žatecký

zpravodaj
číslo 4, 5. března 2015

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

Zmizel
most,
kudy nikdo
nechodil

V čísle:

3
4

Maškary
v dětském
podání

Foto Jaroslav Kubíček

Pokračují práce
na autobusovém
nádraží

Autobusové nádraží v Žatci mění podobu. V současné době zde
dochází k výměně vodovodního a kanalizačního potrubí (více
na straně 3). Následovat bude stavební část kruhového dopravního terminálu a finální práce, které by měly být dokončeny letos
v září.
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Přehled
zahájení
turistické sezóny

8

Slavoji
začíná
fotbalové jaro

Více než třicet let překlenoval
Purkyňovu ulici u Hlavního nádraží ČD v Žatci ocelový most,
jehož zasklená horní část sloužila k transportu vlakových zásilek
na překládku pobočky České
pošty Žatec 2. Tudy po přepravní
lávce putovaly tuny zboží, hlavně novinového papíru, aby je
poštovní vozy vzápětí rozvážely
do širokého regionu. Zatímco
zdejší železniční uzel zůstává,
podstatně ubylo vlaků a také
tiskových médií. Ani pošta už
tady několik let nesídlí, přestože tu předtím býval nepřetržitý
provoz.
Nevyužívaný most pomalu
a potichu chátral až do konce
letošního února. Mostecká odborná firma proto zajistila jeho
bezpečnou likvidaci právě o víkendu mohutným jeřábem, který
snesl 20tunovou konstrukci
do nádražního areálu. V neděli
po menších dodělávkách byl
oboustranně obnoven provoz
v ulici, která se léta mohla
pyšnit mostem, který už nebyl
k ničemu.
(jak)

Rok velkých výročí v Dolním Poohří
Několik významných výročí si v letošním roce budou připomínat historická sídla v Dolním Poohří. Celý rok bude zámek
Nový Hrad v Jimlíně návštěvníkům představovat svou 550 let
dlouhou historii, v Žatci si připomenou, že uplyne 750 let
od udělení privilegií městu a Louny se sérií akcí se připojí
k celorepublikovým připomínkám výročí upálení Mistra Jana
Husa. A slavit bude i samotná řeka Ohře.
V prosinci 2015 uplyne 750 a také Dny evropského dědiclet od chvíle, kdy král Pře- tví, které připadají na 11. a 12.
mysl Otakar II. udělil Žatci září 2015.
některá městská práva – naVýročí 1210 let od první pípříklad do vzdálenosti míle semné zmínky o řece Ohři bude
od města nesměla být žádná připomínat celoroční program,
krčma a právo soudit ve měs- který připravuje Destinační
tě měl jeho rychtář. Tomuto agentura Dolní Poohří. Zahrhistorickému milníku se bude nuje putovní výstavu o prověnovat velikonoční program měnách řeky a významných
na náměstí Svobody 4. dubna událostech podél ní, vydání

knihy bájí a pověstí, vztahujících se k řece nebo svěcení
pramenů v německých Smrčinách. Hlavní oslavy proběhnou
27. června na nábřeží Maxipsa
Fíka v Kadani a další akce
se postupně připojují. „Rádi
bychom touto cestou vyzvali
další obce a města na řece, aby
se připojily k oslavám a daly
nám o svých akcích vědět,“
říká ředitelka Destinační agentury Libuše Novotná Pokorná.
Podrobné informace k oslavám
jsou k dispozici ve starších
tiskových zprávách Destinační
agentury, ke stažení na www.
dolnipoohri.cz.
(kt)
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu určitou:

pracovník úseku
sociální práce

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 10
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 bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění),
l ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
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. 108/2006 Sb.,
l o sociálních službách; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu
ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních; zákona č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
zákona
l č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
l výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při
poskytování sociálních služeb, znalost souvisejících zákonů,
l řidičský průkaz skupiny B,
l předpokládaný nástup 01.05.2015.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský
úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto
náležitosti:
Název 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 strukturovaný životopis,
l ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec
k rukám personalistky nejpozději do 27.03.2015 do 11.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník úseku
sociální práce“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho
průběhu toto výběrové řízení zrušit. 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 03. března 2015

Aktuální dopravní
omezení - Horova ulice

Od 2. 3. do 22. 5. 2015 probíhá za úplné uzavírky rekonstrukce stávající komunikace v ulici Josefa Hory v úseku od napojení na náměstí
5. května po odbočku u hotelové školy vedoucí k Žižkovu náměstí.
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Dopravní omezení
u zimoviště labutí u Ohře
Regenerace pravého břehu
Ohře, konkrétně v lokalitě ulice
U Hřiště, začala v pondělí 2.
března a potrvá do 15. května
2015. To vyžaduje určitá dopravní omezení.
Při realizaci těchto stavebních
prací nebude možné vjíždět
podjezdem pod Plzeňskou ulicí
k fotbalovému stadionu FK
Slavoj Žatec. Vjezd do uzavřené

oblasti u řeky Ohře bude povolen dopravním značením pouze
vozidlům stavby a dále FK Slavoj
a restaurace Chaloupka s povolenkou. Pro chodce v uvedeném
termínu bude uzavřena pěšina
kolem zimoviště a průchod
podél řeky a oplocení stadionu
FK Slavoj.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

OZNÁMENÍ
STĚHOVÁNÍ ÚŘADU PRÁCE V ŽATCI 13. 3. až 18. 3. 2015
Agenda ZAMĚSTNANOSTI,
agenda DÁVEK HMOTNÉ
NOUZE a agenda STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORY bude
přestěhována do rekonstruované budovy Obránců míru
1830, Žatec.
Agenda pro OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM bude přestěhována
do budovy Obránců míru

2767, Žatec (budova, kde sídlí
Česká pojišťovna, a.s., zadní
vchod, 2.patro vpravo – je
zde výtah).
Od 19. 3. 2015 bude provoz
veškerých agend plně obnoven
v nových prostorách.
ÚP ČR, Krajská pobočka
Ústí nad Labem, Kontaktní
pracoviště Žatec, děkuje klientům za pochopení této situace.

