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Masopustní průvod zaplnil centrum Žatce v únoru zároveň s prvními letošními farmářskými trhy. Ty další se konají v pátek 20. března.
Foto: Tomáš Kassal
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Rekonstrukce objektu, ve
kterém sídlí Městská policie Žatec, bude jednou z
největších investic města v
letošním roce. Stavební práce a vybavení nábytkem budou stát 14 milionů korun.
„Práce byly zahájeny v
únoru předáním staveniště.
Rekonstrukce by měla podle harmonogramu skončit
v září,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje majetku Kateřina Mazánková.
Kanceláře strážníků se
dočasně přestěhovaly do budovy čp. 126. „Služebna jako taková, kam jsou občané
zvyklí docházet, je stále v
provozu, na stejném místě a
samozřejmě 24 hodin denně,“ zdůraznil ředitel Městské policie Žatec Miroslav
Solar. Budova městské policie se předělává především
proto, aby poskytovala takové zázemí strážníkům, jaké
vyžaduje současná doba. Nové v ní budou šatny a sociál-

ní zázemí, přibude serverovna, sušárna oděvů, výslechová místnost, denní místnost s kuchyňkou, zasedací
místnost, archiv a sklad.
V současné době také pokračují investiční akce, které byly zahájené už dříve.
Z velké části je hotová
obnova radnice, kde se nyní
ještě vyměňují některá okna
a pokračují práce na soklu.
„Zároveň pokračuje příprava expozice v radniční věži,
jež je součástí celého projektu Obnova budovy radnice. Scénář expozice je hotový, nyní se věnujeme zadávacím podmínkám pro případné dodavatele a konkre-

tizujeme jednotlivé prvky
vybavení expozice,“ vysvětlila K. Mazánková.
Do června mají skončit
opravy chodníků v Pražské
ulici i úpravy ploch u pomníku před městským hřbitovem. Souběžně s probíhajícími investicemi připravuje odbor rozvoje města další
stavby, které by měly být zahájeny v nejbližších měsících. „U několika investic
jsme ve fázi, kdy formou výběrových řízení hledáme dodavatele. To se týká jak některých oprav komunikací,
tak opravy pokojů v Domově pro seniory,“ uvedla K.
Mazánková. Tomáš Kassal

Plánované inves ce
Inves ce, které mají začít v nejbližší době
Rekonstrukce ulice Poli ckých vězňů – I. etapa
Vybudování parkoviště v ulici M. M. Černobýla
Revitalizace v obci Záhoří
Propojka úseků cyklostezky
Úprava osmi pokojů v Domově pro seniory
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Představení Žatce
na veletrzích
cestovního ruchu

Kruhové objezdy? Měření dopravy je doporučuje!

Prosincové měření dopravy v Plzeňské ulici, jež prováděli odborníci z dopravní fakulty ČVUT, ukázalo proti
Dvou veletrhů cestovního roku 2016 nárůst počtu vozidel - přes dvacet procent.
ruchu se v únoru zúčastnily Žatec tím získalo důležitý argument při své snaze propracovnice Turistického a in- sadit v Plzeňské ulici stavbu dvou kruhových objezdů.
formačního centra MěÚ ŽaKvůli stavbě okružních nému nárůstu dopravy. Dále
tec (TIC). Propagační materi- křižovatek poblíž TESCO a byla identiﬁkována řada bezály a informace dávaly poten- v ulici Osvoboditelů jedná pečnostních deﬁcitů. Zpraciálním návštěvníkům města Žatec s Ředitelstvím silnic a covatelé měření z ČVUT k
v Praze a Drážďanech. Oba dálnic ČR (ŘSD) už několik výsledkům přijali závěr, že
veletrhy navštívilo dohroma- let. Město považuje současné by se situace měla řešit vybudy přes šedesát tisíc lidí.
křižovatky za nebezpečné.
dováním okružních křižova„Návštěvníci našich stánDosud byla stanoviska za- tek,“ uvedla starostka Žatce
ků se zajímali především o
mítavá, podle statistik nebyl Zdeňka Hamousová.
Chrám chmele a piva a histopočet vozidel dostatečný pro
Z pohledu obyvatel města
rické památky. Zejména se
schválení ﬁnančně a časově je důležité, že se mění pohled
ptali, co by u nás mohli dělat
náročných staveb.
na okružní křižovatky. Roza vidět, když by do Žatce přiProsincové měření ale mě- hodnutí o stavbě ovšem stále
jeli na víkend,“ popisovala doní situaci. „Došlo k význam- nepadlo a město čekají další
tazy případných turistů Eva
Klasnová z TIC.
V obou případech slavil
žatecký stánek úspěch díky
svým propagačním materiálům, ale zejména zásluhou
ochutnávky piva. Zájem budil také skřítek Hopík.
O další propagaci Žatce se
starají v průběhu roku na dalších veletrzích Destinační
agentura Dolní Poohří a
Chrám chmele a piva. (red)

