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Offroady
opět míří
do Bezděkova                               

Blokové čištění, které zahájili
pracovníci Technické správy města Žatec 13. března, pokračuje
do konce měsíce. „V navržených
termínech probíhá úklid komunikací, parkovišť a přilehlých
veřejných prostranství a souběžně
i čištění uličních vpustí,“ informuje Ing. Andrej Grežo, jednatel
Technické správy města Žatec,
s.r.o. Zbývají ještě čtyři lokality:
24.3. U Hřiště, Podměstí,
Sládkova a U Jezu,
27.3. Ostrov, V Zahradách,
Fibichova, Erbenova, Hájkova
29.3. Tyršova, U Odborů,
Jakubská, Arbesova, Červenka
31.3. Chmelařské nám, Nerudovo nám., Smetanovo nám.,
Pod známkovnou
V ostatních ulicích bude prováděn úklid v rámci údržby města
průběžně během roku.

Na žatecké letiště vzpomínají i v okolních městech
Desítky let bylo se Žatcem neodmyslitelně spojené vojenské letiště a 11. stíhací letecký pluk. Fenomén žateckého letiště dnes
připomíná už jen výstava, kterou mohli loni vidět jako první
Žatečané v místním muzeu K. A. Polánka – expozice připomínala výročí 65 let od vzniku stíhacího pluku. Nyní je tato výstava
k vidění také v Oblastním muzeu v Mostě a v dalších letech se
počítá s tím, že jako putovní se dostane i do Loun, Chomutova,
případně do dalších severočeských měst.
„Každý z nás zná někoho, kdo schmitty do soubojů se sovětskýtam létal jako pilot, pracoval mi stíhačkami i spojeneckými
u pozemního personálu, sloužil bombardéry.
jako voják základní služby nebo
Po válce byl u Žatce jeden ze
s ním měl společného něco dal- stálých stíhacích pluků, které
šího. Žatecké letiště je v srdcích sloužily k protivzdušné obraně
všech lidí, kteří žili v kraji,“ státu v době studené války.
uvedl kurátor mostecké výstavy Zdejší neobvykle dlouhá dráha
Jiří Šlajsna. Mimo jiné vzpomněl ale pomáhala i k vojenským
na třesky, které lidem v regionu výzkumům v oblasti letectví.
„sdělovaly“, že některý z migů Historický význam mělo letiště
ve vzduchu překročil nadzvuko- také při vzniku samostatného
vou rychlost.
státu Izrael, protože právě odtud
Žatecká výstava, která bude létala pomoc do Haify.
v Mostě k vidění až do konce
Výstava ukazuje také dobové
srpna, představuje celou řadu snímky, dokumenty nebo vybapamátek na bývalé letiště i stí- vení letadel, jako třeba kokpit
hací pluk, který získal prestižní stíhačky Mig-21 či přilby pilotů.
ocenění Tygří letka. Expozice Nechybí ale ani modely tehdejpřipomíná třeba bohatou histo- ších letadel. „Nejcennější částí
rii od založení letiště, o což se výstavy je 24 panelů o historii
postarala ještě za druhé světové pluku a letiště, které jsou umístěválka německá armáda. Od- ny ve dvou patrech muzea. Chtěli
tud například vzlétaly messer- jsme jimi přiblížit historii letiště

hlavně mladým lidem a také připomenout, že existuje něco jako
vlastenectví,“ komentoval výstavu Václav Vašek, poslední velitel
11. stíhacího pluku a současný
předseda spolku Letci Žatec,
která výstavu připravila.
Právě poslední velitel stíhacího pluku patří ke kritikům
skutečnosti, že bývalé letiště
zcela zaniklo a místo něj vznikla průmyslová zóna Triangle.
Zmizelo tak letiště s unikátně
dlouhou přistávací dráhou. Přitom mohlo vedle sebe existovat
obojí. „Už se ukazuje, na co jsme
upozorňovali dřív. Že se nemělo
likvidovat celé letiště, ale měly
se prodat investorům jen plochy
kolem dráhy. Firmy, které tam
dnes vyrábějí, se totiž začínají
ptát na letiště, které by se jim
hodilo kvůli dopravě, ale ono
není kde udělat,“ řekl V. Vašek.
Nicméně i díky průmyslové
zóně je prostor bývalého letiště
stále středem pozornosti obyvatel Žatce, Loun, Chomutova
a Mostu. Právě z těchto měst
jezdí do zóny nejvíc lidí do práce.
Stejně, jako tam jezdili dříve
piloti a pozemní personál.  (šl)
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2017 – 2018

který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 5. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 6. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2011 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, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-4, 2316,
2277-82, Čeradická, Černobýla – č. p. 2253-9, Dukelská, Elišky Krásnohorské,
Fügnerova, Holečkova, Husova – č. p. 2249-52, 2643-8, J. K. Tyla, Jakubská,
Jaroslava Vrchlického, Jiřího Wolkera, K Perči, kapitána Jaroše, Karla Hynka
Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého,
náměstí Kruhové, Nezvalova, Otakara Ševčíka, Otokara Březiny, 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 ve školském obvodu
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, Bílý vrch, Boženy Němcové, Boženy Vikové
Kunětické, 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, Sládkova, Smetanovo
náměstí, Svatováclavská, Třebízského, třída Rooseveltova, 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 ve školském obvodu II., Černobýla
– mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní,
Hrušková alej, Husova – mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Jabloňová, Javorová, Jižní, K Bezděkovu, Ladislava Škvrny, Lípová, Malínská,
Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Robova, 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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Dotační program
Dne 27. 2. 2017 byla vyhlášena 2. Výzva
Ústeckého kraje

Dotační program na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017.
Dotace je určená POUZE PRO TEPELNÁ
ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 3. 4. 2017 od 8:00 hod.;
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30. 6. 2017
do 12 hod.
Více informací na adrese:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
Ředitelství mateřských škol v dohodě se
zřizovatelem Městem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok

2017 – 2018

který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 3. května 2017
od 8:00 do 13:00 hodin
ČTVRTEK 4. května 2017
od 8:00 do 13:00 hodin
Předškolní vzdělávání je povinné pro
děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
včetně.
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod
pro všechny mateřské školy na celém
území města:
l Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská
1416, okres Louny;
l Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769,
okres Louny;
l Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775,
okres Louny;
l Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny.
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,
KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ
PRŮKAZ NEBO JINÝ PRŮKAZ
TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
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).

