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Žatečtí plavci
končili úspěšně
sezonu

Úspěšný rok 2015 v Žatci!
Letošní rok se závratně chýlí ke svému konci. Co přinesl městu
Žatec a co jeho samotným obyvatelům? Především spoustu
kulturních akcí, vedle každoročně tradičních, letos i oslavující
výročí udělení královských privilegií. Také několik podstatných
rekonstrukcí a renovací. Ale i podněty pro ještě lepší zítřky
občanů města a k tomu několik zajímavých změn…
Město Žatec slavilo letos 750 Dukelská, a pokračovat se bude
let od udělení královských pri- v ulici Lučanská. Největším „hivilegií. Vedle obvyklých farmář- tem“ se bezesporu stal dopravní
ských trhů ožilo město několi- terminál - autobusového nádrakrát historickými tržišti, kejklíři, ží. A dalším objektem bývalé
rytíři a dalšími dobovými aktéry Papírny, nyní sloužící jako dese spoustou her, soutěží a zá- pozitáře RM Žatec. V letošním
bavy. Putování 2015 aneb trh roce se také prodloužila páteřní
dobrot a privilegií; Putování cyklostezka o 1,32 km a bude se
mistra Jana Husa a Oslavy 750 dále pokračovat, v přípravě jsou
let spolu s EHD. Dny evropské- již další dva úseky.
ho dědictví letos otevřely přístup
Jelikož je Žatec výjimečným
na běžně nepřístupná unikátní živoucím dokladem města, jehož
místa spojená s dávnou historií ekonomika a tradice byly již
královského města. U příle- od středověku založeny na zpražitosti oslav byla vyhlášena cování a obchodu s chmelem
soutěž Žatec za 50 let, které a nikde jinde ve světě tak urbase zúčastnilo 80 soutěžících, nisticky zajímavý soubor staveb
a byl vydán Almanach obsahu- na sušení a zpracování chmele
jící nejlepší výtvarná a literární nevznikl, je žhavým kandidátem
díla soutěžících. Almanach je na zápis do prestižního seznamu
možné zakoupit v Turistickém UNESCO. Na podporu vstupu
informačním centru.
se letos opakovala akce nazvaná:
Co se renovací týče, bylo město Hurá na komíny aneb Žatec
celý rok velmi aktivní. Vedle běž- mává vstříc UNESCU, jejímž
ných nejnutnějších rekonstrukcí vyvrcholením bylo vypuštění
a oprav městských památkových pomyslné žádosti do povětří. Ta
rezervací a městských památko- bude městem podána v příštím
vých zón, silnic, také kompletní roce do Centra světového dědicrevitalizace ulic, zejména ulic tví UNESCO v Paříži.

Vedle rešerší dokumentů pro
vstup do UNESCO, natáčení
reklamních spotů, živého vysílání TV Prima, se letos v Žatci
„vyřádili“ i filmaři. Natáčely se
zde hned 3 filmy: Já, Matonni,
Pytlík kuliček, The Zookeeper´s
Wife.
Mezi další tradiční, nicméně pro jejich originalitu, a to
především díky jejich organizátorům, neobyčejné akce, které
se ve městě každoročně konají
a přilákají mnoho návštěvníků,
patří i letos bezesporu: Den
Země, Dětská dočesná, Velikonoce, Chmelfest, Kinematograf
bratří Čadíků, Festival mažoretek, Dočesná, Halloween,
Mikuláš, Advent, Silvestr. Jen
turistické informační centrum
přivítalo během roku 6347 návštěvníků.
A právě konec roku přinesl
pár změn a novinek. Okoukaná
výzdoba se změnila v nádherné
osvícené náměstí. Příjemnou
tečkou tzv. „třešničkou na dortu“ roku 2015 je umělé kluziště
na náměstí Svobody, které je
zdarma k dispozici široké veřejnosti až do začátku března.
Končí sice rok 2015, ale na rok
následující se vymýšlí další akce
a chystají se i jiné změny. Protože Město Žatec jede dál…
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Výchova teenagerů se zapojením rodičů
V listopadu skončil první žatecký kurz pro rodiče dospívajících dětí. Kurz pořádala Církev
bez hranic a absolvovalo jej
10 rodičů. V pěti večerech se
účastníci zabývali například tím,
jak zvládat hněv, jak nastavovat
teenagerům přiměřené hranice,
jak jim pomoci dělat správná
rozhodnutí v otázkách drog,
alkoholu, sexu, internetu atp.
Všichni účastníci se shodli, že
velmi přínosné byly společné
diskuse a vzájemná výměna
zkušeností.
Někteří účastníci využívali
i domácích úkolů z příruček

kurzu. Tyto úkoly byly samozřejmě dobrovolné, ale umožňovaly zapojit doma dospívající
do rozhovoru o tom, jak vidí
výchovu oni. Rodiče tak získali
od svých teenagerů cennou
zpětnou vazbu.
Kurz probíhal pět večerů a podrobnosti o něm se můžete dozvědět na adrese www.zk4.cz/5Y
. Zájemci o kurz mohou posílat
své dotazy na e-mail hradek@
jubal.cz. Před začátkem dalšího
kurzu, se Vám ozveme a můžete
se přihlásit. Další běh kurzu
začne v pravděpodobně v lednu
2016.
(ks)

Druhou adventní neděli zasahovala HZS Žatec, JSDH Žatec
a JSDH Libočany u požáru zahradní chatky v ulici U Oharky
v Žatci. K likvidaci požáru bylo postupně nasazeno několik
vodních proudů. Po lokalizaci požáru byl prováděn monitoring
termokamerou, s následným dohašováním skrytých ohnisek
požáru. Petr Šutera

Výzva pro organizátory akcí v Žatci a okolí v roce 2016
Každoročně sestavujeme seznam kulturních, společenských
a sportovních akcí, který zveřejňujeme na stránkách www.
infozatec.cz. Informace o pří-

slušných akcích zasílejte prosím
do Turistického infocentra MěÚ
nejpozději do 31. 12. 2015, nejlépe emailem na infocentrum@
mesto-zatec.cz, nebo doručte

na adresu Městský úřad Žatec,
Turistické infocentrum, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte prosím uvést: datum,
název, místo konání a start akce,

dále stručnou charakteristiku
a kontakt na pořadatele vč.
telefonního čísla, popř. webových stránek. V případě dotazů
volejte 415 736 156.