Máte zdravotní problém a hledáte zaměstnání,
jste v těžké životní situaci, potřebujete radu
v občansko-právní věci, jste senior?

Poradíme, pomůžeme,
nabídneme řešení

Potřebujete získat dovednosti, nebo si zpestřit svůj volný čas?
Můžeme Vám nabídnout v naší tvůrčí dílně, kurz základů šití,
pletení z papíru, malování, keramiku a práci na hrnčířském
kruhu, ubrouskovou metodu a kurz základů na PC. Pro výše
uvedené vše bezplatně.
Bližší informace: Občanská poradna Žatec, náměstí
Svobody 150, vchod z ulice Jiráskova.
Telefon: 415 714 277 občanská poradna
Telefon: 415 211 002 provozovna Maják (U chmelničky)

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Kdy vyjde Žatecký zpravodaj
Další číslo (č.5/2015) vyjde
ve čtvrtek 19. března 2015, číslo
6 pak 16. dubna.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

se sejde ke svému 3. jednání ve středu 25. března 2015
v 18.00 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.

Foto J. Kubíček

Mimořádný
úřední den

Podobný pohled na autobusové nádraží v Žatci (malé foto) se už cestujícím nenabídne. Jakou
podobu by tady měl mít od září nový dopravní terminál, ukazuje velký snímek.

Na autobusovém nádraží práce pokračují
Součástí rekonstrukce je výměna vodovodního potrubí a kanalizace
Největší letošní investiční akcí v Žatci je rekonstrukce autobusového nádraží, kde se pracuje již od začátku února. Po odstranění
povrchů přicházejí na řadu pracovníci Severočeské vodárenské
společnosti (SVS), které zde čeká rekonstrukce kanalizace
a vodovodu od Kruhového náměstí až do míst, kde vyroste nový
dopravní terminál.
„Stávající kanalizace v pro- jak prokázala kamerová prohlídstoru autobusového nádraží je ka. Potrubí uložené v hloubce až
z betonu a vyzdívaná z cihel. do 4,5 metru vykazuje značnou
Kanalizační stoka, uvedená korozi a chybí pojivo ve zdivu.
zde do provozu v roce 1971, je Souběžně je tady veden litinový
ve špatném technickém stavu, vodovod z roku 1960, který bude
Ředitelství mateřských škol v Žatci v dohodě s Městem Žatec

vyhlašují termín a dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání od školního roku 2015/2016

Uskuteční se ve dnech
STŘEDA 8. dubna 2015 od 8,00 do 13,00 hodin
ČTVRTEK 9. dubna 2015 od 8,00 do 13,00 hodin
na těchto mateřských školách
Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24, okres
Louny
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon) Rodiče
nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské školy,
předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

vyměněn zároveň s kanalizací,“
informuje Jiří Hladík, mluvčí
SVS.
Rekonstrukce kanalizace je
nutná v celkové délce 64,2 metrů, z toho 36,3 m se položí do výkopu a v délce 27,9 metrů se
zajistí bezvýkopem - zatažením
nového potrubí do stávajících
stok. Součástí stavby je přepojení čtyř kanalizačních odboček
a dvou přípojek uličních vpustí
a rekonstrukce tří stávajících
kanalizačních šachet.
Rekonstrukce vodovodu, vedeného v komunikaci a chodníku
v hloubce kolem dvou metrů,
bude zajištěna výkopem v celkové délce 75,7 metrů. Součástí
stavby je přepojení stávajících
domovních vodovodních přípojek na trase a osazení nového
nadzemního hydrantu. Stavba
SVS, která je realizována v koordinaci s investiční akcí města,
má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31.
března 2015.
Kruhové řešení nového terminálu se zajímavým vzhledem,
respektuje historickou zástavbu.
Po dokončení inženýrských sítí,
stavby nových objektů nádraží
a pokládky nového povrchu má
být vše dokončeno ještě v letošním září. Po tu dobu je nádraží
zavřené, autobusy odjíždějí
z nedalekých ulic Obránců míru
a Nákladní.
(jak)

Dne 7.března 2015 proběhne
na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod. Další mimořádný termín je
plánován na 11. dubna 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.

