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Pozemky pro
lyžování se
nekupují

Hana a Jiří Ramešovi při své zlaté svatbě v obřadní síni žatecké radnice. Více čtěte
na straně 4.
Foto: Tomáš Kassal

Bruslit se bude před radnicí i letos
Školáci uklízeli Kluziště, které na konci března pracovníci technic- deseti miliónům korun.
Cena a zájem veřejokolí řeky kých služeb odvezli z náměstí před radnicí, se v pronosti, pro niž je bruslení v
Ohře sinci vrátí na stejné místo. Druhou variantou bylo centru
města dostupné
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Zámek Stekník
zve na
Velikonoce
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Plavci vozili
do Žatce
další medaile

přesunutí mobilního kluziště na sportoviště u řeky.
Tam by ale nemuselo chodit tolik lidí, naopak brus- bez větších problémů i
lení před radnicí si veřejnost chválila. S ohledem na pěšky, nakonec hrály při
rozhodování zastupitelů
bruslaře zatím zůstává kluziště v centru.
největší roli. „Loni jsem
Radnice ale počítá s plochy do areálu u řeky. I hlasovala pro kluziště na
tím, že doplní zázemí. „Je k tomu ale může v bu- náměstí s tím, že příště se
třeba ještě vylepšit občer- doucnu dojít. „Tohle roz- dokoupí další desky a
stvení a komfort. Už nyní hodnutí nemusí být deﬁ- mantinely a vše se přesuse ukázalo, že když jsme nitivní, v dalších letech se ne na sportoviště. Ale beveřejnosti v době bruslení kluziště může na sporto- ru ohlasy obyvatel a škol
zpřístupnili toalety v bu- viště přesunout,“ potvrdil a také hlasuji pro mobilní
dově radnice, tak nebyly radní Jaroslav Hladký.
kluziště na náměstí,“ uBruslení na sportovišti vedla místostarostka Žatvětší problémy. Je vidět,
že tu žijí lidé, kteří si toho by přitom mělo jiné výho- ce Jana Nováková.
váží,“ ocenila zájem i cho- dy. Kluziště by bylo třiLedová plocha také v
vání Žatečanů starostka krát větší a položené na zimě oživuje historické
umělém povrchu, který centrum města a s vánočZdeňka Hamousová.
Další sezóna kluziště by sloužil po zbytek roku ním osvětlením vypadá
před radnicí bude stát jiným sportům. Plocha i s bruslařská plocha velmi
městskou pokladnu zhru- mantinely by se dala za- pěkně. Romantické brusba dva a půl miliónu ko- střešit, takže by vznikl ma- lení před radnicí si užijí
run. To je levnější varian- lý stadion. Náklady by se Žatečané i o letošních Váta, než přesunutí ledové vyšplhaly odhadem až k nocích. Tomáš Kassal

Zastupitelstvo
města

Sjezdovku město vlastnit nechce

Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční 22.
května od 18 hodin ve
velkém zasedacím sále
radnice.
Následující jednání žateckých zastupitelů se uskuteční 26. června.

Část sjezdovky v Horní Halži v Krušných horách
město Žatec zatím kupovat nehodlá. Vedení města
se podrobně zajímalo o spor, který má kvůli
pozemkům TJ Lokomotiva Žatec a místní
zemědělec, ale řešit ho investicí se nechystá.

Galerie Sladovna
zahajuje výstavu

6. návštěva
současného umění
ze sbírky manželů
Zemanových.
Výstavu je možné
navštívit od 6. 4. 2017
do 31. 1. 2018 v galerii
Sladovna denně
(kromě pondělí).

Mederův dům
Plán záchrany Mederova domu, poničeného
objektu na náměstí 5. května, má město Žatec.
Se záměrem se může
veřejnost poprvé seznámit při žehnání domu, které se uskuteční 22. dubna
ve 14 hodin. „Jedná se o
akt, kterému se laicky říká vysvěcení. Věříme, že
může přinést smíření toho
místa a napomoci jeho záchraně,” uvedl Petr Antoni, předseda Spolku
Mederova domu. (kas)
Farmářské slavnosti
a farmářské trhy
připravuje město
Žatec a Městské
divadlo Žatec s
dalšími partnery.
Uskuteční se v sobotu
29. dubna
od 9 do 13 hodin
na náměstí Svobody.
Připravený bude také
zajímavý doprovodný
program pro malé i
velké návštěvníky.
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První měsíce letošního
roku ale i tak vnesly do
sporu větší přehled a TJ
Lokomotiva zájem města
ocenila. „Chci poděkovat
za snahu, kterou jste projevili. Náš zájem na vyřešen sporu trvá, musíme
teď zvážit další kroky,“ řekl na březnovém jednání
zastupitelů předseda jednoty Tomáš Petříček.
Žatečtí sportovci v minulém půlstoletí sjezdovku pravidelně využívali,
pak ale došlo ke změně
majetkových poměrů a
část pozemků přešla na
soukromého zemědělce.
Te n m ě l s j e d n o t o u
smlouvu na svou část pozemků, která ale poslední
dva roky neplatila, proto
ani nedošlo k úhradě náj-