Vážení čtenáři Žateckého zpravodaje!
Městský úřad Žatec ve snaze o zlepšení informovanosti
obyvatel Žatce připravuje změnu zpravodaje, který právě
čtete. Od května bude městské periodikum vycházet v nové
podobě – nabídne více informací v pestřejší podobě.
Součástí změn Žateckého kterém frekventovaném místě
zpravodaje budou další úpra- ve městě. Ani v budoucnu
vy: Zpravodaj se rozšíří na 12 za něj ale nebudete nic platit.
Důvodem ke změně distristránek a bude barevný, ale
začne vycházet jako měsíčník buce je skutečnost, že množa už jej nebudete dostávat ství výtisků se v minulosti
do poštovních schránek. Každý nedostalo ke čtenářům, kteří
první čtvrtek v měsíci si jej by jej chtěli číst. Naopak jej
bude moci každý, kdo o něj ve schránkách měli i ti, kdo
má zájem, vyzvednout na ně- zpravodaj číst nechtěli. Nový

systém distribuce zajistí, že
Žatecký zpravodaj si vezme jen
ten, kdo o něj stojí. Efektivnější
systém přinese výhodu i pro
městský úřad, protože nebude
nutné zbytečně platit tisk tisíců
výtisků, které stejně skončí
nepřečtené v odpadcích nebo
ve sběru.
Seznam míst, kde bude Žatecký zpravodaj k odebrání,
budeme pravidelně přinášet
od příštího vydání.
Vaše redakce

Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený tajemníkem,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

vodní hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění): platová
třída 10
Popis činnosti pracovního místa: Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona, pokud
tento zákon nestanoví jinak a zákona o vodovodech a kanalizacích, v celém správním území
obce s rozšířenou působností. Zajišťuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností, včetně
aktualizace seznamu členů a uvedených údajů této komise.
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 či bakalářském
studijním programu
l ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu
VITA,
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., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů; zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů,
l komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
l výhodou předchozí praxe v oboru životního prostředí či stavebnictví; zvláštní
odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo ve vodním
hospodářství,
l řidičský průkaz skupiny B,
l předpokládaný nástup 1. 5. 2017.

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 ŽatecOdbor vnitřních věcí k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
nejpozději do 13.04.2017 do 10.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou
vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení –
vodní hospodářství“.
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 17. 3. 2017

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo ŽZ (č. 6/2017)
vyjde ve čtvrtek 6. dubna.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční 27. března
2017 od 18 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Další jednání je pak plánováno
na 22. května.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední
den – sobota - proběhne na Městském úřadu v Žatci 8. dubna.
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.
Další termín pro mimořádnou úřední sobotu je stanoven
na 6. května.

Rekonstrukce
vodovodu

V nejbližších dnech začne
další investiční akce Severočeské vodárenské společnosti
a. s. v centru Žatce. Jedná se
o rekonstrukci nevyhovujících
úseků vodovodu a kanalizace
v ulicích Nákladní od Kruhového náměstí ke křižovatce
a v ulici Karla IV.
Vodovod v uvedené lokalitě,
který byl uveden do provozu
v roce 1955, má litinové potrubí
ve špatném technickém stavu
a opakovaně poruchové. Naopak kanalizace z betonového
potrubí o vnitřním průměru
500 a 400 mm z roku 1964
je podle kamerové prohlídky v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Nevyhovující
jsou jen dvě revizní kanalizační
šachty, k jejicž rekonstrukci
dojde zároveň s vodovodem.
Stavební práce začnou v těchto
dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. (jak)
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Zelená bublina pomáhá na webu

Novou službu pro občany nabízí webové stránky Městského
úřadu Žatec. Každý, kdo si otevře městský web, uvidí na spodní
části monitoru zelenou bublinu.
„Umožňuje občanům lepší na úřadě vyřídí svou záležitost,
orientaci na webových stránkách když neví, na koho se obrátit.
nebo zodpovězení jejich dotazů,“ „Občané už to využili během
popsala službu vedoucí odboru dvotýdenního testování a máme
správních činností Helena Šme- kladné ohlasy. Dotazy se týkaly
ráková, která je nyní také pově- třeba právě toho, kde najdou
řená řízením městského úřadu. formulář, který nemohou najít,“
Novinka funguje jako cha- dodala H. Šmeráková. Vždy,
tování na internetu. Občan když lidé zelenou bublinu vidí,
napíše dotaz, který se zobrazí mohou napsat do ní svůj dotaz.
pracovnici informačního centra, Pokud se naopak na monitoru
jež odpoví hned, nebo odpověď objeví v červené barvě, pak prazjistí. Bublina funguje hlavně covnice právě vyřizuje jiný dotaz
jako pomocník při orientaci a je potřeba počkat, až bublina
v chodu úřadu, například při opět zezelená.
Nejnovější služba je dalším
hledání správného formuláře
na stránkách nebo když někdo krokem, jímž se snaží Městský
potřebuje poradit s parkováním úřad v Žatci vyjít vstříc občanům
v okolí radnice. Na chatu se a zlepšovat své služby pro ně
občan také rychle dozví, kde prostřednictvím internetu. (šl)