Přehled plánovaných
jednání zastupitelstva
města v roce 2015

leden
15
únor
5
březen
25
duben
x
květen
13
červen
24
červenec
x
srpen
x
září
2
říjen
x
listopad
18
prosinec
16
ZM se schází dle potřeby,
nejméně však 1 x za 3 měsíce
V roce 2015 budou probíhat
zasedání ZM ve středu a to
zpravidla od 18.00 hod.
Přehled plánovaných úředních
sobot v roce 2015
leden
x
únor
7
březen
7
duben
11
květen
16
červen
6
červenec
x
srpen
1
září
12
říjen
10
listopad
7
prosinec
5
Úředních sobot se budou
účastnit tyto odbory: odbor
vnitřních věcí, odbor dopravy
a silničního hospodářství.
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Maškary tančily u vojáků

Maškarní karneval, pořádaný Vojenským útvarem 1824 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, se konal minulou neděli.
V krásných a nápaditých Následovalo vystoupení menších
maskách jsme mohli obdivo- dětí, které navštěvují zájmový
vat berušky, tučňáčka, šašky, útvar Tanečky pro nejmenší pod
princezny, dokonce i Harryho vedením slečny Ludmily TvrPottera a Flinstounovi. Jako ka- ské. Některé z dětí každodenně
ždoročně byl pro děti připravený navštěvují i klub Klubíčko pod
zábavný program plný her, úkolů DDM. Každý si z tohoto oda tance. Karnevalové odpoledne poledne odnesl menší odměnu
zpříjemnilo taneční vystoupení a velké vzpomínky. O hudební
dětí ze zájmových útvarů DDM doprovod celého odpoledne se
Žatec. Kroužek Moderní tance postaral sympatický DJ Roman
pod vedením Zuzany Marešové Zakouřil.
s děvčaty zatančil hned dvakrát.
Jaroslava Peštová, DDM Žatec

Karnevalový rej masek
ve školní družině
Třetí oddělení školní družiny
ZŠ Komenského alej v Žatci
ožilo v únoru karnevalovými
maskami. K vidění byly čarodějnice, ninjové, tanečnice, Růženka, Ledová královna a mnoho
jiných pohádkových bytostí. Děti
si samy vybraly nejhezčí masku,
kterou se stal Elfík, předvedla
nám ho Terezka Černá. Na druhém místě byly masky dvě : víla
Zvonilka – Petra Číhová a Ninja – Vláďa Mauler, třetí místa

byla také dvě: Ledová královna
– Bára Hüttlová a Růženka –
Eliška Škvaridlová. Odměnami
byly diplomy, plyšové hračky
a sladkosti.
Všechny děti se vyřádily, vydováděly při hrách, soutěžích
a tanci a domů odcházely spokojené a zdravě unavené.
Fotografie jsou k nahlédnutí
na www.komenacek.cz
Štěpánka Chovanová
vychovatelka ŠD

Maluje věci, které ho zaujaly

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Vás srdečně zve
do Křížovy vily dne 12. března od 17 hodin na slavnostní
vernisáž výstavy akademického malíře Ladislava Hojného
Co mě cvrrrrrrrrrrrrrrrrrrnklo do nosu nejen na Žatecku.
Ak. malíř Ladislav Hojný
Výstava potrvá v Žatci do 17.
vystudoval obor užité a pro- května 2015.
pagační grafiky u prof. A .
Strnadla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Pracoval
či spolupracoval s redakcemi
několika periodik (např. Ahoj
na sobotu, Gramorevue či
Playboy). Oceněn byl zvláštní
cenou v soutěži ČSN za grafickou úpravu časopisů, dále byl
odměněn za ilustrace (např.
knihy L. M. Pařízka Songaré
a Hledači ztraceného stínu či F.
Mowata Stopy ve sněhu, Kletba
vikingova hrobu) či grafické
listy (k 100. výročí Národního
divadla).
Od roku 2003 se Ladislav
Hojný v rámci svého výstavního
programu nazvaném Výlety
do malých a nejmenších obcí
Středočeského kraje věnuje
mapování mizejících vesnic jak
obrazem, tak i slovem. Vedle
tohoto programu také cestuje
po různých koutech republiky
a maluje věci, které ho něčím
zaujaly, tzv. „cvrnkly do nosu“.
Takto vznikla i výstava pro
žatecké muzeum. Součástí této
výstavy bude i soutěž, z níž si
můžete odnést originální kresbu Ladislava Hojného.
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Jak jsme prožili projektový den

Jako již každým rokem i letos nás čekal projektový den s názvem
Mladý reportér. V tomto roce byl zaměřen na 1010. výročí první
písemné zmínky o Žatci. Toto jubileum si Žatečané patřičně
vychutnali již v loňském roce. Informací tedy byla celá řada.
Naši žáci „lovili“ zprávy v ob- a zpracovávali vybrané téma.
lasti společenské, historické, Kreslili, nalepovali obrázky,
sportovní i politické. Využívali doplňovali text. Nakonec mluvčí
svých znalostí o rodném městě, každé třídy shrnuli nevýznamdále čerpali z internetu, knih nější události současné i minulé
a velkého množství tiskovin. doby našeho města a obohatili
A abychom si rozšířili naše vědo- tak novými vědomostmi své
mosti i o nejstarších poznatcích spolužáky.
z našeho města a okolí, navštíDen utekl jako voda. Všichni
vili jsme Regionální muzeum jsme si ho patřičně užili a navíc
Žatec. Tady k nám promlouvali získali staronové informace
naši předkové prostřednictvím o našem královském městě.
kosterních pozůstatků, vzácné A jaké zajímavosti o něm víte
keramiky či šperků, kterými by vy? Zkuste si také zahrát na reani současná děvčata nepohrdla. portéry a uvidíte, kolik zajímaDalší zajímavé materiály jsme vostí vám zůstalo o našem městě
získali v infocentru místního utajeno.
městského úřadu.
Žáci a Mgr. E. Vávrová
Po návratu do školy se mladí
Dětský domov, Základní
reportéři rozdělili do skupin
škola a Střední škola, Žatec