mu. Následně zemědělec
dokonce přehradil sjezdovku a spor skončil u
soudu. Ten ale věc nerozhodl, protože TJ Lokomotiva vzala svůj návrh
zpět. Nyní by se mělo jednat mimosoudně, a tedy
hledat dohoda.
Nejpravděpodobnější
je patrně uzavření nové nájemní smlouvy nebo odkoupení pozemku. Na nákupu by se mohlo podílet
i město, o tom zastupitelé
začátkem roku uvažovali.
Nyní je ale situace jiná.
„Cena 150 korun za metr,
o které TJ Lokomotiva informovala jako o kupní,
už není aktuální. Zemědělec chce 250 korun. Celková cena tak není zhruba
1,8 miliónu korun, ale 2,8

miliónu, což není málo,“
vysvětlila situaci starostka Žatce Zdeňka Hamousová.
Řešením by tak mohla
být spíš nájemní smlouva
nebo investice ze strany
sportovců. Na ni by Lokomotiva mohla dostat od
města půjčku. „Poslední
velkou půjčku 750 tisíc
město dávalo na stavbu nafukovací haly, mohli bychom to řešit podobně,“
nabídla další pomoc města starostka.
K tomu, že město Žatec zatím neuvažuje o investici do vlastní sjezdovky na horách, přispěla i vyjádření zdejších škol.
Když radnice zjišťovala,
zda mají zdejší školy zájem o lyžování v Horní
Halži, odpovědi byly negativní. Sjezdovku by tudíž nevyužíval větší počet
místních obyvatel než dosud.
Tomáš Kassal

Pěšky za neobvyklostmi severozápadních Čech
Městská knihovna Žatec pozvala své čtenáře a
veřejnost na další Setkání
s odborníkem. V sálku
knihovny ve středu 29. 3.
2017 již podruhé přednášel vedoucí značkař Klubu českých turistů RNDr.
Jan Křivanec. Tématem
byly tentokrát neobvyklosti a zajímavosti severozápadních Čech.
Slovy a promítáním fotograﬁí seznámil zkušený
turista návštěvníky s mnoha nevšedními místy, jakými jsou například kopec
Bořeň u Bíliny, který tvarem připomíná sedícího
lva. Slunečná brána u Děčína, k níž vede jedna z
prvních turistických tras u
nás. Plešivec v Českém
středohoří, kde se nachází

Žateč posluchači při
přednášce Jana Křivance, vedoucího značkaře
Klubu českých turistů, v
místní knihovně.
Foto: (mkž)
suťové pole. Dále ukázal
bývalý vápencový lom v
Tuchořicích – naleziště
třetihorních živočichů či
Průčelskou rokli, kam vede turistická trasa z Ústí

nad Labem – Brné a jejíž
soutěsky a vodopády navštěvoval i Karel May nebo místním posluchačům
známý Čertův kámen u
Pnětluk.
Návštěvníci zajímavé
přednášky se tak mohli
přesvědčit, že výpravy za
poznáním a zážitky nemusejí směřovat jen do dalekých zemí a že mnoho zajímavých a neobvyklých
míst a jevů lze najít i v našem blízkém okolí.
Příští Setkání s odborníkem, a to s Ing. Zdeňkem Nepustilem, který pohovoří a prakticky předvede netradiční přípravu
čaje a bylin, se uskuteční
v pondělí 10. dubna od 16
hodin v přednáškovém sálku knihovny.
(mkž)

Žatecký zpravodaj od května v nové podobě!
Městský úřad Žatec ve
snaze o zlepšení informovanosti obyvatel Žatec připravuje změnu zpravodaje, který právě čtete. Bude
mít víc stran, jejich počet
se rozšíří na dvanáct, a bude barevný. Zároveň se
ale změní termíny jeho vydávání – stane se měsíčníkem a vyjde vždy první
čtvrtek v měsíci.
K dostání bude nadále

bezplatně, ale už jej nenajdete ve svých poštovních
schránkách jako dosud.
Nově si jej budete moci
vyzvednout na některém z
odběrných míst. V minulosti se množství výtisků
Žateckého zpravodaje ke
čtenářům nedostalo, naopak ve schránkách jej měli i ti, kdo jej nečetli vůbec. Nový systém zajistí,
že se Žatecký zpravodaj

dostane do rukou jen těm,
kdo o něj opravdu stojí.
Seznam odběrných
míst, kde Žatecký zpravodaj naleznete:
· Městský úřad - náměstí
· Městský úřad
- ulice Obránců míru
· Lékárna na náměstí
· Lékařský dům
na náměstí Svobody
· Městská knihovna
· Domov pro seniory