Kotlíková dotace

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020
PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY
PODMÍNKY VÝZVY.
Vyhlášení výzvy se předpokládá v prosinci 2015.

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem ledna 2016.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný
dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům
musí být vytápěn kotlem na tuhá
paliva s ručním přikládáním.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující
Směrnici o Ekodesignu, které jsou
uvedeny v Seznamu podporovaných
výrobků vedeném SFŽP. (https://
www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Maximální způsobilé výdaje, ze
kterých bude hrazena procentuální
dotace, jsou 150 tisíc Kč.
Podpořené zdroje a výše dotace:
Kotel výhradně na uhlí ~ 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel
~ 75 %
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla ~ 80 %
Bonus 5 % pro výměnu kotle
v obcích spadajících do prioritního území. http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/
p1=204744
CO JE JEŠTĚ TŘEBA SPLNIT?
Prokázat energetickou náročnost
rodinného domu.
Rodinný dům splňuje požadavky
na energetickou třídu C
- nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám
- nebo je provedeno alespoň jedno
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tzv. „mikro“ energetické opatření.
CO JE „MIKRO“ENERGETICKÉ OPATŘENÍ?
Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu provedené na základě doporučení energetického specialisty. Maximální výše
uznatelných nákladů na provedení
„mikro“ energetických opatření je
20.000,- Kč.
KDO JE ENERGETICKÝ SPECIALISTA?
Expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií. Seznam, kde lze experta
vyhledat a ověřit pravost a platnost
osvědčení, je uveden na stránkách
MPO. http://www.mpo-enex.cz/
experti/expertlist.aspx.
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou
způsobilé již od 15.7.2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
- na výměnu jiných typů tepelných
zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího
kotle na tuhá paliva s automatickým
přikládáním paliva ani na stávající
plynové kotle;
- na výměnu kotle spalujícího
výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí
a biomasu;
- na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1.
9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze
společných programů na podporu
výměny kotlů realizovaných Krajem
a Ministerstvem životního prostředí;
- na domy určené k rekreaci, nebo
výhradně k podnikání; v případě, že

je omezeno právo vlastníka nakládat
s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
v případě, že dochází k převodu
práv k nemovitosti; v případě, že
žadatel bude mít k termínu podání
žádosti neuhrazené finanční závazky
po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli; v případě, že žadatel bude mít
k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
u finančního úřadu, okresní správy
sociálního zabezpečení, Ministerstva
životního prostředí nebo Státního
fondu životního prostředí České
republiky, tj. je dlužníkem státu.
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
Vybrat nový tepelný zdroj ze
seznamu podporovaných výrobků.
Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso.
Zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“
nebo podat žádost do Nové zelené
úsporám nebo kontaktovat energetického specialistu pro Potvrzení
o vhodnosti tzv. mikro energetických
opatření.
Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI
a další požadované přílohy budou
uveřejněny současně s vyhlášením
výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou v papírové formě
k vyzvednutí v budově Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744.
KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
Kontaktními osobami jsou:
Ing. Jiří Miler - 475 657 339,
miler.j@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová 475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková 475 657 986, boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková 475 657 988, martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová - 475 657 583, haramiova.k@
kr-ustecky.cz

MĚSTO ŽATEC

zve zájemce na informační
seminář týkající se programu:
Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech
v Ústeckém kraji v rámci OP
ŽP 2014-2020 Kotlíková dotace.

Seminář se uskuteční dne
13. 1. 2016 od 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Žatec,
za účasti pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pozor na vozidla v depozitu
Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit
z provozu, měli byste do konce roku 2015 nahlásit na úřadě
jeho umístění a účel využití. Pozor si musí dát především motoristé, kteří dali auto do depozitu před polovinou roku 2013.
Pokud nepřijdou na úřad nahlásit potřebné informace, vozidlo
administrativně zanikne, a již nepůjde přihlásit.
V pozdějších případech dočas- ještě roční přechodné období,
ného vyřazení (po polovině roku to vyprší 31.12. 2015.
2013) má vlastník rovněž povinZměna, která přináší majinost nahlásit údaje o vozidlu. telům vozidel větší komfort, je
Nehrozí mu ale administrativní možnost umístit do depozitu auzánik vozu, nýbrž finanční sank- tomobil na neomezeně dlouhou
ce. Tato sankce může dosáhnout dobu. Do začátku tohoto roku
výše až 50 tisíc korun.
bylo totiž možné vyřadit vozidlo
Povinnost nahlásit místo z registru maximálně na rok.
a účel využití vozidla vyplývá Následně bylo nutné jít na úřad
z novely zákona č. 56/2001 prodloužit lhůtu a za půl roku
Sb., o podmínkách provozu celý proces absolvovat od zana pozemních komunikacích, čátku. Díky novému zákonu vás
která je platná od začátku letoš- tato povinnost bude čekat pouze
ního roku. Povinnost dostavit se po prvních 12 měsících, tedy
na úřad nejdéle po roce, kdy bylo jednou za celou dobu umístění
auto dočasně vyřazeno, však auta v depozitu.
měli motoristé už podle staréInformace o umístění, tedy
ho zákona. Prodloužit dočasné přesné adrese, a účelu využití
vyřazení pak mohli jen o dalších vozidla aktuálně vyřazeného
půl roku. Zmiňovaná skupina z provozu (například za účelem
řidičů (vyřadili vozidlo před renovace, dlouhodobých oprav
1.7. 2013) tedy porušovala své apod.), jsou důležitými údaji
povinnosti i podle dříve platné pro příslušný úřad, aby měl
legislativy. Na to, aby si věc dali možnost zpětné kontroly tohoto
do pořádku, dostali motoristé typu vozidel. Tento kontrolní

