“ hodnotil
při Mistrovství Evropy úspěch manažer G-Titáv Muay-Thai a stal se nů Honza Gresiger. „Je

to nejlepší dárek k vánocům, jaký mi mohl syn
dát a jsem za to nesmírně
šťasten. K získání ocenění
myslím také přispělo jeho
loňské vítězství na MS
v Itálii, kde soutěžil ještě
jako junior.“
S Králem noci mistrů připravila ČT rozhovor, který byl odvysílán v televizi a vy ho
můžete najít: http://
www.ceskatelevize.cz/
porady/10127554193-tema-pro-hosty-na-slovicko/214471290230039-tema-pro-hosty-ct-sport/

Kuželkáři hráli na přelomu roku o tituly
Okresní přebor jednotlivců v kuželkách na 120 HS
se hrál na přelomu roku v Podbořanech za účasti
hráčů všech tří oddílů v regionu. Z každé kategorie postupují první dva na krajské přebory, které
se konají 24. a 25. ledna v Teplicích, Duchcově
a Ústí n. L.
V OP mužů startovalo soutěžících seniorů su11 borců, když vítězem se verénně vyhrál exligový
stal domácí P. Richtárech Vlad. Šána z Podbořan
náhozem 549. Druhý výkonem 600 kuželek,
skončil žatecký Rudolf 2. F. Pfeifer 554 a 3. Petr
Hofmann ml. (1966) vý- Pop (545) reprezentují
konem 535 a 3. A. Kopčík Louny. Z žateckých vete(Louny) za 531. Ze 12 ránů byl 5. V. Tajbl 505,

6. J. Jarolím 495, 8. R.
Hofmann nejst. (ročník
1944) a 9. Z. Ptáček.
V ženách zvítězila exžatecká Lucie Kubizňáková
530, 2. J. Rollová 501
(obě Louny) a 3. Šárka
Uhlíková 496 ze Žatce. V seniorkách byla 1.
Iveta Ptáčková 485 a 2.
Eva Chotová 441 (obě
Žatec), v juniorkách hodila Kamila Hofmannová
(Podbořany) 510. (jak)

Zůstávají bez výhry, třebaže potrápili lídra

Ani v 15. divizním kole
se kuželkáři Lokomotivy Žatec nedočkali prvního vítězství, přestože
k němu měli v sobotu
překvapivě nakročeno
na půdě suverénního lídra Narex Česká
Lípa.
Ten totiž prohrával už
1:3, ale o všem rozhodl

ve zbývajících dvou duelech, aby nakonec vyhrál
díky součtu kuželek.
Vítěz vede divizi s 28
body s velkým náskokem, zatímco Žatec je
na posledním 13. místě
se dvěma body za remízy. Na své nejbližší
soupeře v tabulce, 11.
Kadaň a 12. Českou

Kamenici, má ztrátu 8
bodů.
n Narex Česká Lípa Žatec A 5:3 (2489:2432)
Čaboun 410, Chotová
379, Ptáček 406, Uhlíková 428, Ptáčková 395,
Jarolím 414
Divize pokračuje 31.
ledna, kdy Žatec hostí
5. KK Louny.
(jak)

Po loňském překvapivém vítězství fotbalových dorostenců Žatce na velkém mezinárodním halovém
turnaji v Norimberku si letos odvezli z tohoto turnaje pohár za 1. místo žatečtí starší žáci. Omlazený
dorost Slavoje skončil ve své kategorii na 6. místě.
Na rozdíl od předcho- bylo vystoupení našich
zích ročníků se o víkendu starších žáků, kteří dá
hrálo ve Schwabachu, se říci v nejsilnějším slokde pořadatelé zreduko- žením a hlavně s odhodvali počet účastníků na 8 láním se předvést, dotýmů v každé kategorii. kráčeli až do samotného
Žatečtí dorostenci se při- finále, kde si vítězstvím
pravili o postup do semi- 2:1 nad favoritem turnafinále, ačkoliv ještě 2 mi- je SV 1873 Norimberk
nuty před koncem vedli vychutnali radost z celkoo dvě branky! Dovolili vého prvenství. Vítěznou
však chybami soupeři branku k radosti celé
vyrovnat na konečných výpravy zajistil štírek
2:2. V utkání o 5. místo Suchan, který tečoval
pak prohráli na penalty střelu Smékala,“ shrnul
s tureckým Dergahspo- cestu k velkému úspěchu
rem 2:3 a skončili šestí. sekretář Pavel Maňák
Turnaj dorostenců vyhrál „Oběma našim týmům
tým TV 1848 Schwa- patří poděkování za celbach.
kovou reprezentaci města
„Velkým překvapením a klubu.“
(jak)

Nejmladší žáci překvapili
Věkem ještě nejmladší
žáci Severu Žatec, Filip
Keller a David Žitný,
překvapili na bodovacím
turnaji mladých stolních
Ústeckého kraje mladších žáků v Chomutově.
Postoupili z kvalifikace
do finálové šestnáctky

a mezi staršími soupeři se
dokázali výrazně prosadit. Filip obsadil 4. Místo,
když porazil jednoho z favoritů Stárka z Děčína
3:2. David Žitný obsadil
8. místo, když podlehl jen
těsně pozdějšímu vítězovi
Grůbrovi 2:3.
(js)

Broum obhájil prvenství

Desátý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise
dvojic a jednotlivců se hrál v závěru roku v hale
Severu Žatec za účasti 32 hráčů ze 12 oddílů.
V hlavní soutěži dvojic tinovského (Smolnice)
si každý nasazený hráč s Hedvábným (Libědice).
vyšších soutěží vylosuje
V soutěže jednotlivpartnera do debla, se ců obhájil loňský triumf
kterým po základní čás- žatecký Pavel Broum
ti ve skupinách usiluje před druhým Miroslavem
o další postup.
Hrnčálem, kteří v souLetošním vítězem se časnosti závodně působí
stala dvojice J. Prchal v Německu. Třetí byl
(Dobroměřice) – Domi- V. Soutner starší (Liběnik Průša (Žatec), která dice) a 4. Z. Vukliševič
ve finále přehrála Mar- mladší (Lubenec).
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