Večer v knihově patřil ženám

Březen je měsícem čtenářů i v Městské knihovně Žatec, která
tradičně pro své věrné i potencionální čtenáře připravuje pestrý
program.
Středeční večer 8. března s kytičkou. V 19 hodin proběhlo
byl věnován zejména ženám. vyhlášení nejlepší Čtenářské
V rámci tvořivých dílen si vy- babičky naší knihovny. Stala se
robily dekorace z drátků a ko- jí paní Ilona Nejmanová, která
rálků, měly možnost občerstvit byla odměněna za dlouholetou
se kávou, čajem a sladkými či dobrovolnickou práci s dětmi
slanými dobrotami a odcházely v knihovně.
(mkž)

Loutková Jitřenka ve výstavě

Že školákům není čistota u řeky lhostejná, dokazují někteří
žáci úklidem kolem Ohře. Jedna z akcí nejen pro děti je plánovaná už na zítřek.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Loutkoherecké
sdružení Jitřenka Žatec Vás a Vaše děti zvou na slavnostní
otevření výstavy 65 let stálé loutkové scény Jitřenka, které se
uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 17 hodin v prostorách
hlavní budovy muzea.
Výstava představí loutky, a medailonky jednotlivých členů.
maňásky a kulisy z odehraných
Přijďte si připomenout pohádpohádek v průběhu pětašede- kové dětství v Jitřence a rozhodsátiletého fungování souboru ně si tuto výstavu nenechte ujít!
Jitřenka, dobové plakáty, návrhy Výstava potrvá do 18. června
scén, fotografie z představení 2017.

Žáci se vydají na úklid kolem řeky

Žáci IX. třídy ZŠ, ul. 28. října, se opět chystají vyčistit přírodu
na březích řeky Ohře. V pátek 24. března od 8 hodin budeme
uklízet oba břehy řeky Ohře, od lávky přes řeku u koupaliště
směrem k autoškole, přes železný most, druhý břeh směrem
k umělému hřišti, zde akci ukončíme.
O potřebné materiální a tech- se k nám může připojit, uvítáme
nické pomůcky požádáme tech- jakoukoli pomoc. Rádi bychom,
nické služby města a o povolení kdyby se zapojila i veřejnost.
pro vjezd osobního auta za účeDoufejme, že akce proběhne
lem svozu odpadu odbor dopravy. opět bez problémů a že si někteří
O akci budeme informovat ve- lidé uvědomí, jak krásná je čistá
řejnost v místním tisku, kdokoli jarní příroda.
(ss)

Cestopisná přednáška v knihovně vedla z Indie do Evropy
Další akcí březnového Měsíce čtenářů v Městské knihovně Žatec
byla cestopisná přednáška určená široké veřejnosti. Nezávislý
publicista, fotograf a cestovatel Pavel Dobrovský pracuje zejména pro časopisy ABC a Level a přispívá i do dalších médií
zaměřujících se na videohry a cestování.
Řadu let strávil cestováním tivnějším světle. Posluchači tak
po Africe a Asii pouze s ba- „cestovali“ z Indie do Pákistátohem na zádech. Žateckým nu, Afghánistánu a Iránu až
návštěvníkům přiblížil několik do tureckého Istanbulu. Zproměsíců trvající cestu z Indie středkovaně navštívili například
do Evropy a ukázal mediálně himalájskou náhorní plošinu
nechvalně známé země v pozi- v severní Indii, Kašmír, Afghá4

nistán, města Kábul a Péšavar,
Pákistán, Irán nebo východní
Turecko – Kurdistán.
Mluvilo se také o památkách Perské říše, hoře Ararat,
na které podle Starého zákona
ztroskotala Noemova archa,
hinduismu, buddhismu, islámu
a síkhismu, zoroastriáncích,
nomádech nebo třeba o knihovně v klášteře Thiksey gompa
v údolí řeky Indu.

Poučná a zábavná přednáška
bezprostředního cestovatele
doplněná promítáním fotografií proběhla v přednáškovém
sálku knihovny ve středu 15.
března. Zde se také uskuteční
další setkání s odborníkem,
kterým bude RNDr. Jan Křivanec a pohovoří o neobvyklostech severozápadních Čech
ve středu 29. března od 17
hodin.
(mkž)

Inzerce
n Přijmeme řidiče C+E
s praxí min. 10 let. Wastemat s.r.o., Čeradická 2475,
Žatec, tel. 728 880 155 nebo
608 653 837
n ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ. Krejčovství a opravy oděvů, výroba oděvů a oděvních doplňků.
Otvírací doba Po-pá 9-12
a 13-16 h. Hájkova ul. 890
(u 3. ZŠ). Tel: 607 240 174
n Pracovní oděvy. Upozorňujeme naše zákazníky že
ode dne 1. 3. 2017 byla znovu
otevřena prodejna v Poděbradově ulici.
n Věznice Nové Sedlo
přijme do služebního poměru PŘÍSLUŠNÍKY.
Informace: 415 779 107,
415 779 108 nebo na internetu: www.vscr.cz
n Dovolujeme si Vás pozvat do naší nově otevřené
restaurace U Hada v Žatci.
Nabízíme polední a večerní
menu. Přijďte vyzkoušet kvalitní gastronomii a posedět
u sklenky dobrého vína v moderním nekuřáckém prostředí. Polední menu nabízíme
ve všední dny od 11:30. Hotel U Hada, náměstí Svobody
155, Žatec.
n KOUPÍM motocykl Simson, Babetu, Jawa Pionýr,
Mustang a jiné typy, bez dokladů, nepojízdné či na náhr.
díly. Cena 1000 - 4000 Kč. T.
736 741 967
n Prodám okrovo-zlatého
kohouta, nádherného, 1,5 roku
starého. Zn. Dva kohouti na jednom smetišti. Tel: 602 724 452