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 (dlezákona 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: podá na Městský úřad Žatec písemnou
· státní občanství České republiky, u cizích stát. přihlášku, která bude obsahovat náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul,
příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo
· minimální věk 18 let,
trvalého pobytu, telefonické spojení, e· způsobilost k právním úkonům,
mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo
· morální a trestná bezúhonnost,
číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo
· znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích
řidičského průkazu, datum a podpis.
stát. příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
Ostatní předpoklady:
· strukturovaný životopis,
· VŠ vzdělání v magisterském či bakalářském
· ověřený doklad o nejvyšším dosaženém
studijním programu
vzdělání,
· ovládání PC (Microsoft Word a Excel,
·
výpis
z evidence Rejstříku trestů FO ne starší
poštovní klient); výhodou práce v
než
3 měsíce.
programu VITA,
· 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,
· komunikační schopnosti; ﬂexibilita;
samostatnost,
· 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,
· řidičský průkaz skupiny B,
· předpokládaný nástup 01.05.2017.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení

Písemné přihlášky včetně příloh doručí
uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - 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 17.03.2017

· Poliklinika
· Infocentrum

Chrámu chmele piva
· Samoobsluha na
náměstí Poperinge
· Kauﬂand
· Samoobsluha JIP
– Pražská ulice
· Samoobsluha JIP
– Podměstí
· Norma - pasáž
Další místa jsou v jednání.
Redakce

Žatecký
zpravodaj
Příští číslo (7/2017)
vyjde 4. května.
Příjem inzerce a dodávaných textů končí týden
před tímto termínem, tedy
28. dubna.
Osobní kontakt
Příspěvky nebo dotazy a
tipy je možné předávat také osobně redaktorovi
zpravodaje každé úterý
od 9 do 11 hodin v informačním centru na radnici.
Případně zasílat elektronicky na adresu zpravodaj
@mesto-zatec.cz. (red)

Mimořádný
úřední den
Nejbližší mimořádný úřední den – sobota –
proběhne na Městském
úřadě v Žatci 8. dubna.
Úřední hodiny:
8.00 – 12.00 hodin.
Úřadující pracoviště:
Radnice nám. Svobody 1:
podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů. Obránců
míru 295: pokladna, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Další mimořádná úřední
sobota bude 6. května.
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Jinde než v Žatci jsme žít nechtěli
Celý život strávili v
Žatci a vždy se snažili být
co nejprospěšnější své rodině i svému okolí. V březnu oslavili svou zlatou
svatbu. Jiří a Hana Ramešovi při tom byli podobně
nervózní jako při té první
před padesáti lety. Rozdíl
byl v jejich věku a také v
tom, že při jubilejním obřadu měli i své děti, vnoučata a pravnoučata.
Ač se původně jubilanti slavnostním obřadu
na radnici bránili, nakonec si ho užívali. A vzpomínali.
„Přišel jsem do Žatce
osidlovat pohraničí,“ vyprávěl pan Jiří. „Narodil
jsem se v Hostivicích, do
Žatce jsem přišel v pětačtyřicátém, když mi bylo
šest neděl, s rodiči,“ dodal s úsměvem. Jeho paní
pochází přímo ze Žatce.
Oba tu celý život pracovali. „Já dělal v ČSAD
čtyřicet let manipulačního dělníka, vykládal a na-