mechanismus by měl předejít
jejich neekologické likvidaci.
U vozidla dočasně vyřazeného
z registru (v terminologii nového znění zákona jde o vozidlo
vyřazené z provozu) lze tento
režim ukončit (tedy opětovně
jej „zprovoznit“) standardně
na žádost vlastníka při předložení zelené karty a platného
osvědčení o technické prohlídce.
V případě, že je vozidlo v depozitu, se jedná o vozidlo dočasně
vyřazené a mělo by existovat.
Pokud vozidlo zaniklo a vlastník
doloží tuto skutečnost registračnímu místu, pak má povinnost
jej trvale vyřadit.
Existující vozidlo bez registračních značek dále nemůže
být ani odstaveno na veřejné
komunikaci, zde by došlo k porušení zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.
Pokud ovšem vozidlo bylo dočasně vyřazeno před 30. 6.
2013 a fakticky neexistuje, pak
vlastník vozidla nemusí hlásit
nic a vozidlo zanikne ze zákona
č. 56/2001 Sb.
- ze stránek Ministerstva
dopravy -

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.1/2016) vyjde
ve čtvrtek 14. ledna. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje i jako Rada města Žatce,
se uskuteční 18. ledna 2016
ve velkém zasedacím sále v patře
radnice.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci 6.
února 2016.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
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.

ŽATEC - CHMEL - UNESCO, co to pro nás znamená ?
Vážení občané města Žatce,
konec každého roku je příležitostí k bilancování. Královské
město Žatec je doslova nabito
historií, která je již více než
tisíc let také písemně dokumentovaná. Jedná se nejen o běžný
historický vývoj podobný s ostatními sídly ve střední Evropě,
ale také souběžně o komplexní
historický vývoj chmelařského
oboru v návaznosti na rozvoj
evropského pivovarského průmyslu. Architektura města je tak
významným způsobem spojená
se skladováním a obchodováním
chmelem, že v současné době již
neexistuje ve světovém měřítku
žádné srovnatelné místo.
Z tohoto důvodu bylo po několika letech konzultací přikročeno v letošním roce k faktické
přípravě žádosti ke kandidatuře
na zápis do světového seznamu
památek UNESCO. Jedná se
o rozsáhlé činnosti. Od počátku roku pracují na podkladech
k nominaci zástupci různých organizací. Pro informaci, na podkladech jsou zainteresovaní
experti z následujících organizací: Městský úřad v Žatci, Regionální muzeum K.A. Polánka,
Chmelařské muzeum, Národní
památkový úřad v Praze, Regionální rozvojová agentura v Mostě i zástupci Chrámu Chmele
a Piva. Podstatná část prací je
hotova. Na jaře budou textové

a grafické práce dokončeny
a potom je nutno přikročit k přeložení všech stovek stránek textů
do angličtiny. Teprve následně
může být žádost prostřednictvím
ministerstva kultury ČR náležitě
předložena centrále organizace
UNESCO do Paříže. Experti této
organizace budou oprávněnost
žádosti zkoumat a k závěrečnému vyhodnocení bývají přizváni
zástupci ČR i místní komunity,
aby před odbornou komisí v roce
2017 žádost obhájili.
Co je vlastně předmětem žádosti?
O zápis na seznam UNESCO
město Žatce navrhuje zejména
budovy spojené s chmelařským
oborem. Jedná se o sklady chmele a další tematicky navazující
budovy na území historického
centra města a Pražského předměstí. V jednání je také prostor
Dreherova pivovaru u západního nádraží. Tato oblast bude
přesně vymezena v mapách.
Vlastníci objektů se mohou
informovat na setkáních, která
svolá v novém roce manažer
pracovní skupiny pro UNESCO,
pan Valeš z Chmelařského muzea. Termín bude zveřejněn
v předstihu.
Co to městu a regionu přinese?
Památky, které jinde ve světě
již neexistují, je samozřejmě
potřeba chránit. Ale pozor,

aktivita UNESCO má velice
důležitý výstup!
A sice - návody a postupy,
jak využít architektonicky cenné budovy pro účely běžného
života. Jak zajistit udržitelný
rozvoj města. Jak přivést zpět
život a nové obyvatele do centra
města a do oblasti opuštěných
chmelařských skladů... Toto je
podstata úsilí o kandidaturu pro
zápis na list UNESCO! Podnikatelé v prostoru pod záštitou
UNESCO mají většinou dobré
šance získávat dotace. Turisté
preferují destinace pod ochranou
organizace UNESCO.
Kde lze získat více informací?
Měsíce únor a březen budou vyhrazeny pro výměnu

informací. Z toho důvodu bude
probíhat dvouměsíční výstava
v Galerii Sladovna v Masarykově ulici s tematikou Žatec
a UNESCO. Zároveň tu budou
probíhat semináře určené pro
různé zájmové skupiny včetně
vlastníků nemovitostí. Město
Žatec v novém roce zřídí telefonní linku určenou pro zlepšení
informovanosti v této záležitosti.
Závěrem si dovoluji popřát
jménem celého přípravného
týmu pro kandidaturu na seznam UNESCO všem čtenářům
a občanům žateckého regionu
veselé vánoční svátky.
Ing. Jiří Vent
Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace
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Výsledky soutěže o Nejchutnější med