jednání. „Podstatné ale nyní
je, že se ŘSD k záměru nestaví odmítavě, teď je všechno v jejich rukou,“ dodala Z.
Hamousová.
Již nyní je schválena na
Plzeňské ulici u křižovatky u
TESCO změna svislého a vodorovného dopravního značení, která zvýší bezpečnost
dopravy v těchto místech. Realizovat tyto úpravy bude
ŘSD v jarních měsících. Město dále připravuje nové
osvětlení této křižovatky pěti
novými světly veřejného
osvětlení. V nočních hodinách tedy bude pro řidiče křižovatka mnohem přehlednější.
Tomáš Kassal

Obyvatelé centra podporují placené parkování

Mimořádný
úřední den
Sobota 7. března
od 8 do 12 hodin

Zastupitelstvo
Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 5.
března od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)

Parkování v centru Žatce
chce město usměrnit tím, že
ho zpoplatní. A lidé, kteří přímo v historickém centru bydlí, to podporují. Ukázala to
beseda s občany, která proběhla ve Staré papírně v rámci pravidelných besed Večerního klubu Žatecko.
Setkání se zúčastnila asi
padesátka lidí, mezi nimi byla řada z těch, co žijí ve Dvo-

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

pracovník sociálně právní ochrany
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 3/2020.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 18. 3. 2020 do 16.00 hod.
Podrobné informace na úřední desce MěÚ.
Příští Žatecký zpravodaj vyjde 2. dubna. Příjem inzerce
do 26. března. Kontakt: Osobně v úterý od 9 do 11 hodin
v infocentru radnice, e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
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řákově ulici. „My všichni, co
tam bydlíme, jsme pro, aby
se stání aut v centru zpoplatnilo,“ prohlásila jedna z obyvatelek.
Právě to se má stát. Nejbližším krokem by mělo být
ještě letos na jaře zpoplatnění části náměstí Svobody od
lékárny ke chmelničce (na
snímku). Na besedě ve Staré
papírně se ale ozvalo mnoho

hlasů, které podporovaly placené parkování na celém náměstí Svobody.
Největší problém parkování v centru je ten, že mnoho parkovacích míst zabírají
lidé, kteří jezdí za prací. Buď
přímo do města, nebo jinam.
„Je běžné, že lidé odstaví auto ve městě a pak jedou autobusem do práce. Ale viděl
jsem i to, jak přijela čtyři auta, řidiči tří z nich si přesedli
do čtvrtého, odjeli do práce a
tři auta tam zůstala stát,“ popisoval situaci Miroslav Rusiňák, člen dopravní komise,
který besedu moderoval.
Právě to je důvodem pro
zpoplatnění parkování v historickém středu města, které
nemá být odstavným parkovištěm.
(kas)

Město nabízí nádoby na bio odpad
Městský úřad Žatec nabízí občanům bezplatné zapůjčení nádoby na biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice). Nádoby se budou vydávat během března.
Bezplatná zápůjčka nádob je možná díky projektu
Rozšíření sběrné sítě odpadů ve městě Žatec. Projekt
je spoluﬁnancován z fondů
Evropské unie prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí.