změny, jimiž město prošlo. Jak jeho proměny vnímali? Pořád stejně. „My
to moc neřešíme,“ říkají.
Řeší úplně jiné věci –
ty, které se jich úzce dotýkají. A přitom se mile špičkují. „Teď jsme zavření v
jedné místnosti, žena používá jedny sluchátka, já s
druhými koukám na fotbal
a lezeme si na nervy,“ popsal s nadsázkou pan Jiří.
Což jeho klidnější manželJiří Rameš při slavnostním podpisu při obřadu, paní ka s úsměvem upřesnila:
Hana se k podpisu chystá.
Foto: Tomáš Kassal „Ale to se musí vydržet.“
Život manželů Hany a
kládal kamiony. Paní pra- manželé Ramešovi se už
covala v domácích potře- radují i ze tří pravnoučat. Jiřího Ramešových rozhodně stojí za povšimnubách ve skladě. Pak jsme Všichni žijí v Žatci.
Zlatí manželé ani ni- tí. Jednak kvůli samotnéoba dělali na autobusovém nádraží. Já třeba to- kdy neuvažovali, že by mu faktu, že společně propil v čekárnách, aby tam li- chtěli žít jinde. „Tady žili půl století. To vůbec
dé měli teplo,“ vyprávěl jsem se narodila a nikam není jednoduché ani samobych se nestěhovala. Líbí zřejmé. A jednak kvůli tozlatý novomanžel.
Z toho, jak se k sobě se nám tady,“ prohlásila mu, že právě lidé jako oni
oba manželé chovají, je jednoduše, ale výstižně tvořili a tvoří Žatec. Zdánjasné, že společný život paní Hana. „I děti jsou livě obyčejní obyvatelé
měli spokojený. Během všechny tady, nikam se ne- jsou totiž hlavními autory
více než tisícileté historie
něj vychovali tři děti, dva rozprchly,“ dodala.
královského
města.
Za více než sedmdesát
syny a dceru. Ty mají doTomáš Kassal
hromady šest vnoučat a let oba prožili všechny

Proč si děláme smetiště u domu?
Ano, takto jsem se ptala
v posledních několika týdnech při pohledu na okolí
kontejnerů na tříděný odpad naproti sídlišti v ulici
K Perči. Někteří naši spoluobčané si kontejnery pletou s veřejnou skládkou a
domnívají se, že jsou určeny k tomu, aby se u nich odkládal jakýkoliv odpad.
Upozorňují mne občané i z mnoha dalších míst
v Žatci, že jim někdo cizí
neustále dělá nepořádek u
jejich popelnic. Ať se s
tím něco dělá. Ale co?
Pracovníci, kteří vyvážejí kontejnery, tu nejsou
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od toho, aby uklízeli objemný nepořádek v jejich
okolí. Jsme myslící lidé a
tudíž bychom měli udržovat pořádek na veřejných
prostranstvích. Doma si
jistě také nikdo nehází odpad před své dveře.
Ve městě se sice připravuje nová koncepce odpadového hospodářství,
ale stále má každý možnost vyhodit svůj odpad v
blízkosti domu do příslušné nádoby či jej odvézt do sběrného dvora.
Tak nechápu, proč je okolí kontejnerů v ulici K Perči neustále místem, kam

si jezdí cizí lidé vyhazovat svůj odpad. To platí pochopitelně i pro jiné lokality ve městě.
Je pak velice smutné,
když vidíme paní v důchodovém věku, která se již
na tento nepořádek nemůže dívat a jde ho radši uklidit. Je to pouze dobrá vůle
těchto občanů, že uklízejí
nepořádek po druhých.
Ale každý člověk by měl
být tak zodpovědný a svůj
nepořádek si sám odklízet.
Na druhou stranu je ale
možné, že někteří nevědí,
že vedle kontejnerů se nic
neodhazuje. I takovýto ná-

zor jsem slyšela. Proto píši tyto řádky, aby každý
věděl, že odpad se vyhazuje do nádob k tomu určených nebo se odváží do vyhrazeného prostoru.
Buďme prosím k sobě
ohleduplní a také zodpovědní. Také bych chtěla
ještě touto cestou poděkovat panu Ing. Grežovi,
jednateli Technické správy města Žatce, s.r.o., za
ochotu, se kterou nám zajistil úklid uvedené černé
skládky v okolí kontejnerů v ulici K Perči.
Ivana Malířová, členka
Rady města Žatce

Inzerce
■ Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant ve všech barvách.
Novinkou jsou slepičky
typu Arakauna - snášejí zelená vejce - ty je nutno objednat. Prodeje se uskuteční v Žatci u Západního
nádraží 14.dubna – v 17
30 a 25.dubna v 14 30
hod. Bližší informace –
728605840 a 601576270.
■ Pronajmu byt 1kk v
Žatci. 739 88 77 05
■ Pronajmu garáž, ulice
Dukelská u stadionu Flora. Tel: 606272375
■ Pronajmeme polovinu
garáže ve dvoře č.p. 348
Chmelařské náměstí
(vedle hasičů), Žatec. Veliká 40m2. Umístí se 2
osob. Auta nebo menší dodávka, vlek. Vhodné i pro
podnikání. Uskladní se
zboží a materiál. Volná od
dubna. Cena 1500 Kč –
měs. Kontakt 604587274.
■ Přijmeme na brigádu
uklízečku. ÚKLID 2-3X
týdně – dopoledne. Auto
výhodou. Vhodné pro čilou důchodkyni. Tel: 602
443 672.
■ Rada Klubu vojenských důchodců regionu
Žatec – Podbořany svolává 18. května 2017 ve 14
hodin „Společenské shromáždění” členů Klubu s
oceněním a odměněním
vojenských důchodců při
dosažení osobního životního výročí. Místo konání
restaurace „Václavka“ v
Žatci.