Postupují do
krajského kola

Inzerce
n STAVEBNINY HRUBÝ,
Radíčeves 21, přijmeme skladníka, nástup možný IHNED. Tel.
602 158 556
n Pronajmu byt 3+kk v Podměstí po celkové rekonstrukci,
smlouva min.na 2 roky, nájem
8000,-; při podpisu smlouvy
požadujeme kauci, kontakt po-pá do 18:00, tel.: 606 284 839
n Prodám byt 4+1, 3. patro,
v OV, ul. Mládežnická. Cena
dohodou. RK nevolat! Kontakt:
723 792 844, 16-20:00h.
n Prodám byt 2+1 v OV,
v Žatci, ul. Ostrov. 3. p. pan.
domu po rek. Výtah, balkón,
zděný sklep, RK NEVOLAT!!!
Cena k jednání 560 000,- Kč.
Tel.: 605 565 731
n Hledáme dělníky a řidiče:
na výpomoc, dělníky na zaučenou do pracovních skupin
a řidiče pro příležitostné jízdy
(i důchodce) + auto nutné, vítáme znalost jazyků: AJ, NJ.
email: polygraf@centrum.cz,
tel.: 797 700 942
n Hledám ženu, dívku nebo
matku s dítětem do 1 roku, pro
společné podnikání. Administrativní pracovnici a taneční partnerku na klasický tanec, od 3038 let do 165cm, nejlépe s autem
a znalostí NJ, AJ. Nyní individuální VPP a později i HPP. Kontakt: 797 700 942, večer

Výstava Jiřího Petrboka
a jeho studentů

Galerie Sladovna Žatec srdečně zve všechny milovníky umění
na výstavu obrazů ,,NEZAPOMEŇ,, ateliéru kresby Jiřího
Petrboka z Pražské AVU, která se začíná v pondělí 9. března
a potrvá do 28 .3. 2015.
K vidění budou nejen obrazy složek osobnosti, které nejsou
akademického malíře Jiřího Petr- zatížené složitým technickým
boka, ale také jeho studentů, kte- zázemím, ani formální stránkou
ří mají příležitost prostřednictvím a hledají výraz pro své sděleGalerie Sladovna zaujmout.
ní. Kresba urychluje realizaci
Cílem tohoto ateliéru pro nových myšlenek i naléhavých
studenty je aktivizace tvořivých emotivních podnětů. 
(ag)
Máte zdravotní problém a hledáte zaměstnání, jste v těžké životní situaci, potřebujete radu v občansko-právní věci, jste senior?

Poradíme, pomůžeme, nabídneme řešení

Potřebujete získat dovednosti, nebo si zpestřit svůj volný čas?
Můžeme Vám nabídnout v naší tvůrčí dílně, kurz základů šití,
pletení z papíru, malování, keramiku a práci na hrnčířském
kruhu, ubrouskovou metodu a kurz základů na PC. Pro výše
uvedené vše bezplatně.
Bližší informace: Občanská poradna Žatec, náměstí Svobody
150, vchod z ulice Jiráskova.
Telefon: 415 714 277 občanská poradna
Telefon: 415 211 002 provozovna Maják (U chmelničky)

Okresní kolo soutěže základních uměleckých škol se konalo
20. února v ZUŠ Žatec.
Z pořádající ZUŠ budou
v krajském kole žateckou školu
reprezentovat:
Klára Voříšková – hra na klarinet • Vojtěch Beneš – hra
na saxofon • Andrei Elias - hra
na saxofon • Šárka Víznerová hra na saxofon • Václav Beneš
- hra na saxofon • Hynek Slavík
– hra na bicí nástroje • Viktor
Verner - hra na bicí nástroje •
Šárka Špírková – hra na zobcovou flétnu • Marek Vyskočil
- hra na zobcovou flétnu • Anna
Floriánová - hra na příčnou
flétnu • Lenka Štěpničková - hra
na příčnou flétnu • Kristýna
Hrůzová - hra na příčnou flétnu
Všem gratulujeme k postupu
a v dalším kole přejeme hodně
úspěchů.

Pozvánka
n KAMARÁD LORM, Žatec
– příspěvková organizace Města
Žatce Vás zve na „Velikonoční
trhy“ dne 21.3.2015 od 10.00
do 15.00 hodin. Možnost malování kraslic. Najdete nás v prostorách Sociálně terapeutické
dílny, Bratří Čapků 3177, Žatec
(za BARBAREM, cesta bude
označena). Akce bude pořádána
za každého počasí. Občerstvení
- koláče, klobásy, bramboráčky,
palačinky aj.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

SIMPLY CLEVER

Od Masopustu
do Velikonoc
Tradice masopustního veselí, zvyky,
masky, náčiní potřebné k zabijačce
kraslice zdobené tradičními
technikami ze sbírky RMŽ

5. 2. – 12. 4. 2015
Rozloučení
Zesnulí od 13.2. - 26.2.2015:
Vlasta Šebková
66 let
Božena Hájková
87 let
Jaroslava Pokorná
80 let
Josef Hejda
69 let
Anna Hejtmánková
86 let
Juraj Prislupský
77 let
Bohumil Filípek
93 let
Milada Kočová
78 let
Květuše Procházková
80 let
Vladislava Šnoblová
45 let
Anna Kreplerová
72 let

Autorizovaný prodej a servis ŠKODA
ÌÌ prodej a záruční i pozáruční servis vozů značky ŠKODA
ÌÌ prodej ročních a referenčních vozů ŠKODA Plus
ÌÌ EXPRES SERVIS – drobné opravy na počkání (bez objednání)
ÌÌ opravy osobních vozů všech značek
ÌÌ diagnostika BOSCH na všechna osobní a dodávková vozidla
ÌÌ mechanické práce, karosářské a lakovací práce na všech typech
osobních automobilů