Žádost o zapůjčení kontejneru je možné stáhnout na
webu města (sekce Radnice –
Odbory úřadu – Odbor místního hospodářství a majetku
– odpady – bioplast pro občany) nebo vyzvednout na podatelně městského úřadu.
Tam se také vyplněné žádosti
odevzdávají.
Další informace: Světlana
Janegová Tőkőliová, janegova@mesto-zatec.cz, tel.: 415
736 201.
(kas)
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Jedna kniha, stovky autorů. Bude Žatecký román rekordní?
Spisovatel Aleš Stroukal
vydal už tucet sólových
knížek, nedávno vymyslel
společný projekt několika
místních autorů Žatecká
sedma. Nově vzniká další
společná kniha, kterou napíše 779 autorů.
O svém psaní i o nové
knize vyprávěl Aleš Stroukal v žatecké hospůdce
Rock café. Jako zdejší rodák
Žatec miluje. „Je to moje
osudové město a udělám pro
něj první, poslední,“ vysvětlil své pohnutky, jež vedou
ke knize, jež by mohla dostat Žatec i do Guinnessovy
knihy rekordů.
Kdy jsi napsal první
knížku a proč?
První oﬁciální povídku
jsem napsal v roce 1976. To
mi bylo sedmnáct a napsal
jsem ji do šuplíku. Teprve v
roce 1994 jsem vydal první
knížku Z nebe se dá vystřihovat. Chtěl jsem to nejdřív
nazvat Best of, ale pak mi
přišlo hloupé nazvat tak prvotinu. (smích) Bylo tam
pár básniček, asi šedesát povídek, to nejlepší z toho, co
jsem psal do šuplíku.
Sám jsi napsal a vydal
už dvanáct knížek. Co pro
tebe bylo inspirací při psaní? Život kolem tebe?
U každé povídky je nějaké procento pravdy a něco je
vymyšlené. Je na čtenáři,
jak se s tím popere.
Jaká je poslední kniha?
Moje poslední sólová
knížka je s názvem Náš (ne)pojištěný život. A také jsme
dělali Žateckou sedmu, což
je společná knížka více autorů. Úplně poslední je knížka, kterou mi rodina vydala
k mým kulatinám a která se
jmenuje Best of AS.
Teď plánuješ něco úplně nového a jestli to chápu
dobře, tak se chceš posunout od Žatecké sedmy ještě výš a spojit víc autorů?
Když jsme dodělali Sedmu, byl jsem vyřízený a řekl, že už do ničeho společné-