Turisté zvou
na Jarní výšlap

Odbor KČT Žatec
ve spolupráci s OÚ Kounov
pořádá v sobotu 25. 3. 2017

XIII. ročník akce
Jarní výšlap aneb
Za Kamennými menhíry
Trasy: 10, 15 a 23 km
Start: 7 – 11 hod. Kounov –
restaurace U Tří lip
Startovné: 30,- Kč, 20,- Kč
členové KČT a děti do 15 let
Doprava vlakem ze Žatce hl.
n. 8,43 do zastávky Milostín
(Kounov 1,5 km)
Více informací na
www.kct-zatec.webnode.cz
nebo Oldřich Pištělák
e-mail: 124olda@seznam.cz,
tel.: 723 122 928

Bezplatná právní pomoc
seniorům

Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor
vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který jednorázově navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne 12.4.2017.
S jednoduššími dotazy se obracejte na on-line poradnu na www.
iure.org. Ve složitějších případech kontaktujte tel. 776 703 170
a objednejte se do „mobilní poradny“.
Mobilní poradnu naleznete dne 12. 4. 2017 na Městském úřadě
v Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1. patro, č. dveří
104. Podrobnější informace může poskytnout Ing. Lucie Kořánová,
tel. 415 736 409.

Zdravotní klauni zavítají
k dětem do nemocnice

Dětské oddělení Nemocnice Žatec navštíví 27. března klauni ze
sdružení Nemocniční - jedná se o nemocniční klauny, kteří jsou
vyškoleni pro práci s pacienty v nemocnicích.
Celá akce byla danému odděle- -detem/?gclid=CjwKEAiAoOvEní věnována na základě projetku/ BRDD25uyu9Lg9ycSJAD0cnsoutěže 10 rokov Kabi Pac, ByEJQeT99mvBHWmB0mDCIdo které se oddělení přihlásilo. 9XP3nblyh0fWRnY35AZZURodkaz zde: http://10letkabipac.cz BoC5_7w_wcB, která pomáhá
V soutěži se jednalo o nafo- dětem postiženým rakovinným
cení nejoriginálnější fotografie onemocněním.
Celková suma, která byla nas KabiPac (lahev s infuzním
roztokem). Nemocnice Žatec sbírána a bude předána na galabyla v rámci projektu vylosována večeru, který proběhne v dubnu
a tak do ní dorazí klauni, kteří tohoto roku, je 250.000. Kč.
Jeden ze zástupců generálního
rozveselí pacienty.
Celý projekt měl významný partnera - společnosti Fresenius
charitativní podtext - určitá Kabi předá voucher.
I když hlavní část projektu
částka z každé prodané lahve
byla věnována Projektu Kuře - sbírání peněz pro projekt je
pomáhá dětem http://www. již u konce, klauniády stále
nros.cz/cs/programy/pomozte- “dobíhají”.

Velikonoce
v Křížově vile

Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci pro Vás a Vaše
děti připravuje Velikonoce
v Křížově vile, které proběhnou
od 5. dubna do 8. dubna 2017.
Ve středu 5. 4. až pátek 7. 4.
uvidíte kuřátkovou líheň, upečete si jidáše za asistence Hanky Černé, vyřežete figurky ze
dřeva s pomocí Mirka Černého
a upletete pomlázku s Jiřím
Manem. Ve čtvrtek a v pátek se
k programu přidají živá zvířátka
ČSCH ZO Žatec 1, na která
se můžete přijít podívat vždy
od 9.00 – 12.00.
Sobotní program bude probíhat od 13.00 do 17.00. Štěpánka
Šupejová bude ukazovat zdobení kraslic voskovou batikou,
s Danuší Manovou si vyzkoušíte barvení vajec v cibuli a setí
osení a Jiří Man bude pokračovat
v pletení pomlázek.
A kdo ještě nenavštívil výstavu
kraslic Kropenatá slepičko, jaké
mi dáš vajíčko?, bude mít možnost spojit obojí najednou. Přijďte, rozhodně se nudit nebudete!
Vstupné na akci: jednotlivci:
základní 30,- Kč, snížené 20,Kč, rodinné 60,- Kč, hromadné
školní výpravy prosíme nahlásit předem na tel. 774 192 414:
MŠ 5,- Kč, ZŠ a SŠ 20,- Kč.

KAMARÁD
LORM,

Žatec - příspěvková
organizace Města Žatce
Vás zve na

Velikonoční trhy

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „65 LET STÁLÉ LOUTKOVÉ SCÉNY JITŘENKA“: 6. 4. - 18. 6.
Výstava loutek, maňásků a kulis z jednotlivých pohádek sehraných
loutkoherci z Jitřenky Žatec. Vernisáž výstavy 6. dubna od 17 hodin.
Ostatní:
n „CYKLOZÁVOD ZA PAMÁTKAMI ŽATECKA“: 29. dubna 2017
od 9.00. Prezentace a start závodu v zahradě hlavní budovy muzea.
Podrobnosti o pravidlech a přihlášení na www.muzeumzatec.cz.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „KROPENATÁ SLEPIČKO, JAKÉ MI DÁŠ VAJÍČKO?“: 2. 3.
– 23. 4. Velikonoční výstava kraslic ze sbírek RM Žatec.
n „VELIKONOCE V KŘÍŽOVĚ VILE“: 5. – 8. 4. 2017 od 9-12
hodin, So 13 – 17 hodin. Ukázky pletení pomlázek, zdobení kraslic
voskovou batikou, barvení vajec v cibuli a setí osení, kukátková líheň,
pečení jidášů, vyřezávání figurek a živá zvířata na zahradě.