Soutěž o nejchutnější med, která se konala v budově Regionálního muzea v Žatci, už zná vítěze a pořadí soutěžících.
Porota usedla ke stolu v pátek nakonec získal nejmenší počet
11. prosince kolem 9 hodiny bodů 25. Druhá část už byla
a začala degustovat 32 sou- v chuťových, zrakových a čitěžních vzorků medů, které se chových buňkách jednotlivých
sešly do soutěže O nejchutnější porotců. A věřte, že to neměli
med. V porotě usedli: Jaroslav vůbec jednoduché! Na druhém
Holštajn (RM Žatec), Miroslav místě s 26 body se umístil Radek
Černý (OM Louny), Jan Amler Návoj (medovicový) a zároveň
(předseda ČSV ZO Žatec), František Holý (květový), na třeFrantišek Holý (jednatel svazu) tím místě skončil Jan Uhlík s 27
a také dvě ženy - redaktorka body (taktéž za medovicový
Žateckých novin Veronika Sa- med).
lášková a Kristína Amlerová.
Výsledky soutěže O nejchutBodovalo se známkami ve škole, nější med
takže vyhrál med, který získal 1. Petr Vitásek, Smilovice 25
nejmenší počet bodů.
bodů
První část hodnocení spočí- 2. Radek Návoj a František
vala ve změření obsahu vody
Holý ze Žatce 26
v jednotlivých vzorcích tzv. 3. Jan Uhlík, Žatec 27
refraktometrem - vyhrál vzorek
Ostatní výsledky na http://
č. 23 s 15% vody ve vzorku. www.muzeumzatec.cz/archivMedovicový med z Podlesí dodal -hlavni budova.html?kalendarPetr Vitásek ze Smilovic, který ni_rok=2015

Vánoční besídka měla více prostoru

Vánoční besídky právě probíhají na základních i v mateřských
školách. V MŠ Otakara Březiny se letošní besídka nekonala
tradičně v prostorách školky, ale ve velkém prostoru sálu Lidového domu, který jsme k tomu vyzdobily. Tímto bychom rády
poděkovaly panu Zbyňkovi Vondráčkovi s rodinou za poskytnutí
prostor.
Na besídku s názvem Zimní praven vánoční program, který
radovánky si děti spolu s učitel- přivezl Klaun Fíla. Během celého
kami připravily pro rodiče a další večera děti společně s rodiči
návštěvníky řadu básniček, pís- mohly ochutnávat cukroví, které
niček, koled a tanečků. Našim doma upekly. Jako překvapení
nejmenším jsme připravily kos- si učitelky pro děti připravily
týmy sněhuláčků a předškoláci vánoční tombolu.
byli vánočními skřítky. Dospělí
Celá besídka se velice povedla
fotili a natáčeli a výkony svých a myslím, že děti, učitelky i rodiratolestí odměnily potleskem, če na ni budou vzpomínat jako
které si děti za svou snahu a skvě- na velice příjemnou.
lé výkony bezesporu zasloužily.
Marcela Krčková a kolektiv
Po vystoupení byl pro děti přiMŠ O. Březiny

Gymnázium a projekt Paměť národa

V rámci projektu Paměť národa navštívili v listopadu studenti
žateckého gymnázia německé městečko Amberg. Celý projekt
spočívá v rozhovoru s pamětníkem z našeho okolí. Naše pamětnice, Uta Reiff, je Němka, proto jsme využili také znalost
německého jazyka. Její otec byl ředitelem na žateckém gymnáziu a spolu se svou rodinou zde i bydlela. Bohužel, na konci 2.
světové války, byli všichni odsunuti a deportováni do táborů.
Připravili jsme si několik otá- kolik radostných a pozitivních
zek v německém jazyce, na které informací. Svou návštěvu jsme
jsme se paní Uty ptali. Z počátku zakončili menší prohlídkou měsbyl rozhovor dost rozpačitý, ale ta a společným obědem.
nakonec se vyvinul v zábavnou
Svůj projekt budeme na jaře
trojjazyčnou konverzaci. Paní příštího roku prezentovat v ChoReiffová skvěle ovládá angličtinu mutově, kde své práce představí
a navštěvovala i večerní kurzy i ostatní účastníci projektu.
českého jazyka, tudíž pro nás, Všichni jsme rádi, že jsme měli
němčináře začátečníky, nebyl příležitost podílet se na takové
rozhovor žádný problém. Na- akci. Těší mě, že se naše škola
hlédli jsme do nemilosrdných do Paměti národa zapojila.
osudů rodiny naší pamětnice,
Za skupinu studentů kvarty
ale dozvěděli jsme se také něRáchel Pabianová

Vychází originál kniha od dětí

Žáci výtvarného oboru pod vedením učitelky Ivety Mynaříkové
spolu se žáky literárně - dramatického oboru pod vedením
učitelky R. Huňatové vydávají zcela originální knihu za finanční
podpory Města Žatce.
Děti z LDO napsali originální i bezčasí. Celá kniha je bohatě
a humorné příběhy, které jsou ilustrovaná žáky výtvarného
plné skrytých tajemství a pře- oboru. Hravé fantazijní iluskvapení a mají vztah ke Krá- trace nám přibližují vymyšlelovskému městu Žatec. Příběhy né tvory a dosud nepoznané
jsou povedené i trochu pople- bytosti. Pokud se vám podaří
tené, a vypráví o tajemných vstoupit do našeho města s otebytostech, hodných i zlých, vřenou myslí, uvidíte, jak se
viditelných i neviditelných, obyčejné věci stávají dětským
vyskytujících se v různém čase pohledem neobyčejnými. (au)

Pohádkově kouzelný koncert

Třetí adventní neděli se konal v kulturním domě Moskva
v Žatci charitativní koncert, pojmenovaný Pohádkově kouzelný.
Byl opět předvánočním dárkem
dětem, které nemohly být vychovány ve vlastní rodině a stává se
již pro desítky dětských domovů
a FOD Klokánek tradicí.
„Vidět a slyšet Ivanku Andrlovou a Jana Čenského, kteří
zazpívali písničky z pohádky
Princové jsou na draka, Jiřího
Procházku alias Dlouhého Janka písničky z pohádky Ať žijí
duchové, Danu Morávkovou,
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která vykouzlila papírové sněhové vločky, nebylo jen přáním
dětí, ale skutečností,“ svěřuje se
pořadatelka akcí pro děti z dětských domovů Ivana Stebilová
z umělecké agentury Gardes. Celým programem provázelo prasátko Pigy se svým kamarádem
a kouzelníkem Jiřím Hadašem.
Děti kouzlily, tančily, soutěžily
a zpívaly. Čekalo na ně vánoční
cukroví, občerstvení, dárky
a velké překvapení, koncert
skupiny pěti mladíků United5,
která letos vznikla na podporu
mladých talentů.