Musí se při psaní dodržovat nějaké podmínky?
Každému posílám mail,
který má pochopitelně 7 příloh, kde jsou nastavená nějaká pravidla. Nechci tam třeba politické nebo náboženské řeči nebo aby to shazoval tím, že napíše stovky teček za hm… Může to dopadnout tak, že to bude slátanina, ale zatím ten děj navazuje a vypadá to zajímavě.
Je v tom hlubší smysl,
třeba
že se Žatečané umí
ho nejdu. Bylo s tím hodně předávat dalším lidem, ředispojit
pro
něco?
trápení a práce, i když výsle- teli Chmelařského muzea
Určitě
tohle
je v tom tadek za to stojí. Aspoň si mys- Vladimíru Valešovi, archilím. Začal jsem přepisovat tektovi Jiřímu Vaníčkovi a ky. Taky trochu recese. Tmelící prvek je chmel, pivo, sedsvoje básničky, ty jsem za- dalším a dalším...
mičková
soustava, to všichJak dlouho má knížka
tím nikdy nevydal. Myslím,
ni
znají.
A z původního
že na sbírku by to vydalo, na vznikat?
názvu
Sběratelé
Vilík a Alík
Každý má na psaní dva
tom pracuji. A další knížku
bude
spíš
Žatecký
román.
dokončuji. Ale i když jsem dny, takže se to bude psát čtyAbych
ještě
víc
zdůraznil
to
řekl, že už do žádného spo- ři a půl roku. Můj původní
Žatectví.
Žatec
tím
určitě
lečného projektu nepůjdu, záměr tedy byl, že to každétak jsem jednou přišel za mu dám na týden. Ale Domi- chci propagovat.
Jak chcete se synem kninik mě upozornil, že to vymanželkou, že mám nápad.
hu
ﬁnancovat?
A ten je? Já ho chápu ja- jde, až když mi bude pětaseNechtěl jsem kromě podmdesát, tak jsem se zhrozil
ko literární hru.
moci
města, které mi to zaJo. Podstata je v tom, že a stáhli jsme to na dva dny.
tím
slíbilo,
shánět sponzory.
Proč tě to napadlo? Co
já napsal úvod a jsem doCož
jinak
u
svých knížek děmluvený se synem Domini- má být výsledkem? Spolám
běžně.
Takže
k podmínkem, že on napíše závěr. lečné dílo?
kám
patří,
že
kdo
do
toho půUrčitě společné dílo, kteChtěli jsme, aby mezi námi
byl nějaký počet lidí. Proto- ré by se mohlo dostat do jde a napíše text, tak také zaže jsme v Žatci, mělo by to Guinnessovy knihy rekor- platí příspěvek. Vychází to
být v sedmičkové soustavě dů. Tolik lidí společnou kníž- na 299 korun na každého, za
– máme tady Sedmý schod, ku asi ještě nenapsalo. Ale to má nárok po jejím vydání
sedm sloupů na majáků ne- hlavně jde o to, že pořád tvr- na jeden výtisk knihy.
Kniha se bude i prodábo sedm vodotrysků před dím, že Žatec má takový geChmelařským muzeem… nius loci, že město je umě- vat? A od kdy?
Chceme, aby šla do proAle 7 lidí je málo, 77 je také ním nasáklé. Je tady hodně
deje.
V dubnu 2024 by mohmálo. Zato 777 je hodně. nadaných lidí. I když mě
la
být
teoreticky hotová a jít
Přesto jsme zůstali o toho- nejde o nadané lidi, spisovado
tisku.
V září, což je můj
tele. Může tam svůj kousek
hle čísla, to je náš cíl.
oblíbený
měsíc, může být
napsat i ten, co v životě přeO čem kniha bude?
venku.
Tomáš Kassal
Napsal jsme úvod, má četl jen Honzíkovu cestu.
přesně 777 úhozů. Je to příběh jakoby z této hospody,
Téma
kam vede sedm schůdků a
kde sedí kamarádi Vilík a Žatecký román
Alík, jeden sbírá ﬂašky a dru- Společná kniha je projektem žateckého spisovatele Aleše
hý plechovky od piva. Po- Stroukala a jeho syna Dominika. Kromě nich se na psaní
psal jsem, jak vypadají, jaké bude podílet dalších 777 autorů.
mají rodiny a že pijí pivo Každý z tvůrců musí napsat přibližně 777 znaků. Hlavním
IPA. A předal jsem to Pavlu
smyslem je další zviditelnění královského města.
Kylouškovi. On sbírá pleDokončený
má být v roce 2024, bude mít asi 450 stran.
chovky, já ﬂašky, takže to něKdo
se
chce
do psaní zapojit, může se obrá t na Aleše
jak vychází z reálného základu. A pak jsem to začal Stroukala (e-mail ales@stroukal.cz, tel. 602 128 079).
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Základní škola otevírá tři nové učebny a slaví 120 let
Počtem žáků jde o nejmenší základní školu v Žatci, ale
právě na tom si ZŠ nám. 28. října zakládá. Oprávněně
se o ní říká, že je školou rodinného typu, což mnozí rodiče vítají. Také má velmi dlouhou tradici: slaví 120 let od
svého otevření.
Přes svůj věk žije škola pokladny, zbytek je ﬁnancopředevším současností a ván z dotace projektů Intepro své žáky systematicky grovaného regionálního opevytváří moderní a bezpečné račního programu.
Škola chce nejen učebny
podmínky pro vzdělávání.
V letošním školním roce ote- představit 24. a 25. března
vírá tři nové odborné učeb- na dnech otevřených dveří.
ny. Dvě z nich jsou multi- Při nich se mohou návštěvfunkční a poskytují kvalitní níci seznámit i s dalšími nozázemí pro výuku jazyků, in- vinkami, jež se škole podaformačních technologií i řilo uskutečnit v minulém
dalších předmětů. Třetí desetiletí.
K příštím plánům bude
učebna bude sloužit pro realizaci experimentů ve výuce patřit snaha o oživení dalpřírodních věd. „Dlouho- ších částí pozemku u školy
době se věnujeme environ- tak, aby sloužil ke sportovámentální problematice a ní a pro potřeby školní drupodporujeme ekologické ak- žiny. „Těší nás nejen to, že
tivity. Nové vybavení ale na- se školu daří postupně mopovídá, že se v budoucnu dernizovat, ale také skutečchceme zaměřit také na mo- nost, že se daří budovat zdraderní informační a digitální vé klima školy. Myslím, že
technologie a jejich využití příkladem toho, že jsme rove výuce i mimo ni,“ vy- dinná škola, jsou dobrovolsvětlila ředitelka školy Jana né aktivity žáků vyšších ročníků, kteří pravidelně ve
Hassmanová.
Vybudování učeben včet- svém volném čase připravuně konektivity a bezbariéro- jí pro své mladší kamarády z
vosti školy stálo necelých prvního stupně a z družiny,“
10 milionů korun. Jen něco dodala J. Hassmanová.
Veškeré snažení školy
přes milion ale šlo z městské
Základní škola Žatec,
Komenského alej 749