ÌÌ sjednáváni povinného a havarijního pojištění
ÌÌ opravy vozidel při pojistných událostech (Česká pojišťovna,
ÌÌ

Kooperativa, ČSOB pojišťovna, Allianz pojišťovna, Generali
pojišťovna, ČPP pojišťovna) p. Masák 608 333 738
výměna oleje SHELL a CASTROL

ÌÌ přestavba vozidel na palivo E85
ÌÌ čištění klimatizace vč. doplnění, kontrola média
ÌÌ ruční mytí vozidel včetně podvozků, čištění vnitřků, luxování,
pastování

ÌÌ NONSTOP silniční a odtahová služba (00420) 602 289 725
ÌÌ montáže originálních dílů a příslušenství za výhodné ceny
ÌÌ montáže tažných zařízení, alarmů, navigací, hands-free sad
a veškeré audiotechniky

ÌÌ měření geometrie na osobních vozech ŠKODA,
ostatní značky po dohodě

ÌÌ pískování skel u všech typů osobních automobilů –
ÌÌ

registrace údajů o vozidle do systému OCIS po dobu 10 let,
včetně registrace kódů umístěných na sklech vozidla
příprava na TK a emise

Autostop, s. r. o.

Luženská 1992, 269 01 Rakovník, Tel.: +420 313 513 081-2, www.autostop-rakovnik.cz
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
5.3. 20:00 /

DIVOČINA

Životopisný / Drama /USA / 2014 / 115 min / CZ titulky
Cheryl (Reese Witherspoon), hlavní hrdinka filmu se necítí dobře už delší dobu. Po smrti
matky a krachu manželství, si myslí, že už přišla o všechno. Do života jí navíc vstoupí
i drogy a náhodné známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá
nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. Více na www.cinamart.cz
Režie: Jean-Marc Vallée. Hrají: Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern, Kevin
Rankin, W. Earl Brown, Ted Rooney, Thomas Sadoski
Vstupné: 110,-

6.3. 17:30 / 8.3. 15:00 / 10.3. 17:30 / 15.3. 15:00 /
18.3. 17:30 21.3. 15:00
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D

Animovaný /Francie/ 2014 / 85 min / CZ dabing
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius
Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen
hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla
a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých
Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě
monumentálních římských staveb. Musejí nabrousit veškerý svůj důvtip a pokusit se
prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit...
Režie: Alexandre Astier, Louis Clichy
Vstupné: 130,-

6.3. 20:00 / 8.3. 20:00 / 18.3. 20:00 /

GHOUL 3D

Thriller /Česko/ 2015/ 86 min / Cz titulky
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o místě, kde
došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání začíná
propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila a odhalují se zneklidňující skutečnosti.
Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu,
kde se vše odehrálo. V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se ale z filmařů
a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze záměru natočit dokument se stane děsivý boj
o život – nikdo ale netuší, kdo je TAM VENKU...
Režie: Petr Jákl ml. Hrají: Jennifer Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey, Debra Garza,
Alina Golovlyova
Vstupné: 130,-

8.3. 17:30 / 11.3. 17:30 / 15.3. 20:00 /

AMERICKÝ SNIPER

Životopisný / Akční / Drama / Válečný /USA / 2014 / 133 min / Cz titulky
Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku
s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Když se rozšíří pověsti o jeho odvážných
husarských kouscích, vyslouží si přezdívku „Legenda“. Avšak na jeho hlavu je vypsána
odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Navzdory nebezpečí i obětem ze strany
jeho rodiny se Chris se zúčastní čtyř hrůzných misí v Iráku a stává se symbolem kréda
jednotek SEAL „neopustit ani jednoho muže“. Ale po návratu domů Chris zjišťuje, že
na válku nedokáže zapomenout.
Režie: Clint Eastwood. Hrají: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Luke Grimes,
Jake McDorman, Sam Jaeger, Brian Hallisay, Eric Close
Vstupné: 100,-

10.3. 20:00 /

JASMÍNINY SLZY – Film s přívlastkem

Drama / Komedie /USA / 2013 / 98 min / Cz titulky
Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač
si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem Halem (Alec
Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine se
stěhuje ke své sestře Ginger (Sally Hawkins), která má skromný byt v San Francisku.
Jenže útěk z pohádkového stereotypu není tak jednoduchý
Režie: Woody Allen. Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins Vstupné: 80,-

11.1. 20:00 /

FOTOGRAF

Komedie / Drama / Česko, 2014, 133 min
V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního
hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností
a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před
objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v
soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítel-kyně, intelektuální obdivovatelky.
Režie:Irena Pavlásková. Hrají: Karel Roden, Marie Málková, Vilma Cibulková, Václav
Neužil ml., Marika Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková,
Jitka Sedláčková, David Šír, Slávek Bílský
Vstupné: 110,-

13.3. 17:30 / 15.3. 17:30 / 17.3. 17:30 /

CHAPPIE

Akční / Thriller / Sci-Fi / USA / 2015 /
Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. Každé dítě má při vstupu
na tento svět před sebou slibnou budoucnost, což platí v případě Chappieho dvojnásob:
je nadaný, výjimečný, je to génius. Stejně jako na ostatní děti, i na Chappieho bude mít
vliv jeho okolí - někdy dobrý, někdy špatný - a on se bude muset spoléhat na svůj cit
a na své svědomí, aby nalezl sám sebe a stal se dobrým člověkem. Ale v jednom ohledu to
bude mít Chappie na rozdíl od všech ostatních mnohem komplikovanější: je totiž robot
Režie: Neill Blomkamp. Hrají: Hugh Jackman, Sigourney Weaver.
Vstupné: 140,-