dne 1. 4. 2017
od 10.00 do 16.00 hodin.
Najdete nás v prostorách
Sociálně terapeutické dílny,
Bratří Čapků 3177, Žatec
(za BARBAREM, cesta
bude označena.)
Akce bude za každého počasí. Občerstvení zajištěno

Rozloučení
Zesnulí od 3. 3. - 16. 3. 2017:
Ivan Pálka
70
Pavel Červeňák
72
Božena Štěpánková
79
Libuše Šebková
69
Věra Holá
86
Ladislav Kočina
66
Eleonora Broučková
88
Zdeněk Maňas
87
Jiří Chytil
57
Věra Vysopalová
61
Martin Lietavec
96
5

Digitální kino Žatec
26.3. 20:00

ŽIVOT

Sci-Fi / Thriller / USA / 2017 / CZ Titulky
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice,
která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Jak členové
posádky pokračují ve svém výzkumu, mají jimi uplatňované metody nezamýšlené
následky, a forma života, kterou zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější,
než kdokoliv očekával.
Vstupné: 120,-

29.3. 20:00 / 2.4. 17:30

RANDE NASLEPO

Komedie / Německo/ 2017/ 111 min / CZ DABING
Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká
Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak,
až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Zdá se, že jeho životní sen je
v naprostých troskách. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí, vrací se do normální školy a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku
na stáž do pětihvězdičkového hotelu. Díky důkladné přípravě, pozitivnímu přístupu
a hlavně s podporou velkého blafování uspěje a místo získá. Jen nikomu nepřizná,
že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí.
Vstupné: 120,-

31.3. 17:30 / 2.4. 15:00 / 5.4. 17:30 ( 2D) / 8.4. 15:00 (2D) /13.4. 17:30 /
16.4. 15:00 / 20.4. 17:30 ( 2D) ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / CZ Dabing / USA / 2017 / CZ DABING
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu
tajuplné mapy vydává společně se svými n ejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou
a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných
stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici. 
Vstupné: 150,-

31.3. 20:00 / 2.4. 20:00

GHOTS IN THE SHELL 3D

Akční / Drama / Thriller / Krimi / Sci-Fi / USA/ 2017 / CZ Titulky
Kyberpunková legenda, která se poprvé objevila v roce 1989 jako manga z dílny
Masamune Shirowa. Na ní roku 1995 navázala první filmová anime verze a nyní
je tady v podobě hraného trikového snímku, kdy hlavní hrdince propůjčila tvář
Scarlett Johansson.
Vstupné: 150,-

4.4. 17:30

VOLANÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA

Drama / Fantasy / USA / Španělsko / 2016/ 108 min / CZ Titulky
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak by taky ne – jeho
maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád
jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší
kamarádkou a zůstane na všechno sám. Tedy, skoro sám. V noci, vždycky chvíli
po půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor – obrovitánský chodící a mluvící starý strom,
který roste na kopci za domem. 
Vstupné: 110,-

4.4. 20:00

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU

Životopisný / Drama / Historický/ USA / Velká Británie/ 2016/ 110 min
Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. Lipstadtové
(Rachel Weisz) proti Davidovi Irvingovi (Timothy Spall), který ji obvinil z urážky
na cti. Lipstadtová totiž veřejně označila Irvinga za člověka popírajícího holocaust.
V anglickém právním systému padá v případě urážky na cti důkazní břemeno
na žalovaného, proto musí Lipstadtová a její právní tým, vedený Richardem Ramtonem (Tom Wilkinson), dokázat, že k holocaustu skutečně došlo. Vstupné: 110,-

5.4. 20:00

LVÍ ŽENA

Drama / Norsko/ 2016/ 126 min / Cz titulky
Příběh nás zavádí do chladného severu Evropy na začátku 20. století. Děvčátko
Eva se narodilo s hypertrichózou – onemocněním, díky kterému jí po celém těle
roste nadměrné množství chlupů. Odmala tak prochází rukama doktorů, kteří si
s ní neví rady, a spolužáků, kteří se jí smějí. Ani vlastní otec netuší, jak má ke své
dceři přistupovat, a drží ji raději v ústraní. Eva se ale rozhodne, že svůj sen žít jako
ostatní naplní za každou cenu...

6.4. 17:30

ANDĚL PÁNĚ 2

Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy / Česko / 2016 / 90 min
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale
skončí neslavně. Režie: Jiří Strach. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes,
Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka.
Vstupné: 90,-

6.4. 20:00

ÚKRYT V ZOO

Životopisný / Drama / Historický / Válečný / USA/ 2017/ 127 min / Cz titulky
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické zahradě
ve Varšavě přímo zbožňuje. Když 1. září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí to
zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování města ve vteřině zničí
všechno, co manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady bez zvířat se stane skladiště
německých zbraní a své odborné znalosti můžou Antonina a její muž Jan (Johan
Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich
odvážnému plánu. 
Vstupné: 110,-

7.4. 17:30 / 8.4. 20:00 / 12.4. 17:30 / 28.4. 17:30 POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU

Akční / Dobrodružný / USA/ 2017 / CZ DABING. Pět poněkud vzdorných
teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z nich stala
nová generace v řadách bojovníků známých jako Strážci vesmíru. Vstupné: 110,-

7.4. 20:00

SKRYTÉ ZLO

8.4. 17:30

KRÁSKA A ZVÍŘE 3D

Horor / Thriller / USA/ 2017/ 96 min / CZ titulky
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že
existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat
ji. Ale jakmile skryté zlo pronikne do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí.
Existuje způsob, jak se vymanit z této posedlosti a přežít?
Vstupné: 110,Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický / USA/ 2017 / CZ DABING
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým
způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Hrají: Emma
Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Luke Evans, Josh Gad. Vstupné: 140,-