vás srdečně zve na
Den otevřených dveří
ve čtvrtek 26. 3. 2020 od
14:00 do 17:00. V jeho průběhu si můžete prohlédnout
výzdobu a vybavení tříd,
ukázky prací žáků, ochutnat
občerstvení připravené žáky, splnit si „bojovku“ s úkoly, vyzkoušet si aktivity z anglického jazyka či si vyrobit
jarní dekoraci. Těšíme se na
předškoláky, žáky, jejich rodiče i prarodiče, absolventy
školy i širokou veřejnost!
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směřuje k tomu, aby si udržela své renomé. Zatím s tím
nemá problém. Svědčí o
tom nejen zájem ze strany rodičů, kteří do ní posílají dal-

Příměstský tábor s veselou vědou
Milí rodiče, využijte naší lákavé nabídky týdenního příměstského tábora, na kterém zažijí vaše děti spoustu zábavy v podobě rozmanitých her a poznávání. Společně se ponoříme do světa vědy, vydáme se na celodenní výlet a chybět nebude ani sportovní vyžití, popř. individuální "opáčko" z angličtiny. Strava a pitný režim zajištěny.
Více informací včetně přihlášky naleznete na webových
stránkách www.veselaveda.cz/tabory. Těšíme se na vás,
tým pracovníků "Veselá věda".
(ls)

ší ročníky dětí, ale také odborné hodnocení. Obě poslední zprávy České školní
inspekce jsou toho důkazem.
Tomáš Kassal
Základní škola Žatec,
Komenského alej 749,
okres Louny oznamuje,
že přijímací řízení do třídy s rozšířeným vyučováním matematiky se koná 5.5.2020 od 8,00 hod.
Uchazeči musí splňovat
podmínky: poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí
testů všeobecných znalostí z matematiky. Přihlášky
je možné si vyzvednout v
ředitelně školy, popřípadě
stáhnout z internetových
stránek školy (www.komenacek.cz).
Vyplněné přihlášky zašlete do 30.4.2020 na adresu
školy s poznámkou „Přijímací řízení“.

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Inzerce
● Servis a opravy oken a
dveří. Josef Honauer, tel.
739 377 530. Oprava a
údržba oken a dveří, promazání a seřízení kování,
výměna skel, těsnění, klik,
oprava žaluzií, výměna
oken či dveří při neopravitelných závadách.
● Malování panelových
vchodů pro SVJ, bytů, domů, kanceláří atd. Tel.: 736
741 967. Khol Miroslav
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří 15 - 19
týdnů, 169 - 219,- Kč/ ks .
Prodej: Žatec - u vlak. nádraží-západ – 20.3. 2020 - 17.30
hod. A 1. 4. 2020 - 15.40 hod.
Výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Informace: PoPá 9.00 – 16.00 hod., tel. 601
576 270, 728 605 840.
● Nabízíme zařízený byt do
pronájmu, 2+1 cca 80 m2 ve
středu Žatce. Kontakt mob:
607 282 961. Volat po celý

jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Anna Trepešová s rodinou.
● Kdo žije v mysli svých drahých,
nezemřel, jenom
je daleko. Mrtev
je ten, kdo byl zapomenut. Dne
7.3.
2020
to
bude 30 let, co
Pozvánka
zemřel můj manžel Zdeněk
● Rada Klubu vojenských Svoboda. Vzpomínají mandůchodců v Žatci svolává na želka Annemarie, synové Peden 5. března 2020 v 15 ho- tr, Alan a Daniel s rodinami.
din shromáždění svých čle● Jak smutno je
nů v Žatci a Podbořanech u
tu bez Tebe, jak
příležitosti vyhodnocení čindlouhý je nám
nosti za uplynulý rok, poblačas, jak rádi byhopřání těm členům, kteří dochom Tě spatřisáhli životního jubilea a poli a slyšeli Tvůj
přání našim ženám k svátku hlas. Dne 15. února uběhly 2
MDŽ. Akce se koná v re- roky, co nás navždy opustil
stauraci Václavka. Prezenta- MUDr. Vladimír Korf. S
ce od 14.30 hodin. V průbě- úctou a láskou vzpomíná rohu jednání bude podáno ob- dina.
čerstvení. Zveme všechny
Rozloučení
členy KVD k příjemnému
posezení. Rada KVD Žatec Zesnulí 26.1. - 24.2.2020:
Anna Janotová
67
Vzpomínka
František Tumpach
80
● Před 3 lety 22.2.2017 ode- Eva Hergeselová
70
šel za svými kamarády do le- František Varga
80
teckého nebe můj manžel Ján Varga
67
Jan Vratislav Trepeš. Kdo Martin Jirásek
49
den! Pozn. Pouze nájemníci.
● Hledá se
ztracený
kocourek.
Kontakt
777 32 71
32.