13.3. 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

17.3. 20:00

PERNÝ DEN

Drama / Romantický/ USA / 2015/ 117 min / CZ Titulky / Mládeži do 15 let NEPŘÍSTUPNÉ. „Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, které
zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se
stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera.
I proto bylo dalším logickým krokem filmové zpracování.
Vstupné: 110,Komedie / Hudební / Velká Británie, 1964 a 2015 ( Remastrovaná verze) , 87 min
Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob.
Skvělá hudba a anglický humor v podání čtyř známých zpěváků: Johna Lennona, Paula
McCartneyho, George Harrisona a Ringa Stara. Je to jejich filmový debut, který získal
ocenění - Nejlepší britský film roku 1964 v kategorii muzikál/komedie.
Režie:Richard Lester. Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo
Starr, Wilfrid Brambell, John Bluthal, Phil Collins
Vstupné: 80,-

www.divadlozatec.cz
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7.3.

DÍVKA ROKU aneb MLÁDCI NA CHMELU

11.3.

KLÁRA 3847 – PŘÍLIŠ MNOHO HVĚZD

8:30 a 10:30

12.3.

PANNA A NETVOR

8:30 a 10:00

12.3.

DEŠTIVÉ DNY

Zábava - podnájem divadla - mimo předplatné
XV. ročník oblíbené soutěže dívek ze Žatce a okolí

16:00
Vstupné: 50,- Kč

Představení pro II.st. ZŠ a SŠ - mimo předplatné
Dokumentární divadelní inscenace o dívce, která přežila věznění v koncentračním táboře
Osvětim. Podle vzpomínek své babičky Kláry BRODYOVÉ napsala Lenka LAVIČKOVÁ .
Délka představení : 80 minut.
Vstupné: 60,- Kč www.docelavelkedivadlo.cz
Představení pro I . st. ZŠ - mimo předplatné
Lyrický pohádkový příběh o kráse, proměně a lásce, která má moc učinit zázrak .
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 45,- Kč www.divadlopohadka.cz

19:00

Činohra - mimo předplatné .
Americké drama (autor: Keith HUFF) je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním
příběhem. Drsní chlapíci Denny (RICHARD KRAJČO) a Joey (DAVID ŠVEHLÍK)
jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky
u chicagské policie. Richard Krajčo získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 2012,
David Švehlík se umístil v širší nominaci.
Obvyklá délka představení: 1 hod. a 30 minut i s přestávkou.
Vstupné: 490,-/480,-/470,- Kč www.divadloungelt.cz

14.3.
Gioachino ROSSINI: JEZERNÍ PANÍ (La donna del lago) 17:45
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Joyce DiDonato a Juan Diego Flórez zazáří v belcantovém skvostu Jezerní paní . Joyce
DiDonato vystoupí v titulní roli Eleny, dívky, o níž usilují hned dva nápadníci, a Juan
Diego Flórez ve svém již pátém vystoupení v sérii přenosů Live in HD ztvární další
belcantovou roli – Giacoma, shovívavého krále Skotska. Inscenace je metropolitním
debutem skotského režiséra Paula Currana a vznikla v koprodukci se Santa Fe Opera, kde
měla premiéru již v roce 2013. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Michele Mariotti
a na jevišti dále stanou Daniela Barcellona v kalhotkové roli Malcolma, John Osborn jako
Rodrigo a Oren Gradus v roli Douglase. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 30 minut.
Nastudování: italsky s anglickými a českými titulky
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz
www.divadlozatec.cz

V divadle zaválí swing a jazz
Žatecké hudební jaro v Městském divadle bude ve znamení
skvělých návratů. Už v březnu
přijedou po 4 letech Melody
Makers s Ondřejem Havelkou
a po nich ještě Progres 2, v dub-

nu to na nás zase rozbalí bluesman Gwyn Ashton, a z Valašska
dorazí Fleret se svým folklor
- rockem. Milovníci hudebních
večerů v městském divadle se
mají tedy na co se těšit.

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

Březen 2015
12.

VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ

Floristický kurz pro veřejnost. SOŠ zemědělská a ekologická, Studentská 1354, 438 01 Žatec, tel: 415 240 257

12.-17. „Co mě cvrrrnklo do nosu nejen na Žatecku“
Výstava akademického malíře, grafika a ilustrátora L. Hojného. Jeho kresby zachycují mizející venkov nejen na
Žatecku.
Křížova vila, Zeyerova 344, 438 01 Žatec

14.-15. FINÁLE ZIMNÍ LIGY MLÁDEŽE V NÁRODNÍ HÁZENÉ

Za účasti 8 nejlepších týmů z celé ČR! Areál TJ Sever
Žatec, Plzeňská 2787, Žatec, tel: 737 269 207

15.-22. TÝDEN RYBÍCH SPECIALIT

Restaurant a pivovar U ORLOJE, nám. Prokopa Velikého 1951, 438 01 Žatec, e-mail: info@chchp.cz, tel:
415 211 610

21.

18.
20.
27.