Žáci ZŠ Petra Bezruče v Žatci vystoupili s pásmem koled a Živým
Betlémem na náměstí Svobody při příležitosti Advent v Žatci.

Inzerce
n Prodám dva pozemky v os.
vlastn. vedené jako zahrada
o celkové výměře 975 m2. Nachází se na Čeradické ulici. Tel:
731 849 383.
n Prodám pozemek U Flory,
750 m2, plně zasítěný (elektrika,
voda, plyn, odpad, optické kabely). Možnost připojení na teplovod Perč. Tel: 731 574 423.
n Koupím byt 2+1 s balkonem (ne přízemí) bez RK, dále
garáž (ne na Popelišti). Tel:
728 554 994.

Poděkování
n Děkujeme panu primářovi
Červinkovi a všem sestřičkám
žatecké LDN za obdivuhodnou
péči o naší maminku (Marie
Scholzová). Děkujeme též pečovatelské službě Arnika. Rodina

Oznámení
Dne 5. 1. a 2. 2. 2016 se otevřou dveře SoA a SPŠE v Žatci. Jsou pro Vás připraveny
workshopy s nápadem, soutěž
o tablet.

Rozloučení
Marie Scholzová
Vojtěch Tatar
Václav Justýn
Milentína Martínková
Jiřina Mezerová
Ema Šuliková
Marie Vostrá
Libuše Machová
Hana Hendrychová

97
44
49
93
78
59
79
92
93

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Otevírací
čas
v papírnách

Stálá expozice Z historie
žateckého průmyslu byla
slavnostně otevřena v novém depozitáři žateckého
muzea v ulici Volyňských
Čechů (bývalé papírny),
proto bychom chtěli veřejnosti sdělit, že se mohou
přijít podívat kdykoli v následující dny:
Pobočka Stará papírna:
tel.: 774 411 350
ÚT: 10.00 - 17.00
ST: 10.00 - 18.00
ČT: 10.00 - 18.00
(vyhrazeno pro školy)
PÁ: 10.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
O svátky a 31. 12. zavřeno

Již druhým rokem je v Domově pro seniory díky finanční podpoře Města Žatec realizován
projekt komunitního plánování Terapeutická podpora pro seniory pokračuje. Tato setkání vede
Mgr. Romana Adámková, která s klienty mluví o jejich problémech a trápeních a pomáhá jim
pochopit a přijmout vhodná vysvětlení nebo řešení (na snímku s Janem Hanzíkem). Domov
na realizaci projektu spolupracuje s občanským sdružením Mosty.

Štědrý den v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka Vás a Vaše děti zve
na prohlídku i o Štědrý den 24. prosince 2015, kdy bude
od 13 do 17 hodin zpřístupněna výstava Medové Vánoce
aneb Za tajemstvím života včel. Přijďte si zkrátit čas čekání
na Ježíška! Ježíšek Vám nadělí vstup do muzea zdarma.

Půjčky všem
tel. 773 700 171

email: smoula1@post.cz
zprostředkovatel pracuje
pro více věřitelů

Aktivita
v závěru roku

Kluziště na náměstí není
silvestrovský
žert
Po čem celé žatecké generace marně toužily, se stává tento

týden skutkem. Ve městě je poprvé umělá ledová plocha, kde
se může bruslit, i kdyby měla být obleva až do patnácti stupňů.
Tak to alespoň garantuje fir- musely jezdit za tímto zimním
ma, která právě instalovala sportem do Chomutova, Loun či
kluziště přímo před radnici na jiné stadiony v okolí, a proč
na náměstí Svobody a nepro- by neměly umět bruslit?
dleně začala s výrobou ledu.
Nejen jejich otcové i dědové,
V závěru týdne by již mělo být hrající pravidelně hokej alespoň
mezi mantinely živo až do kon- rekreačně, to jistě ocení, i když
ce jarních prázdnin na začátku sami na současné kluziště s hobřezna. Po skončení pronájmu se kejkami na žatecký led nesmí.
zařízení demontuje a po vyhod- Blíže k dějišti se mají přesunout
nocení žatečtí zastupitelé rozhod- prodejní stánky včetně občernou, zda se napřesrok zařízení stvení. Bruslit se zatím může
vrátí dočasně nebo do trvalého zdarma od 9 do 22 hodin. Co
užívání. Že by o bruslení nebyl bude třeba doplnit a jaká opatzájem, si jeho příznivci nechtějí ření uvést v život, ukáže samotný
připustit. Proč by žatecké děti provoz. Tak vítejte! 
(jak)

Svaz postižených civilizačními
chorobami Žatec uspořádal
25.11. zájezd do Plzně.
Po krátké procházce na vánočně vyzdobeném náměstí,
jsme navštívili plzeňský pivovar,
restauraci „Spilka“, kde hrála
živá kapela.
Další příjemné odpoledne jsme
prožili 5.12. na hradě Křivoklát
při Knížecím adventu, kde nás
oslovila vánoční atmosféra středověku.
Rádi bychom popřáli našim
členům i všem ostatním klidné
prožití vánočních svátků, plné
pohody a spokojenosti. Prožijte
je spolu s nejbližšími v rámci
našich tradic.
Všem přejeme, aby rok 2016
se stal rokem míru a porozumění
mezi lidmi.
OO SPCCH a ZO SPCCH

PŘIJMEME
POMOCNOU
KUCHAŘKU

Vyučení v oboru není nutné.
Kontakt: 604 434 467
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Digitální kino Žatec
27.12. 17:30 / 29.12. 17:30 / 30.12. 15:00 (2D) /
15.1. 17:30 / 21.1. 17:30 /
HODNÝ DINOSAURUS 3D

Animovaný / Rodinný / Komedie / USA/ 2015. Co kdyby asteroid, který
jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři
nikdy nevyhynuli?
Vstupné: 175,-

30.12. 20:00 /

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK

Komedie/ Česko / 2015 / 86 min. Vánoční crazy komedie. Pátý díl úspěšné
série se značkou Kameňák. Vstupné: 100,-

17.1. 20:00 / 21.1. 20:00 /

REVENANT: ZMRTVÝCHSTÁNÍ

20.1. 17:30 / 27.1. 17:30 /

KRÁLOVÉ HOR

Dobrodružný / Drama / Western / USA / 2015/ 151 min / Cz titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio)
sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem
Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle.
Drama/ Rakousko / 2015/ 97 min / CZ dabing. Mládě orla je svým starším
bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti. Chlapec Lucas nezná
lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se jeho otec uzavřel do sebe a utápí
se v zármutku. Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady.