Jindřich Stryja
Alžběta Korbášová
Helga Trostová
Josef Tatár
Antonie Weberová
Jindřich Šroubek
Marie Naxerová
Dáša Kholová
Jiří Vokráčka
Věra Hlaváčková
Františka Vegrichtová
Zdeňka Hampejsová
Pavla Hervertová
Marie Matějková
Klára Fadrhonsová
Miloslava Kalcovská
Antonín Vohánka
Josef Ruta
Miroslava Růžková
Jozef Kročko
Ladislav Krátký
Jaroslav Šíma
Václav Hanták
Juraj Beca
Bedřiška Černá
Nataša Pulková
Ing. Mojmír Zdráhal
Ivana Farbarová

61
78
65
50
82
88
84
80
70
91
84
81
65
93
80
81
72
69
68
77
59
75
85
84
79
60
64
48

Poděkování
● Děkuji za velkou účast na
pohřbu mého manžela, za
květinové dary a kondolence. Zdeňka Stryjová

Mé velké poděkování Nemocnici Žatec, personálu interního oddělení
Dovolte mi, abych poděkovala
skvostu, který v Žatci máme, a to naší
nemocnici, konkrétně internímu oddělení pod vedením pana primáře Butaky,
kolektivu lékařů a sestřiček a pomocnému personálu. Můj manžel, Jindřich
Stryja, byl vážně nemocen, a když Praha vyčerpala všechny možnosti léčby,
byl svěřen do péče místní nemocnice.
Manžel měl bolesti, o kterých, jak
řekl MUDr. Moll, se nám ani nezdá.
Stále, do poslední chvilky, byl při vě-

domí a lékaři na interně dělali zázraky.
Oceňuji neuvěřitelnou ochotu sestřiček, když přišly na pokoj, začínaly
slůvkem prosím, když odcházely, manželovi poděkovaly. V dnešní době něco nevídaného. Sestřičky, vám všem
velké díky. Když zřízenec vezl manžela na rentgen a manžel měl potíže vstát,
pan Jula nenechal manžela se trápit,
chytl ho do náruče a přenesl na rentgenový stůl. Manžel byl překvapený a bylo vidět, že ho rychlá reakce pana Juli

potěšila. Pane Julo, děkuji i Vám.
Klaním se před moudrostí, profesionalitou, pokorou, ale hlavně lidskostí
ošetřujících lékařů mého manžela,
MUDr. Molla a pana primáře Butaky.
Jen díky nim manžel žil při plném
vědomí o dva měsíce déle. A jen díky
nim mohl manžel zemřít doma tak, jak
chtěl. Můj velký dík patří otci Vilémovi, knězi z Liběšic, který nás svou láskou, moudrostí a citlivostí připravil na
vše, co nás čekalo. Zdeňka Stryjová

Československá obec legionářská Jednota Žatec plánuje letos další akce
ČSOL letos naváže na
své loňské aktivity.
Například v březnu proběhne v Regionálním muzeu
K. A. Polánka v Žatci v pobočce Křížova vila výstava o
uniformách našich legionářů, což je úzce spojeno s bojem v Rusku, na Balkáně, ve
Francii a v Itálii v 1. světové
válce. Na základě výstavy
máme připravenu interaktivní besedu pro SŠ a 2. stupeň