Bezplatná právní
pomoc seniorům
On-line poradna:
www.iure.org
mobilní poradna:
12. 4. na sociálním
odboru MěÚ Žatec.

Jarní úklid na březích řeky Ohře
„Milý člověče, jenž se občas procházíš na březích
řeky Ohře, dříve než se
rozhodneš cokoli odhodit,
rozhlédni se, zamysli se a
můžeš-li, využij odpadkový koš. Příroda ti určitě
poděkuje….“

Vzpomínáme
Dne 21.3.2017 nás opustil
náš milovaný syn, bratr a
kamarád Miloš Gabriel.
Nezapomeneme. Maminka, Martina, Michal.
Dne 27. dubna 2017 to
budou tři
roky, co nás
navždy opustila mamuška Irena
Braunová. Všem, kteří tichou vzpomínkou nebo zapálenou svíčkou uctí její
památku, děkujeme. Irenka, Dášenka a celá rodina.

Jarním úklidem na březích řeky Ohře přivítali žáci deváté třídy Základní
školy Žatec, nám. 28. října, letos již počtvrté příchod nejkrásnějšího období v roce. Do úklidové akce se společně se žáky zapojil i školník Martin Krabec a s technickým a organizačním zabezpečením
jim pomohly i místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce
a Městský úřad Žatec. Žáky také ochotně podpořili
jejich rodiče.
Při úklidu jsme poblíž
veřejného odpočívadla nalezli dokonce nebezpečný
odpad, injekční stříkačky,

Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017 - 2018
se uskuteční ve dnech 3. a 4. května
vždy v době od 8 do 13 hodin.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti
narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 včetně.
Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě
do mateřské školy, předloží občanský průkaz
nebo jiný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

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

Základní škola Žatec
Vás zve na
ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Rozloučení
Zesnulí 17.3.-31.3.2017
Josef Kára
80
Jiří Kozler
71
Jan Svitok
66
Bohuslava Krásová 69
Rostislav Anděl
56
Vlastimil Prchal
51
Zuzana Mileňková 56
Libuše Kubieňová
66
Ján Kandra
67
Jaroslava Hladíková 70
Eliška Kalašová
76
Jarmila Hauznerová 87
Viliam Urbánek
75

jejichž odborné odstranění ochotně zajistili strážníci Městské policie Žatec. Množství sebraného
odpadu opět všechny
účastníky překvapil a u žáků vyvolal silnou kritiku
směrem k jeho původcům. Doufejme, že oni sami se jimi nikdy nestanou.
Děkuji všem zúčastněným žákům, především
panu školníkovi, který
nám pomohl s technickým zabezpečením akce,
dále zapojeným rodičům
a technickým službám
města.
Silvie Svobodová,
ZŠ Žatec, nám.28. října

Ř základní školy – ŠVP „DOKÁŽU TO”
Ř základní školy speciální – ŠVP – „ZVLÁDNU TO”
pro školní rok 2017/2018
ve čtvrtek 6.4. 2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
náhradní termín: středa 19.4. 2017, 14.00 až17.00 hod.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz
a rodný list dítěte.
DĚTEM A JEJICH RODIČŮM NABÍZÍME:
v individuální přístup - menší počet dětí ve třídách
v
v
v
v

bohatou kulturní činnost školy
stravování žáků ve školní jídelně
možnost navštěvovat různé zájmové kroužky
provoz školní družiny
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec
ANDĚL PÁNĚ 2

6.4. 17:30
Pohádka / Komedie / Fantasy / Česko / 2016

Vstupné: 90,-

ÚKRYT V ZOO

6.4. 20:00
Drama / Historický / Válečný / USA/ 2017

6.4. 8:30 a 10:00
HRÁTKY NA POHÁDKY
Kouzlo českého jazyka, klasické hudby i veselých
autorských písniček učaruje malým i velkým divákům.
Představení pro děti od tří do deseti let.
Vstupné: 50,-

Vstupné: 110,-

7.4. 17:30 (8.4. 20:00/12.4. 17:30/28.4. 17:30)

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA/ 2017

Vstupné: 110,-

7.4. 20:00
Horor / Thriller / USA/ 2017

Vstupné: 110,-

SKRYTÉ ZLO

9.4. 15:00
CHYTEJ UŠIMA
Pohádka pro děti. „Hudební sekce“ Divadla 100 opic uvede
v žateckém divadle představení plné písniček pro děti i
jejich rodiče.
Vstupné: 100,10.4. 8:00
MÁRA A MARCEL ZMOŽEK
Zábavný pořad. Hvězdy TV Šlágr Mára a Marcel Zmožek
zazpívají svým příznivcům známé hity.
Vstupné: 180,-