III. VŠESLOVANSKÝ PLES

Taneční a lidová hudba, vystoupení rusínského souboru
Skejušan,
Vystoupení folklórního souboru. Dvůr U Sv. Jakuba,
Jakubská, 438 01 Žatec

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MÝDLOVÁ BUBLINA ANEB HYGIENA NADEVŠE“: probíhá
do 26. 4. Sběratelská výstava mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova je
doplněna o prací koutek a reklamní inzeráty na mýdla. Výstava přibližuje
historii vzniku, výrobu mýdla, osobnosti a některé mýdlařské podniky.
n „OD MASOPUSTU DO VELIKONOC“: probíhá do 12. 4. Výstava přibližuje tradici masopustního veselí, zvyky, masky, představuje
náčiní potřebné k zabijačce a velikonoční kraslice zdobené tradičními
technikami.
Ostatní:
n „MÝDLOVÁNÍ S NÝDLOVÝMI“: 12. – 13. března 9:00 – 17:00
Praktická ukázka výroby přírodních mýdel spojená s prodejem produktů Leony a Jolany Nýdlových ze Zlivi v Jižních Čechách. Každý
návštěvník bude mít možnost si vlastnoručně vyrobit voňavé mýdlo
a odnést si jej domů. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč,
hromadné návštěvy MŠ 5,- Kč, ZŠ a SŠ 20,- Kč, prosíme objednat
předem na tel. 608 200 697.
n „ZDOBENÍ KRASLIC“: 24. – 27. března 9:00 – 17:00 Praktické ukázky zdobení kraslic. V úterý a středu (středa pouze do 15:30)
bude S. Kubelíková z Nového Sedla zdobit kraslice korálky. Ve čtvrtek
a v pátek se představí Z. Galbová a L. Kramerová z Chebu, které budou tvořit voskovým reliéfem, madeirováním a drátováním. Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, hromadné návštěvy MŠ 5,- Kč, ZŠ
a SŠ 20,- Kč, prosíme objednat předem na tel. 608 200 697.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „CO MĚ CVRRRRRRRRRRRRNKLO DO NOSU NEJEN
NA ŽATECKU“: 12. 3 . – 17. 5. Výstava akademického malíře, grafika a ilustrátora Ladislava Hojného. Jeho kresby zachycují mizející
venkov nejen na Žatecku. Vernisáž výstavy 12. března od 17 hodin.
Ostatní:
n „ŽATECKÝ POKLAD PODRUHÉ aneb Pro ty, kteří nestihli nebo
se nevešli na přednášku vloni“: 19. března od 17 hodin. Úvodní
slovo o okolnostech nálezu pokladu pronese PhDr. Petr Holodňák
(RM Žatec). „Výpověď mincí z žateckého pokladu“ - PhDr. Luboš
Polanský z NM v Praze a „Výpověď šperků a dalších předmětů z pokladu“ – PhDr. Kateřina Tomková z Archeologického ústavu AV ČR
v Praze, v.v.i. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

INDIE – SEXUALITA, VĚDOMÍ, ENERGIE

Tématická přednáška P. Koláře. Přednáškový sál – Městská knihovna, Nám. Svobody 52, 438 01 Žatec

DEN VODY

Akce pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ. SOŠ zemědělská a ekologická, Studentská 1354, 438 01 Žatec, tel: 415 240 257

DÁMSKÝ KLUB – VELIKONOČNÍ DEKORACE

Klášterní zahrada, tel: 724 019 791

27.-28. POHÁDKOVÁ NOC V KNIHOVNĚ S ANDERSENEM
Pro registrované dětské čtenáře od 6 do 10 let.
Městská knihovna Žatec, nám. Svobody 52, 438 01 Žatec
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Slavoj zahajuje v neděli s Kladnem
Skončila zimní příprava divizních fotbalistů Slavoje
Žatec, které pod vedením Martina Frýdka čeká
na jaře boj o záchranu. Poslední celek tabulky hned
v úvodním kole přivítá doma v neděli 8. března tým
SK Kladno, který má na 10. místě o 14 bodů více.
Žatečané sehráli bě- před rokem evropské
hem přípravy jen čtyři poháry, nastřílel v neděli
utkání, z nichž vyhráli Slavoji v dresu Vranéjediné nad Spořicemi ho 3 branky! „Na to co
8:2. S Horním Jiřetínem dostane tam, my peníze
remizovali 4:4 a dvakrát nemáme…“
prohráli s SK Vraný –
Zatím se zdá být k Ohři
1:3 a 3:5. „Trenér Frýdek jistý příchod brankáře
zkoušel také nové hráče, Šeredy ze Zličína, dále
z nichž máme o některé Houšteckého, které znají
zájem. V průběhu týd- fandové z Blšan a dříve
ne vyřídíme nezbytné z Bohemians, slibně se
formality,“ říká sekretář uvedli dva mladí ChorvaPavel Maňák. Konkrétní té a nabízejí se ještě další
více však být nechce, možnosti.
neboť požadavky klubů
V neděli pro zranění ale
jsou většinou vyšší než nehráli Vlk, Bednář, Sýs
možnosti Slavoje. Na- a nemohl přijet Houštecpříklad exteplický Emil ký. Slavoj na své umělce
Rilke, který hrál ještě prohrával už 0:4, dotáhl

na 3:4 a pak dostal pátý
gól. Všichni čtyři hráči
by ale měli být do prvního mistrovského zápasu v pořádku. Branky
vstřelili Bešík, Tretyak
a P. Svoboda.
Pro příznivce máme
upozornění, že na cestě
pro pěší - od jezu na Ohři
(u Severu) až k loděnici
- bude celé jaro uzavřen průchod podél řeky.
V souvislosti s terénními
úpravami kolem zimoviště labutí bude během
jara také zákaz vjezdu
pro motorová vozidla,
kromě obsluhy, ke stadionu. Počítejte s tím před
zahájením prvního zápasu. Duel Žatec – Kladno
se hraje v neděli 8.3.
od 14.30 hodin na hlavním stadionu. 
(jak)