22.1. 20:00 /

LES SEBEVRAHŮ

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D

Horor /USA/ 2016 / Cz titulky. Vše začíná v tajemném japonském lese
Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a proč dochází v tomto
lese k záhadným úmrtím.

19.12. 17:30 / 29.12. 15:00 ( 2D) / 22.1. 17:30 /
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D

Animovaný / Mexiko, 2015, 98 min/ CZ dabing
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale když chce zlý rančer zničit jeho domov
a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným kohoutem.

19.12. 15:00 / 22.12. 17:30 /

Animovaný / Pohádka / Rodinný / Fantasy /Rusko/ 2015/ 78 min / CZ dabing
Gerdě se podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye.
Z ledu a sněhu povstali nové temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých
věrných přátel.
Vstupné: 130,-

Rodinný / Česko / 2014. Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost
vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa
a mimořádný zážitek 3D. Režie: Steve Lichtag
Vstupné: 130,-

30.12. 17:30 /

V SRDCI MOŘE 3D

Akční / Dobrodružný / Drama / Historický / USA/ 2015/ 121 min / CZ Titulky
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou
touhou po odplatě.
Vstupné: 130,-

19.12. 20:00 / 20.12. 17:30 / 22.12. 20:00 / 23.12. 20:00 / 26.12. 20:00 /
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy / USA/ 2015 / 136 min / CZ DABING
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli
do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí.
Vstupné: 175,-

20.12. 15:00 /

MIMONI

20.12. 20:00 /

KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2015, 91 min Vstupné: 90,-

Horor / Komedie / Fantasy / USA/ 2015/ CZ titulky. Kdo se nikdy nebál, že
ho na Mikuláše odnese čert, ten ať hodí vánoční ozdobou. A to jste přitom
nenarazili na nejstrašlivějšího z pekelníků, na Krampuse. Vstupné: 110,-

23.1. 15:00 / 24.1. 15:00 ( 2D ) /

KYKY RYKY A PÁR VAJEC 3D

23.1. 20:00 / 24.1. 17:30

LÍDA BAAROVÁ

Životopisný / Drama / Romantický / Česko/ 2016.
Hvězda Baarové strmě stoupá. Lída s Fröhlichem se nastěhují do luxusní vily
na prestižní berlínské adrese. Aniž tuší, že mají tak významného souseda –
pána filmového průmyslu, ministra propagandy Goebbelse.
Režie: Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Simona Stašová, Gedeon
Burkhard, Karl Markovics, Martin Huba, Zdenka Procházková.

Městské divadlo Žatec
17.12. 17:00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

18.12. 9:00

VÁNOČNÍ AKADEMIE

Dnes již tradiční vánoční koncert Základní umělecké školy v Žatci.

Vánoční akademie OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci. Podnájem divadla

18.12. 19:00

VÁNOČNÍ KONCERT J. J. RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

25.12. 20:00 / 27.12. 20:00 / 28.12. 20:00

PADESÁTKA

27.12. 15:00 / 17.1. 15:00 /

MALÝ PRINC

Slavnostní, již tradiční koncert, kde kromě nejznámější vánoční mše J. J.
Ryby, zazní i nejslavnější části operních a operetních velikánů jako jsou G.
Bizet (Carmen), A. Dvořák (Largo), B. Smetana (Prodaná nevěsta), A. Chačaturjan (Šavlový tanec),O.Nedbal(Polská krev), J. Strauss(Cikánský baron)
v podání sólistů našich předních hudebních scén-třicetičlenného Ústeckého
kom. symf. orchestru a Pěveckého sboru Konzervatoře Teplice pod vedením
dirigenta a sbormistra Jiřího KNOTTE.
Koncert je pořádán pod záštitou Mgr. Zdeňky HAMOUSOVÉ – Starostky
Města Žatec.
Vstupné: 170,- Kč (předprodej do 5. 12. 2015)/ 190,- Kč (od 6. 12. 2015 )

ŽABÁK RIBIT

Pohádková hra - mimo předplatné. Divadelní spolek OPERA Žatec uvádí
v repríze pohádkovou komedii o velké lenosti a těžko uvěřitelném štěstí.
Hrají: M. Pekárková, R. Huňatová , R. Valešová, V. Rampas, J. Šmídlová, S.
Svobodová, H. Zeleňaková, F. Sulovský, H. Šimsová, L. Bučil. Vstupné: 80 ,- Kč

Komedie / Česko/ 2015 Komedii Padesátka přináší režisér Vojta Kotek podle scénáře Petra Kolečka. Děj se točí kolem rázovitých lidí ze zasněžených
hřebenů, jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Tvůrci slibují
situační i konverzační humor. Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub
Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková.
Vstupné: 110,Animovaný / Fantasy / Francie/CZ Dabing. První celovečerní animovaná
adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný
svět dospělých.
Vstupné: 120,-

28.12. 15:00

Animovaný / Dobrodružný/ Malajsie/ 2015/ 88 min / CZ DABING
Ribbit je žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od ostatních žab nesnáší
poskakování a má silný odpor k vodě.
Vstupné: 90,-

28.12. 17:30 /

TRABLE O VÁNOCÍCH

29.12. 20:00

CELEBRITY S.R.O

Komedie / USA/ 2015 / 107 min / CZ Titulky Ve skvěle obsazené komedii
o vánočních svátcích sledujeme členy širší rodiny, kteří se snaží tradičně sejít,
aby společně oslavili svátky.
Vstupné: 110,Komedie / Česko/ 2015/ 103 min. Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného
studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy.