Městské divadlo Žatec
24.3. 19:00

BEZ OBŘADU

25.3. 17:45

Wolfgang Amadeus MOZART: IDOMENEO

26.3. 15:00

POHÁDKA O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

28.3. 19:00

ZDENĚK IZER a AUTOKOLEKTIV

30.3. 18:00

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2016

Činohra-mimo předplatné. V rámci „OCHOTNICKÝCH PŘEDSTAVENÍ“ uvede
Divadlo NAVENEK Kadaň v žateckém divadle francouzskou klasiku, do které
jsou zapletena ropná pole, holubičky a jedny obří nůžky. Původní francouzská
konverzační komedie Sans ceremonie spatřila světlo světa v roce 1952. Ne jevišti
se v ní objevil tehdy ještě nepříliš známý Louis de Funes.
Vstupné: 80,- Kč
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
James Levine bude řídit orchestr Metropolitní opery v obnovené inscenaci Mozartova Idomenea, která se na jeviště vrací po více než deseti letech. Děj opery je
zasazen do doby následující po trojské válce. Vstupné: 300,- Kč (předplatné 250,- Kč)
Pohádka pro děti – mimo předplatné. „Uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout
zlu, jak chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak může zloba ničit lásku.
To vše se děje, dokud se tomu hlavní hrdinka Alžbětka nepostaví čelem,“. Hrají:
Pavla Drtinová , Hana Czivišová a hlas Otakara Brouska
Vstupné: 80,- Kč
Zábava – předplatné skupiny D a mimo předplatné
Humorně laděný pořad, ve kterém se diváci opět budou moci setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních
zpěváků a zpěvaček. To vše obohacené nejrůznějšími kostýmy, převleky, technickými
efekty a video-projekcemi.
Vstupné: 200,- Kč www.zdenek-izer.cz
Galavečer-mimo předplatné. Populární anketou provede příznivce sportu moderátor Radek ŠILHAN. Návštěvníci se mohou těšit na celou řadu netradičních
vystoupení a příjemné zábavy. Vstupné: Bezplatné pozvánky ke vstupu jsou
k dispozici v redakci ŽATECKÉHO A LOUNSKÉHO DENÍKU

1.4. 15:00

6.4. 8:30 a 10:00

HRÁTKY NA POHÁDKY (Hudební divadlo dětem)

Představení pro I. stupeň ZŠ a mimo předplatné
Kouzlo českého jazyka, klasické hudby i veselých autorských písniček učaruje
malým i velkým divákům. Humor a lehkost provedení působí tak, že se divák ani
na chvíli nenudí! Představení je vhodné pro děti od tří do deseti let.Vstupné: 50,-

9.4. 15:00

CHYTEJ UŠIMA (DIVADLO-100-OPIC)

Pohádka pro děti - mimo předplatné. „Hudební sekce“ Divadla 100 opic uvede
v žateckém divadle představení plné písniček pro děti i jejich rodiče. Vstupné: 100,-

10.4. 18:00

MÁRA a MARCEL ZMOŽEK

11.4. 19:00

ROŠÁDA (Divadelní spolek Frída)

12.4. 19:00

MADFINGER

Zábavný pořad - mimo předplatné
Hvězdy TV Šlágr Mára a Marcel Zmožek zazpívají svým příznivcům známé hity.
Představí nám na tomto koncertu i zamilované duety?
Vstupné: 180,Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou
práci, vždy se o všechno postará, ale poslední dny se začíná chovat divně. Navíc
manželům někdo v bance zruší jejich účet a za podivných okolností vykrade byt.
Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické
zvíře, které Viktor koupil v městské ZOO. Laura pochopí, že jejich společný
život potřebuje změnu... V divadelní komedii hrají: Barbora Munzarová, Martin
Trnavský, Marika Procházková, Radim Novák
Vstupné: 350,-/300,-/250,Koncert- mimo předplatné
Za názvem Madfinger se skrývá šestice muzikantů otevřených všem možným
hudebním vlivům od r & b, funku, soulu až po moderní jazz. Mají na triku již tři
desky vydané u prestižních labelů, DVD z koncertu v pražském Jazzdocku a desítky
koncertů nejen na pódiích po celé ČR ale např. i v Německu či Slovensku.
Vstupné: 140,- / 70,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů.

www.divadlozatec.cz
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DÍVKA TALENT 2017 pod titulem „ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ“

Zábavný soutěžní pořad – mimo předplatné. I.ročník a základní kolo soutěže
„DÍVKA TALENT“ pro dívky od 14 do 16 let . Zúčastněná děvčata se divákům
a porotě představí v tradičních disciplínách. Soutěží nás provede Radek Komoráš
a jeho syn pod křídly pořádající agentury 4you z Plzně.
Vstupné: 100,- Kč

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
a
Loutkoherecké sdružení Jitřenka Žatec
vás zvou na výstavu

65 let stálé
loutkové scény
Jitřenka
Výstava připomene 65 let činnosti Jitřenky,
představí loutky a maňásky z různých pohádek

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci,
ZUŠ Žatec a ZUŠ Podbořany pořádají

Jarní koncert

Ojedinělý hudební zážitek v neorenesančních prostorách
Křížovy vily (Zeyerova 344 v Žatci)

6. 4. – 18. 6. 2017

30. 3. 2017 od 17 hodin
Vstupné dobrovolné

Vernisáž 6. dubna 2017 od 17 hodin
v hlavní budově muzea

Jak správně třídit papír?

Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, které
se ve světě ročně zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá
česká domácnost vytřídí ročně skoro 46 kilogramů papíru
– zhruba 90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění
a recyklaci papíru zachráníme ročně statisíce vzrostlých
stromů.
5 až 7 – to je maximální po- pír třídí na noviny, časopisy,
čet recyklačních cyklů papíru. případně menší lepenkové
Opakovanou recyklací se totiž obaly a zbylý papír. Každý druh
celulózová vlákna, z nichž je se lisuje zvlášť a každý míří
papír tvořen, lámou a postupně k jiným zpracovatelům podle
zkracují. Samotná recyklace jejich požadavků. Papír, pro
papíru je velmi jednoduchá. Ale který není v ČR zpracování, se
vezměme to od začátku.
vyváží k recyklaci do zahraničí,
Z modrých kontejnerů se nejčastěji do Německa, Ravytříděný papír sváží na dot- kouska, Polska nebo Slovenska.
řiďovací linky, kde se zbavuje Některé speciální druhy papíru
nečistot, třídí se podle dru- se naopak do ČR dováží.
hů, následně slisuje do balíků
Nejčastější způsob recyklace
a odváží do papíren. Papírny je výroba nového papíru v pasi vybírají sběrový papír podle pírnách. Papírenská vlákna
toho, jaký papír se z něj násled- se získají ze starého papíru
ně vyrábí. Podle provozovatelů jeho rozvlákněním ve vodní
třídících linek je možné sběrový lázni. Je to vlastně mixování
papír vytřídit až na 23 různých papíru v nádobě s vodou do té
druhů.
doby, než se papír rozpadne
běrový papír se třídí v něko- na vlákna a další součásti. Rozlika fázích. Nejprve se ručně vlákňovač je první místo, kde
vyberou ze směsi papíru velké se z papíru oddělí nežádoucí
lepenkové krabice, které se příměsi, jako jsou lepicí pásky,
následně slisují do velkých laminované obálky a podobně.
balíků. Poté se směs papíru Vlákno se odsává z rozvlákňopomocí dopravníku přesune vače i s vodou a následuje další
do třídící kabiny. V ní se pa- proces čištění na třídičích. Tam

se odstraní ještě kancelářské
sponky a drobné nečistoty.
Takto vyčištěná směs vody a se
následně nanese na papírenský
stroj a na něm se vyrobí nový
papír.
Papírny vyrábějí jak 100%
recyklovaný papír (např. sešity,
archivní boxy, šanony, toaletní
papír), tak papír jen s určitým
podílem recyklátu. Každá papírna má svůj výrobní program
a zaměřuje se jen na některé
druhy papíru. S trochou nadsázky je možné říci, že každý
papír, který si koupíte, obsahuje
určitý podíl vláken ze sběrového papíru.
Papírové vlákno má velice
zajímavé vlastnosti, a proto se
používá i pro výrobu tepelných
izolací. Jedná se o izolace,
které se aplikují jako foukaná
tepelná izolace do dutin, jako
jsou stropy a podlahy. Také je
možné ji aplikovat ve formě
nástřiku nebo se lisují do tepelně izolačních desek. Vlákno
pro výrobu izolací se ze starého
papíru získá také rozvlákněním,
ale nikoliv ve vodní lázni, ale
za sucha. Existuje i metoda výroby tepelných izolací,
ve kterých se kombinuje vlák-

no z papíru a drcený pěnový
polystyren. Papírenské vlákno
má využití i ve stavebnictví,
v některých zemích se přidává
do asfaltových směsí, kterými
se pokrývají vozovky. Takto
upravený asfalt prý déle vydrží.
DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ
• časopisy, noviny, sešity, knihy
bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše
z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky pouze bez
plastového vnitřku
DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• celé svazky knih s pevnou
vazbou
• uhlový, mastný nebo znečištěný papír
• mokré papírové kapesníky,
ručníky
• rulička od toaletního papíru,
plato od vajíček
• dětské pleny
SÚ, ŽP
Ing. Alena Kubíčková
Eko-kom, a. s.
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Fotbalisté Slavoje získané body
z venku doma nepotvrdili

Atraktivní podívaná na zručnost posádek v Offroad trialu
osobních vozů a čtyřkolek se opět připravuje v Bezděkově,
tentokrát na 14. a 15. dubna. 
Foto Jaroslav Kubíček

Offroady a čtyřkolky se vrací

Po roce se do prostoru závodiště v obci Bezděkov vrací soutěž
terénních osobních aut jezdících v těžkém terénu s názvem
Offroad trial. Nově se s těžkým terénem také poperou soutěžící
v ATV Trial Čtyřkolek.
V pátek 14. a sobotu 15. dubna ale také ukázky historického
se zde sjedou posádky z celé šermu. Malé děti se pak také
Evropy. Svou účast opět potvrdili vyřádí zcela zdarma na kolotoči
závodníci z Maďarska, Bělorus- nebo skákacím hradu. Určitě
ka, Slovenska, Česka i dalších také letos to bude pro všechny
zemí. Jednotlivé vozy jsou rozdě- adrenalinový zážitek a příjemně
leny do několika kategorií. Vždy prožitý víkend. Program začíná
podle rozměrů a výkonnosti. vždy od 10:00 hod. PodrobNávštěvníci se mohou těšit také nosti o závodech a pravidlech
na velké množství doprovodného si můžete najít vždy na: www.
programu. Připraveny budou offroadtrial.cz nebo na www.
koncerty regionálních kapel, offroadklemo.cz.