Starší žáci doma bez prohry
Další dvě utkání ústeckého přeboru starších žáků
sehráli minulou sobotu florbalisté Žatce doma
s týmy Mostu a z nedalekých Loun. Sestava byla
opět mírně poznamenána nemocemi a k tomu ještě
přidán fakt, že začínají jarní prázdniny.
V prvním utkání po- při svém debutu v týmu
razili Jazzmani družstvo starších žáků dal Ondřej
Vipers Most 6:1. Zdravě Kuvík.
motivovaní domácí záTaké ve druhém utkání
sluhou kapitána Matěje si Jazzmani rychle vytvoHanuše po třech minu- řili náskok. Tentokrát dotách vedli 3:0. První gól minoval žatecký gólman

Stanislav Žiga, v obraně
se zaskvěl Filip Naxera,
který ke třem přihrávkám
přidal jednu branku, kterou stanovil výsledek 6:3
pro FbC Jazzmani Žatec.
Sestava: Žiga – Naxera
(1+6), Michal (0+1), Kohout – Sarič (1+0), Hanuš
(5+1), Milyan (1+1) –
Kuvík (1+0), Kolář (2+0),
(kg)
Zelinka (1+0) 

Lenka Bešíková získala v Lounech pět zlatých medailí.

Žatečtí Balon
a Bešíková opět zářili

Nejmladší žatečtí plavci bojovali 14.2. na plaveckých závodech v Lounech, kterých se účastnilo
26 oddílů.
Žatečtí plavci bojovali a 3. na 50 a 100prsa),
o celkové umístění a ze- Kristýna Dvořáková (2
jména díky skvělým vý- a 3. na 50a 100Z), Jokonům Kristiána Balona hanka Rábová vyhrála
a Lenky Bešíkové obsadili na 100PZ a byla druhá
celkově výborné 2. místo na 50VZ. Smolné brama malý pohár! Kristián borové medaile získali
ve všech svých startech Jan Mráz (50M) a Jan
(6) získal zlatou medaili Karas (100P). Úspěchem
a prokázal, že patří mezi skončila rovněž polohová
českou špičku mezi mlad- smíšená štafeta ve složešími žáky. Narůstající for- ní : Halvátová, Bešíková,
mu prokazuje také o rok Balon, Provazník, která
mladší Lenka Bešíková, obsadila vynikající 2.
která přispěla 5 zlatými místo za plavci z Plzně.
medaili a 1 stříbrným Ostatní plavci (Vavrikomístem. Na medailové vá, Provazník, Řimnáč,
pozice dosáhli i mlad- Halvátová) atakovali prvší plavci: Jan Lím (2. ní desítku.

Pohár patří Kročehlavským

Jediné odložené utkání zbývá k definitivnímu uzavření I. ročníku zimního
fotbalového turnaje Slavoje Žatec na umělé trávě.
Vítězství si vybojovali zaslouže- dorostenci se Sokolem Bečov. Slavně hráči SK Kročehlavy, kteří mají nostní vyhodnocení se koná 10. března
ve svých řadách i nejlepší střelce. od 17.30 v restauraci Chaloupka. (jak)
O poctu kanonýra se totiž dělí žatecký n Zimní turnaj Slavoje na ÚMT
Solčani s hráči Kročehlav - Moravec, 1. SK Kročehlavy 4 4 0 0 25-9 12
Stökl, Houha a Barnáš vstřelili rovněž 2. TJ Žíželice
4 2 0 2 17-16 6
každý 4 branky.
3. Slavoj Žatec B 4 1 2 1 11-8 5
O předposlední místo si to neděli 4. Slavoj Žatec D 3 0 1 1 2-7 1
dopoledne na umělce rozdají domácí 5. Sokol Bečov
3 0 1 2 3-18 1

Křížova vila, Zeyerova 344

Turnaj v Meziboří byl v režii žáků Severu
Pátý krajský bodovací
turnaj mladých stolních tenistů v kategorii
starších žáků ovládli
závodníci Severu Žatec.

V sobotu sportovní
hala v Meziboří hostila
třicítku závodníku, kterému vévodila žatecká
trojice. Filip Karbula zvítězil zcela pře-

svědčivým způsobem.
Za druhým teplickým
Mítem skončil Dominik
Urbánek a 4. místo překvapivě vybojoval Josef
Svoboda. 
(js)

Farmářské trhy od března v Žatci

Počínaje 4. březnem 2015 se vracejí Farmářské trhy opět na náměstí Svobody
v Žatci! Těšit se můžete na uzeniny, zabíjačkové zboží, čerstvé houby, zeleninu
a ovoce, pečivo, sadbu a bylinky, těstoviny, koření, rakytník, mošty a spousty
dalšího. Trhy budou probíhat každou druhou středu vždy od 9 do 15 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Vás zve na přednášku

Žatecký poklad podruhé

aneb Pro ty, kteří nestihli nebo se nevešli
na přednášku vloni!

19. března 2015 od 17:00
„Výpověď mincí z žateckého pokladu“
PhDr. Luboš Polanský /NM Praha/
„Výpověď šperků a dalších předmětů z pokladu“
PhDr. Kateřina Tomková /ArÚ AV ČR Praha, v.v.i./
Úvodní slovo o okolnostech nálezu pokladu pronese
PhDr. Petr Holodňák /RM Žatec/
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Sazba: DTPress,
grafické & produkční studio Rakovník. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o.. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12.
Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 115, 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.