8.4. 15:00 2D (13.4. 17:30/16.4. 15:00/20.4. 17:30 2D)

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D

8.4. 17:30
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D
Rodinný / Fantasy / Muzikál / USA/ 2017
Vstupné: 140,-

11.4. 19:00
ROŠÁDA
Činohra. Laura a Viktor mají šťastný vztah. V poslední
době se ale dějí divné věci a Laura pochopí, že společný
život potřebuje změnu. Hrají: B. Munzarová, M. Trnavský,
M. Procházková, R. Novák.
Vstupné: 350,-/300,-/250,-

9.4. 20:00
VŠECHNO NEBO NIC
Komedie / Romantický / Česko / Slovensko/ 2017 Vstupné: 100,-

12.4. 19:00
Koncert.

MADFINGER
Vstupné: 140,- / 70,- Kč

12.4. 20:00
ATTILA MARCEL – Film s přívlastkem
Komedie / Drama / Francie/ 2013 / 102 min
Vstupné: 80,-

19.4. 8:45/10:15/14:00
Muzikál pro děti.

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Vstupné: 45 ,-

Animovaný / Rodinný / CZ Dabing / USA / 2017 Vstupné: 150,-

13.4. 20:00 ( 14.4. 20:00/15.4. 17:30/23.4. 17:30)

20.4. 8:30/10:40
KLÁRA 3847
RYCHLE A ZBĚSILE 8 Představení pro školy. Inscenovaný dokument podle
Akční / USA / Japonsko / Francie / Kanada/ 2017 Vstupné: 130,- skutečných událostí z období holocaustu během 2. světové
války.
Vstupné: 60,-

14.4. 17:30 (15.4. 20:00/16.4. 17:30 /18.4. 17:30)

ŠPUNTI NA VODĚ

21.4. 19:00
VÍTR
Loutkoherecké sdružení Jitřenka Žatec uvádí v sále
Jitřenky krátké tajemné představení podle povídky mistra
ŽIVOT
hororů Raye Bradburyho.
Vstupné: Dobrovolné

Rodinný / Komedie / Česko/ 2017

Vstupné: 120,-

16.4. 20:00
Sci-Fi / Thriller / USA / 2017

Vstupné: 120,-

18.4. 20:00
PROTI VLASTNÍ KRVI
Akční / Krimi /Thriller / Velká Británie/ 2016
Vstupné: 110,20.4. 20:00
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Krimi / Drama / Polsko / Česko / Německo/ 2017 Vstupné: 110,21.4. 17:30 (23.4. 15:00/29.4. 15:00 2D/1.5. 15:00 2D)
MIMI ŠÉF 3D
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2017
Vstupné: 150,21.4. 20:00 (29.4. 17:30)
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Rusko / 2017

OCHRÁNCI
Vstupné: 110,-

23.4. 20:00
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Drama / Životopisný / Historický /USA/ 2016
Vstupné: 120,28.4. 20:00 ( 29.4. 20:00/1.5. 17:30)

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama / Česko/ 2017
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Vstupné: 120,-

22.4. 18:45 P. I. ČAJKOVSKIJ: EVŽEN ONĚGIN
Opera. Anna Netrebko opět vystoupí v jedné ze svých
stěžejních rolí.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 250,- Kč)
24.4. 19:00
ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ
Činohra. Konverzační komedii nastudovali herci Divadla
VeTři Michaela Marková a Martin Holeček. Vstupné: 120,25.4. 19:00
Koncert.

VLASTA REDL S KAPELOU
Vstupné: 400,- / 350,-

26.4. 19:00
Koncert.

KATIE BRADLEY BLUES BAND
Vstupné: 140, - / 70,- Kč

27.4. 19:00 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Činohra. I prostorná exkluzivní ložnice být náhle těsná…
Komedie. Účinkují: M. Bočanová/K. Špráchalová; L. Vaculík; P. Nečas/M. Zounar; M. Absolonová/A. Gondíková/K. Lojdová.
Vstupné: 350,-/330,-/250,-