15.1. 20:00 / 24.1. 20:00 /

OSUM HROZNÝCH

Western / USA/ 2015 / 182 min/ Cz Titulky. Několik let po občanské válce se
zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt
Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer
Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka.
Po cestě potkají dva muže – majora Marquise Warrena (Samuel L. Jackson),
bývalého vojáka, ze kterého se také stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe,
jižanského odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem ve městě.

17.1. 17:30 / 20.1. 20:00 /

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

Komedie / Muzikál/ Česko/ 2016. Třída pražské konzervatoře má na letním
soustředění za úkol nazkoušet Starce na chmelu v původní muzikálové podobě.
Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní život. Hrají: Vica Kerekes, Adam
Mišík, Jiří Korn, Roman Vojtek, Martin Písařík, Vladimír Polívka, Václav Kopta.

3.1. 19:00

5.1. 9:30

GULLIVEROVY CESTY- ZEMĚ LILIPUTŮ

Představení pro I. st ZŠ – mimo předplatné
MLADÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD LABEM uvádí pohádku na motivy literární
předlohy Jonathana Swifta, jedno z nejznámějších děl světové literatury,
jenž v imaginárním cestopise nemilosrdně nastavuje zrcadlo lidské zlobě
a zkaženosti.
Vstupné: 50,- Kč, http://mlada.scena.sweb.cz

11.1. 8:30 / 10:00 / 11:30

ROMEO A JULIE

Představení pro II.st. ZŠ a SŠ– mimo předplatné. DOCELA VELKÉ DIVADLO
z Litvínova uvede hudební inscenaci na motivy nesmrtelného milostného
příběhu Williama SHAKESPEARA. Vstupné: 60,- Kč

16.1. 18:45

Georges BIZET: LES PÊCHEURS DE PERLES

19.1. 19:00

TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné. Bizetova
překrásná opera o vášni a touze na dálném východě se na jeviště Met vrací
po sto letech. Neotřelé téma čisté lásky, zrady a pomsty, kde zazní i slavný
duet „Au fond du temple saint“, oblíbená melodie všech milovníků opery.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Komedie o muži, v jehož životě nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu?
Nebo jí podvádí? Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě.
Účinkují: Michal DLOUHÝ ; Kamil HALBICH ; Kristýna FREJOVÁ ; Filip
ČAPKA a další.
Vstupné: 400,-/380,-/350,- Kč www.agenturaappart.cz

www.divadlozatec.cz
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PŘADLENY (OPERA Žatec)

Foto tomáš Trégl

Advent v Žatci

Celý adventní týden, provázený trhy se širokým
vánočním sortimentem zboží a lahodných pochutin,
navštívilo mnoho malých i velkých návštěvníků.
V průběhu Adventu chyběl příjezd Mikulávystoupily děti ze ža- še s bohatou nadílkou
teckých MŠ a ZŠ se pro děti. Po loňském
svým originálním pro- úspěchu se opakovala
gramem. Byly ohodno- famózní Krampus show,
ceny nejhezčí vánoční která přilákala na tisíce
stromečky, se kterými návštěvníků. Na konci
soutěžily děti základ- roku se můžete těšit
ních škol a DDM. Ne- na Silvestra 2015.

v sobotu 19.12. 2015 od 15:00 hodin
v kostele sv. Václava v Radíčevsi
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
n „MEDOVÉ VÁNOCE“: probíhá do 10. 1. 2016. Výstava
o včelařství, včelích produktech, medu, koření a perníku připravena
ve spolupráci s Českým svazem včelařů ZO Žatec.
n „ZA HUSEM K SOUSEDŮM ANEB NEJEN PO CESTĚ
DO KOSTNICE“: probíhá do 30. 12. Výstava připomíná 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa, jeho život, dílo a místa pobytu.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „LEGO – SVĚT KOSTIČEK“: 22. 10 - 10. 1. 2016. Interaktivní
výstava modelů a stavebnic Lego od sběratele Petra Šimra. Pro děti
i dospělé je připravena herna a prodej Lega od firmy Hračky Kong.cz.

Foto tomáš Trégl

Srdečně Vás zveme na

Líbí se Vám

letošní vánoční strom a výzdoba náměstí v Žatci?
Podpořte jej svým hlasem na:
http://www.radio-relax.cz/hlasujte-pro-nejhezcivanocni-strom/

Který je nejhezčí?

Podpořte náš vánoční strom na náměstí Svobody hlasováním také v další anketě! Podrobnosti
najdete na:
http://lounsko.severoceskydenik.cz/zivotnistyl/hlasovani-soutez-o-nej-vanocni-stromlounska-a-zatecka.html
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Lucie Svěcená startovala
na Mistrovství Evropy v Izraeli
Lucie Svěcená předvedla na plaveckém Mistrovství Evropy v izraelské Netanyi, které se konalo
ve dnech 3. - 6. 12. 2015, skvělé výkony.
Ve svém prvním startu, obsadila 8. místo zlepkterý byl pro ni spíše šeným časem na 26.40.
na seznámení se s bazé- V celkovém pořadí skončinem, plavala 100m znak, la Lucka na 50m motýlek
kde nakonec ve svém na 15. místě.
letošním nejlepším čas
Třetí den Lucka s žen1:01.35 obsadila celkové skou štafetou na 4x50m
34. místo.
volným způsobem obsaD a l š í d e n p ř i š l a dily 9. místo.
na řadu Lucky excelentní
V sobotním programu
disciplína 50 m motýlek měla 100m motýlkem prva k naší velké radosti se Lu- ních 50m rozjela o něco
cce a časem 26.57 postou- pomaleji, než je u ní obpila do semifinále! V něm vyklé, ale v cíli z toho

její druhý letošní nejlepší
čas 58.95 znamenal konečné 21. místo. Poslední
den šampionátu startovala Lucka ještě ve štafetě na 4x50m polohový
závod. Našim děvčatům
se podařilo z rozplaveb
postoupit do finále z 5.
místa. V něm naše štafeta ve složení Simona
Baumrtová, Petra Chocová, Lucie Svěcená a Anna
Kolářová svůj čas z rána
ještě vylepšila na 1:48.08
a obsadila konečné 7. místo.
Karel Urban