Sladké vítězství pro dorostence

Florbaloví dorostenci Žatce sehráli další dvě kola 2. dorostenecké ligy v Kadani. „Ve druhém utkání jsme konečně předváděli
pěkný florbal a vyšlo nám vše, na co jsme sáhli,“ byl spokojený
trenér Tomáš Votava.
V úvodním utkání tým FbC Florbal Ústí C vysoko 14:3 (5:1,
Jazzmani Žatec po vyrovnaném 6:1, 3:1). Do konce ligy zbývá
průběhu totiž podlehl celku FBC ještě šest zápasů.
Šluknovsko Česká Lípa 6:9 (0:2,
Sestava: Sarič 12 – Michal,
2:3, 4:4). Ve druhém zápase už Duda 0+2, Pšenička 1+1 – MiJazzmani splnili vše, na čem se lyan 4+1, Zelinka 6+6, Fajt 2+4
v kabině domluvili a na výsledku – Žiga 3+0, Kolář 4+2. Trenér
to bylo znát. Porazili družstvo Tomáš Votava 
(jak)

Do jarní části KP vstoupili fotbalisté Slavoje Žatec A úspěšně
.importem bodů z Litoměřicka, ale vzápětí dostali doma neskutečný výprask. V tabulce zůstávají na 5. místě.
n Litoměřicko – Žatec 4:4 voj aktivitou a za 10 úvodních
minut musel brankář Švarc
(2:1), pen. 3:4
Ač se značnou marodkou a na- třikrát zasahovat. Ve 34. ho
víc ještě bez Zelinky, potrestané- ještě zachránila tyč, ale ve 36.
ho z podzimu, bojovali Žatečané a 44. ze stejného místa skóroval
statečně do poslední vteřiny. Buryánek. Pohroma vyvrcholila
Třebaže v 84. ještě prohrávali hned po přestávce dvěma góly
o dva góly, po kontaktním gólu Vavrouška. Za stálého deště
v 84. P. Klince vyrovnali bran- pak postupně opustili nekrytou
kou Vávry v 93. minutě a navíc tribunu i ti nejvěrnější diváci…
Branky: 36. a 44. Buryvyhráli na penalty.
Branky: 16. a 45. Grunert, 56. ánek, 50. a 52. Vavroušek,
Rapavý, 68. Frank - 21. a 57. 72. a 81. Čurgali, 85. RusHassman, 84. P. Klinec, 90. zó. Rozhodčí Vlašič, ŽK 3:1,
(+3) Vávra. Rozhodčí Trojan, 100 diváků
Sestava Žatce: Švarc – Vávra,
ŽK 3:3, 80 diváků. Penalty dali
Klinec, V. Hynek, Loos a Vávra. Zmrhal (59. Šimeček), Zimola,
Hassmanovi ji chytil domácí Vl. Hynek (54. Wiesinger) –
brankář, ale střídající nováček Smékal (56. Paul), P. Klinec,
v žatecké brance Dan Rajninec Zelinka, Hassman – Hankocy
zlikvidoval dvě poslední, tu (63. Šmejc), Loos
Slavoj hraje nyní dvakrát venrozhodující Grunertovi.
ku – 25.3. v Modlanech a 1.4.
n Žatec – Vilémov 0:7 (0:2)
Hosté, kteří měli před utkáním v Brné, doma přivítá 8. dubna
(jak)
o 10 bodů méně, zaskočili Sla- vedoucí Hrobce. 

Florbalová přípravka se před
rodiči skvěle předvedla

Po měsíční pauze a neúspěchu v Podbořanech pořádala florbalová přípravka Jazzmanů Žatec domácí turnaj. Před domácím
publikem jsme chtěli ukázat, co jsme zlepšili, jak dokážeme
bojovat a rvát se o výhru.
První zápas proti Litvínovu týmu a produktivitou byla sposkončil 4:4, ale s výkonem byl kojenost, trenér navíc pochválil
trenér David Šůs spokojen. skvěle chytajícího Jindřicha
Lépe se domácím vedlo proti Botka, který měl spoustu výborRoudnici a vyhráli 5:2. Ve třetím ných zákroků a držel náš tým
utkání Žatec porazil Chomutov ve vítězné euforii. Poděkování
jasně 12:3. V dalším zápase to patří samozřejmě i všem rodiodnesl favorizovaný Most, neboť čům, kteří přišli v hojném počtu
Jazzmani vyhráli 8:2. S výkony podpořit své ratolesti.  (jak)

Dva rekordy plaveckých závodů v Plzni pro žatecké plavce
Bešíková a Balon plavali v rekordu

Na plavecké závody žáků do Plzně přijela konkurence až z Maďarska a náš žatecký klub jim byl silným partnerem. První
závody sezony jsou signálem vstupní formy pro naše plavce a ti
předvedli velice slušné výkony.
Lenka Bešíková vytvořila Kristián Balon. Zaměřuje se
nový rekord Plzeňských závodů na disciplínu prsa a na nejkratší
na 50Z a získala cenné 1. místo sprint na 50m je velmi silný,
proti starším plavkyním! Lenka porazil i maďarské soupeře
zvítězila i na trati 100Z a ukazu- a zaslouženě vyhrál v novém
je, že i na 50m bazénu bude vel- rekordu! Stejně jako Lenka
mi silná. Výborně zvládla svou zvítězil také na dvojnásobné
doplňkovou disciplínu 50VZ, trati 100P a navíc získal bronz
kde dohmátla druhá. Letos bude na trati 100M. Věříme, že forma
bojovat o další titul Mistryně bude dále stoupat a uvidíme
ČR v Ostravě a také na Letní Kristiána na nejvyšších příčkách
Olympiádě mládeže v Brně. na MČR a Olympiádě mládeže.
Druhým plavcem, který pokořil Z dalších plavců se zaslouženě
rekord Plzeňských závodů, byl proplaval na stříbrné medailové

umístění mladý znakař Jakub
Kroulík na trati 50Z. Na trati
100Z doplaval Kuba na pěkném

5. místě. První desítku pak atakovala Agáta Povová a Johana
Rábová. 
(jk)

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.
8 Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 115, 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.