Zámek Stekník zahájí sezónu 2017
V průběhu měsíce dubna, budou z důvodu probíhající stavební obnovy
uzavřeny interiéry zámku, navštívit však můžete
kromě okruhu zámeckých zahrad i mimořádný
okruh s názvem: Kaple s
výkladem, na kterém Vás
průvodce seznámí nejen s
historií zámku a průběhem současných a minulých oprav, ale navštívíte
také zámeckou kapli, prostor, který v nedávných letech prošel kompletním
zrestaurováním, včetně
původního mobiliáře.
O Velikonocích nabídne zámek svým návštěvníkům prohlídku terasovitých zahrad s progra-

mem pro naše nejmenší
návštěvníky, stezku s názvem Hledání velikonočního zajíčka v zámeckých
zahradách. Děti hledají
pomocí barevných fáborků malovaná vajíčka, na
kterých jsou ukrytá slova
z tajenky, na konci stezky
naleznou ukrytého zajíčka a vyzvednou si sladkou
odměnu v pokladně.
Hledání velikonočního zajíčka se uskuteční na
Velký pátek 14. dubna, o
víkendu 15. a 16. dubna a
také o Velikonoční pondělí 17. dubna
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu. Jana Zajíčková,
kastelánka zámku

Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
Program v dubnu 2017
HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
6. 4. – 18. 6. „65 LET STÁLÉ LOUTKOVÉ SCÉNY JITŘENKA“ - výstava
loutek, maňásků a kulis z jednotlivých
pohádek sehraných loutkoherci Jitřenky
Žatec. Vernisáž 6. dubna v 17hodin.

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

STARÁ PAPÍRNA
12. 4. – 14. 4. „VELIKONOČNÍ
JARMARK“ - prodej velikonočního zboží,
rukodělné dílny pro děti, předvádění řemesel,
občerstvení. Vstupné zdarma.
Více informací na www.muzeumzatec.cz

Rodinný cyklozávod:
Za památkami Žatecka
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje na poslední dubnovou sobotu netradiční akci
nejen pro rodiny s dětmi. Odhalíte méně známé
krásy města i jeho blízkého okolí, pobavíte se, zasportujete si a dozvíte se nové zajímavosti.
Pravidla a podmínky:
U pěti památek v
Žatci a blízkém
okolí budou rozmístěna kontrolní
stanoviště, kde bude závodníkům zadán vždy jeden úkol. K úspěšnému absolvování závodu
je nutné na kole projet všechna stanoviště. Trasu si může
každý tým zvolit sám. Tým může mít nejvýše pět členů. Jedna kategorie je s dětmi do 15 let, druhá s dětmi
nad 15 let. Za dětské závodníky zodpovídají dospělí.
Datum a čas konání: 29. 04. 2017, prezence závodníků od 9 hodin, start závodu od 10 hodin. Start (i cíl)
závodu dlouhého asi 10 kilometrů bude v zahradě
hlavní budovy muzea, Husova 678, Žatec.
Startovné: 60,- Kč/tým. V případě velmi špatného
počasí bude závod přesunut na jiný termín.
Své dotazy či přihlášky můžete posílat mailem na
merdova@muzeum-zatec.cz, případně nás můžete
kontaktovat telefonicky:774 411 350.
(rmž)

Národní házená slaví 70 let
Výstavu k 70 letům od
založení národní házené v
Žatci připravilo žatecké
muzeum a Tělovýchovná
jednota Žatec.
Národní házená, původní česká míčová hra
vznikla jako vrhaná s přenášením v Praze v roce
1905. Do roku 1920 se
pravidla hry ustálila a byl
ustaven Československý
svaz házené a ženských
sportů. Nejstarší zmínka
o provozování této hry v
Žatci pochází právě z této
doby. Zde byl první oddíl
házené založen na jaře
roku 1947 při DTJ Žatec.
Výstava detailně přiblíží počátky národní há-

zené v Žatci, vznik oddílu
v roce 1947 i jeho zakladatele, připomene největší dosažené úspěchy, letní
soustředění mládeže a významné akce v minulosti i
současnosti.
Návštěvníci budou mít
možnost shlédnout řadu
fotograﬁí, medailí, pohárů a dalších artefaktů. Zařazeny budou též videozáznamy nejvýznamnějších akcí z historie oddílu.
Vernisáž výstavy Historie národní házené v Žatci 1947 - 2017 proběhne v
sobotu 22. dubna od 15 hodin ve Staré Papírně. Expozice je tam k vidění do
17. června.
(rmž)
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Půlmaraton Plavci mají medaile z Jablonce, Plzně i Prahy
V březnu se také konaVýborných výsledků riál. Kristián Balon tam
a desítka
dosáhli v březnu žatečtí vyhrál všechny tři disci- lo při Velké ceně Hradce
Dva atraktivní běžecké závody se uskuteční v
Žatci o Velikonoční neděli 16. dubna. U hřiště za řekou startuje Žatecký půlmaraton a desítka.
Časový harmonogram:
8.00 – 10.00 prezence
a registrace
10.10 Děti na 400 m
10.20 Děti na 750 m
11.00 Hlavní závod
– start půlmaratonu
11.15 Žatecká desítka
14.00 vyhlášení výsledků
Pro veterány jde o závod
Mistrovství ČR.
(kas)