Mistrovství ovládla žatecká Hnízdilová
Na Mistrovství ČR v plavání 13letého žactva
v Jihlavě 5. - 6. 12. reprezentovaly Žatec Maruška
Hnízdilová a Lucie Límová. Oběma se velice dařilo
a obě překonávaly své osobní rekordy.
Hnízdilová prokázala, za časem 1:06.77 a 200m
že právem patří do juni- za 2:24.08). Na 800m
orské reprezentace ČR volným způsobem přidala
a na obou znakařských ještě 7. místo a na krátké
tratích nedala svým sou- 50m skončila desátá.
peřkám sebemenší šanci Marušce přejeme hodně
a s velkým náskokem úspěchů na mezistátním
zvítězila (100m znak multiutkání středoev-

ropských států, kam se
díky umístění na MČR
nominovala.
Límová plavala na M
ČR jen dva starty, ale
v obou překonala své
osobní rekordy. Na 100m
znak obsadila časem
1:13.38 pěkné 12. místo a na 200m znak skončila 15. v čase 2:37.74.
Karel Urban

Bešíková je vítězkou Poháru Čech
Uplynulý víkend se konaly vrcholné závody zimní
sezony Pohár Čech pro 11leté žáky v Táboře.
Žatečtí plavci zde měli ní rekordy a dostává se
dva zástupce: Lenku k časům, které otevírají
Bešíkovou a Simonu bránu české reprezentace
Halvátovou. Pro Simonu mladších žáků! V nejto byla vůbec první kratším a nejrychlejším
nominace mezi top 40 sprintu na 50VZ přidala
plavců z celých Čech ještě výborné 2.místo!
a zaplavala velmi dobře, Lenka plavala ještě 100
když brala 20. místo
na 200Z.
Mimořádný výkon zde
předvedla Lenka Bešíková, která naplnila
naše očekávání zejména
ve znakových disciplínách, kdy na tratích 100
a 200m znak nenašla
přemožitelku a v obrovské konkurenci nejlepších
plavkyň z celých Čech
získala titul vítěz Poháru Čech. Vítězství bylo
sladší o skutečnost, že
vylepšila oba své osob-

a 200m polohový závod
jako doplňkové disciplíny
a bylo z toho skvělé 4.
místo na 100m, tak i 4.
místo na dvojnásobné
trati. Lenka dokazuje, že
je mimořádným talentem
a věříme, že jí forma
vydrží a bude se nadále
zlepšovat.

Během uplynulého víkendu se uskutečnilo plavecké
mistrovství republiky mladších žáků v plavání.
Žatečtí plavci měli své časem zaostal téměř o 3
želízko v ohni v podobě vteřiny. Nicméně oba dva
Kristiána Balona, kte- výkony jsou úžasné patří
rý dokázal vylepšit své velké uznání pro Krisosobní rekordy a zejmé- tiána a celý realizační
na na trati 100P před- tým v Žatci. V dalších
vedl fantastický výkon, závodech Kristián získal
když ve velké konkurenci ještě 4. místo na 200Z a 5.
plavců z celé ČR po vel- místo na 100PZ. Na miském boji dokázal zvítězit trovství také startoval
v čase: 1:17,20.
Jan Procházka, který zaNa dvojnásobné trati plaval standardně dobře
cítil Kristián drobnou a už sama účast mezi
únavu a byl velmi rád top 30 je velmi dobrým
za 3. místo v čase 2:54, vyvrcholením sezony.
když za svým osobním
(jk)

Krátce z fotbalu
n Zimní fotbalový turnaj mužů
na umělé trávě za řekou v Žatci zahájí svůj II. ročník
10. ledna 2016. Přihlásila se do něj mužstva pořádajícího FK Slavoj Žatec - muži a junioři, dále Měcholupy,
Žíželice, Spořice, Tuchořice, Kryry a Nové Sedlo.
n Vyhlášení Fotbalisty roku 2015
od týmů dorostu až po muže se uskuteční v pátek
18. prosince v restauraci Chaloupka od 18 hodin.
n Vánoční turnaj 2015 mužů,
ve kterém hrají volně složené týmy hráčů různých
kategorií (včetně ligových), se hraje v hale Severu
Žatec u Ohře 19. 12. od 9.00 hodin.
n Vánoční turnaj starších žáků
se hraje v hale Severu Žatec 20.12.15 od 9.00 hodin.

Nováček přezimuje poslední,
ženy jsou zatím sedmé

Přes porážku přezimuje Lokomotiva čtvrtá
V Chomutově se kuželkářům Žatce moc nedaří
a nezměnilo to ani poslední podzimní kolo KP.
Ani domácí tým VTŽ rozhodující faktor. Žatec
nezahrál na výtečnou, ale po podzimu skončil na 4.
na rozdíl od Žateckých, místě tabulky.
jim pokazil výsledek pouJarní odvety začínají
ze jeden hráč, zatímco až 23.1. Mezi tím jsou
Lokomotivě dva a to byl na pořadu okresní pře-

Plavec Balon obhájil titul

bory v Podbořanech již
9. 1. 2016.
n Chomutov B – Žatec
A 6:2 (2445:2396)
Čaboun 414, Tajbl 411,
Goldšmíd 374, Hofmann
389, Uhlíková 370, Jarolím 437.
(jj)

Zimní přestávku již mají prvoligová družstva mužů
a žen národní házené Šroubárny Žatec.
Ve svém premiérovém
Ženy, které se vrátily do nejvyšší soutěže ročníku v I. lize se žatecpo roční přestávce, zatím kým mužům, kteří byli
přezimují na sedmém často oslabeni o zraněné
místě se sedmi body. Vy- opory, příliš nedařilo.
hrály tři utkání a jednou Získali dosud jenom
remizovaly, zbývajících 3 body, když v závěru
pět zápasů prohrály. Li- podzimu porazili pouze
govým „půlmistrem“ je Brno a jednou remizovali.
Sokol Tymákov.
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