ZŠ. (Hlásit se mohou třídy na
e- mailu: zatec@csol.cz nebo tel. 415 710 389)
Jednota ČsOL v Žatci má
mezi svými členy hodně potomků volyňských Čechů,
kteří se narodili v ČSR po 2.
světové válce, ale i starších,
jež žili v minulosti na dnešní
Ukrajině a mnozí z nich či jejich předkové se zúčastnili jako vojáci obou válek. Po 2.
světové válce se jich desítky

tisíc vrátily do ČSR.
Vlakové transporty v r.
1947 dojely do Žatce, odkud
byli Češi z Volyně osídlováni
do dalších oblastí republiky.
O jejich způsobu života na
Volyni i po návratu do ČSR
pořádá Polánkovo muzeum
v Žatci ve spolupráci s Jednotou ČsOL v Žatci a Sdružením Čechů z Volyně z Chomutova výstavu trojrozměrných předmětů přivezených

po válce z Volyně a dodnes
opečovávaných, i když už nepoužívaných v hospodářství
nebo v domácnostech. Výstava doplněná besedou se
bude konat v hlavní budově
Polánkova muzea v Žatci od
1. října. Chtěli bychom s ní
seznámit občany všech generací ze Žatecka i okolí.
Za ČsOL Žatec
Mgr. Danuše Manová,
předsedkyně jednoty
5

služby občanům
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Dobrovolní hasiči v Žatci letos oslaví 150 let své existence!
Sbor dobrovolných hasičů
města Žatec je pobočný
spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je jedním z největších
spolků v České republice.
Založení sboru je datováno dne 3. dubna 1870.
Sbor počínaje rokem
2020 tvoří členská základna
dvacet dva řádných členů.
Hlavním cílem sboru je
získávání mladých členů,
kteří jsou systematicky připravováni pro bezproblémový vstup do Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žatec, dále preventivněvýchovná činnost, která má
již ve sboru dlouholetou tradici, protože se podílíme na
řadě významných akcí, které jsou spojeny s ukázkou
hasičské techniky, vybavení
hasičů, ale hlavní důraz klademe na školení požární
ochrany a ochrany obyvatelstva pro širokou veřejnost.

Nároky, znalosti a dovednosti na dobrovolné hasiče jsou dnes prakticky totožné, jako na kolegy z profesionálních sborů. Zcela
upřímně mohu říct, že mnoho členů žateckých dobrovolných hasičů se stalo i
hasiči profesionálními, a to
je velký úspěch a čest našeho sboru.
Chtěl bych zde vzpomenout na členy sboru, kteří již
bohužel nejsou mezi námi a
jejich práce pro dobrovolné
žatecké hasiče a pro oblast
požární ochrany přispěla k
jejímu rozvoji. Dlouholetý
starosta sboru pan Josef Hofmann, také bývalý profesionální hasič, který celý život
zasvětil hasičské problematice a obdržel ocenění Titul
Zasloužilý hasič za celoživotní práci v požární ochraně, členem sboru byl od
roku 1956. Dále pan Otakar
Elznic, který byl členem sbo-

Novinky ze Žatce sledujte aktuálně na
www.mesto-zatec.cz nebo na
facebooku: Žatecký zpravodaj - Město Žatec

ru od roku 1945, v roce 1960
se stal náčelníkem Okresní
inspekce požární ochrany,
kterou vedl až do roku 1988,
kdy odešel do zaslouženého
důchodu. I pan Elznic získal
Titul Zasloužilý hasič za celoživotní práci v požární
ochraně.
Členové sboru se aktivně
podílejí na činnostech v rámci okresních, krajských odborných rad prevence a
ochrany obyvatelstva a ve
výkonných výborech Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska.
16. května 2020 oslaví

náš sbor 150leté výročí založení. Oslavy se budou konat
na náměstí Prokopa Velkého a v Kapucínské zahradě v
Žatci, kde bude připraven
pro návštěvníky bohatý a
pestrý program, který bude
zaměřen na statické a dynamické ukázky jednotlivých
záchranných a bezpečnostních složek. Součástí bude i
řada preventivně výchovných soutěží určených pro
malé návštěvníky.
Akci významnou měrou
podporuje královské město
Žatec.
Lukáš Job,
starosta sboru