plavci na několika závodech. Nejvíce se jim dařilo v Jablonci, kde Marie
Hnízdilová vyhrála na trati 100 metrů znak, navíc
přidala stříbro na 200 metrů polohový závod. Na
znakařské stovce jí konkurovala třetí Lucie Límová. Lenka Bešíková ve
své kategorii získala zlato
na 100 metrů znak, stříbro
na 50 metrů volný způsob
a bronz na 100 metrů volný způsob.
V Plzni se konaly závody prsařů Košařův memo-

plíny na 50, 100 a 200 metrů, na dvou kratších dokonce vylepšil svá letošní
maxima. Osobní rekord si
vytvořil také Jan Procházka, i když zůstal bez
medaile. Stříbro si přivezla z padesátky Johana Rábová.
Na závodech v Praze
sbírali zkušenosti mladší
plavci Jakub Kroulík a
Agáta Povová. V celorepublikové konkurenci dosáhl Jakub na tři místa v
desítce, Agáta byla dvakrát čtrnáctá.

Králové další kolo Českého poháru. Mezi nejlepšími českými plavci byli tři
ze Žatce.
David Urban dohmátl
hned pro tři medailová
umístění – na kraulové
stovce měl stříbro, na poloviční trati a motýlkářské stovce získal bronz.
Marie Hnízdilová, letos
prvně v dorostu, si hned v
Hradci Králové doplavala
pro bronz na znakařské
stovce. Světlana Vavríková se dvakrát dostala do
desítky.
Jiří Karas

Florbalisté skončili pátí v regionu
Žatecký seniorský tým
skončil v regionální lize
ﬂorbalu na 5. místě. Letošní rok se vrátili do týmu dva hráči, Jan Polončík a Aleš Kopecký, kteří
zpevnili žateckou obranu.
Jazzmani předváděli
po celou sezónu vyrovnané výkony. Nejlepším
střelcem a vítězem kanadského bodování týmu byl
tradičně Marek Smištík,
který nastřádal 46 bodů

(26 gólů + 20 asistencí).
Druhé místo obsadil Aleš
Linka (21 + 6). Za zmínku
také stojí třetí hráč v pořadí, Josef Burda, který vydoloval bilanci 12 + 8.
Za tým nastoupilo 17
hráčů a jeden brankář, nyní ho čekají razantní změny. Na příští sezónu je variant hodně, ale o fungování týmu v regionální lize mužů se teprve bude
jednat.
Martin Ligda

Úspěšné volejbalové kadetky: Zleva Alena Nováková,
Eliška Kovářová, Bára Marečková, Jana Kochanová,
Verča Malá, Niky Jančíková, Verča Velánová a Verča
Radilová, klečí Káťa Bažantová. Foto: VK Sever Žatec

Volejbal získal ze čtyř soutěží čtyři medaile
Volejbalu v Žatci se daří, a to na všech frontách.
Podařilo se nám vytvořit
kompletní sportovní program pro děti a mládež,
který nese své výsledky.
Letos se povedlo přivést k
životu předpřípravku pro
děti předškolního věku,
která funguje 1x týdně v
pátek od 15:30 do 17:00 a
naplňuje se v ní naše vize,
jak vštípit dětem lásku ke
sportu a poskytnout jim
základy pohybové prů-

pravy. Již pátým rokem
pokračuje spolupráce se
základními školami na pořádání turnajů v přehazované pro žáky a žákyně 1.
- 3. tříd s možností vyzkoušet si tréninky v naší
přípravce pro děti od 1. do
4. třídy.
První kategorie, kde se
děti již věnují volejbalu,
jsou mladší žákyně. Ty
jsou vzhledem k velkému
počtu rozděleny podle věku. Mladší, označené ja-

ko béčko, hrají krajský
přebor ve změněných formách volejbalu trojkovém a čtyřkovém. Starší,
označení jako áčko, nastupují již v krajském přeboru v klasickém šestkovém volejbale. V konkurenci velkých měst našeho kraje letos holky získaly titul přebornice kraje a
na konci dubna je čeká
Mistrovství ČR.
Starší žákyně trénují
společně s kadetkami.

Starším žákyním se letošní sezónu také dařilo, vyhrály zlaté medaile a postup na MČR. Kadetky nastupovaly do soutěže své
kategorie, kde získaly stříbrné medaile, a v kategorii starších juniorek dokonce medaile zlaté.
Sezónu tak zakončujeme bilancí tří zlatých a jedné stříbrné ze čtyř soutěží
s třešničkou na dortu v podobě dvojnásobné účasti
na MČR. Aleš Dvořák
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