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 3/2020.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 9. 3. 2020 do 16.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Právní poradna: Vypořádání kauce u nájemního bytu
né jistoty, protože jistota přechází do
vlastnictví pronajímatele a nájemci
Dotaz: Když jsem před rokem pouze vzniká nárok na její vrácení. Pouzavírala nájemní smlouvu, zaplati- kud se tedy s pronajímatelem nedohodla jsem kauci ve výši dvojnásobku ne na tom, v jaké výši by měla být vránájmu. Před dvěma měsíci jsem ná- cena, musel by věc rozhodnout soud.
Klíčovým momentem je okamžik
jem ukončila, ale pronajímatel mi
ukončení
nájmu. V tu chvíli může provrátil kauci jenom za jeden nájem.
najímatel
započíst
své pohledávky vůči
Když jsem se ho ptala proč, tak mi jenájemci
spojené
s
nájmem bytu. Může
nom řekl, že jsem měla při ukončení
nájmu vymalovat. Přitom jsem byt jít o pohledávky na nezaplaceném
přebírala vymalovaný a po tom ro- nájmu či službách, ale třeba i náhradu
ce, co jsem v něm bydlela, byla vý- škody, kterou v pronajatém bytě námalba v pořádku. Má na takový po- jemce způsobil.
Otázkou tedy je, jestli musí nájemstup právo?
Odpověď: S vybíráním kaucí, nebo ce vymalovat byt v okamžiku, kdy z bysprávně jistot, se u nájmu bytu lze se- tu odchází? A následně, zda tím, že potkat pravidelně. Maximální výše tako- rušil povinnost byt vymalovat, vznikla
vé jistoty by měla být v souladu s ob- pronajímateli škoda spočívající v tom,
čanským zákoníkem maximálně ve vý- že vymalování zaplatil sám. Pokud by
ši trojnásobku nájmu. Vyšší jistota, i taková povinnost vyplývala ze smloupokud by vyplývala ze smlouvy, by by- vy, bylo by třeba se smlouvou řídit. Ale
la v rozporu se zákonem.
pokud malování ve smlouvě není?
Nový občanský zákoník zjednoduMalování v bytě lze považovat za
šil možnosti čerpání peněz ze zaplace- běžnou údržbu bytu, kterou má obecně

Advokát radí
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za úkol provádět nájemce. Jak ale ve
svém dotazu píšete, tak jste byt přebírala vymalovaný a během roku, co jste v
bytě bydlela, byla výmalba v pořádku.
Asi se obecně shodneme, že není běžné
v bytě malovat každý rok, pokud k tomu tedy nebyl důvod třeba kvůli znečištění stěn, což by ale nepochybně pronajímatel zachytil v předávacím protokolu k bytu. Proto se domnívám, že nelze po nájemci požadovat, aby výmalbu provedl, protože nejde o nutnou
údržbu. Pokud tedy pronajímatel nemá
jiný důvod, proč část jistoty zadržuje,
měl by ji vrátit. Pokud tak neučiní, tak
je na místě poslat mu předžalobní
výzvu a následně se případně obrátit na
soud.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org

informační list
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zápis do zš

Ředitelství základních škol ve spolupráci s městem Žatec vyhlašují

ZÁPIS
do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2020 – 2021,
který se uskuteční ve dnech

ÚTERÝ 7. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hod.
STŘEDA 8. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2014 včetně, v těchto školských 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. 22539, 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, Žatec, Jižní 2777, okres
Louny
Místo zápisu: Základní 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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Program kulturních a společenských akcí

Žatecký zpravodaj

DIVADLO
8. 3. O chytrém Honzovi a krásné Madlence, pohádka
pro děti, 15.00
11. 3. O křišťálovém srdci, pohádka pro děti, 14.00
14. 3. Bludný Holanďan, opera, 17.45
16. 3. Obsluhoval jsem anglického krále, činohra, 19.00
20. 3. Tohle není Maryša, činohra, 19.00
23. 3. Talk show Josefa Dvořáka, zábavný pořad, 19.00
25. 3. Vzhůru dolů, činohra, 19.00
KONCERTY

14. 3. Koncert k 30. výročí vydání desky Rebelie, Lidový
dům, 17.00
15. 3. Three for Silver, Městské divadlo, 19.00
19. 3. Vlasta Redl s kapelou, Městské divadlo, 19.00
22. 3. Robert J. Hunter & The Bladerstones, Městské divadlo, 19.00
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
12. 3. Velikonoční kraslice, ukázka muzejní sbírky kraslic
a prezentace různých technik, do 19. 4., vernisáž od 17.00
do 17. 5. Od košilky…, první část výstavy Od košilky k rubáši

Křížova vila
5. 3. Stejnokroje a výstroj čs. legií, putovní výstava Čs. obce legionářské trvá do 29. 3l, vernisáž od 17.00
Stará papírna
do 28. 3. Hans Kudlich – osvoboditel sedláků
do 31. 12. Z historie žateckého průmyslu
Galerie Sladovna
19. 3. Návraty Volyňských Čechů, výstava trvá do 30. 4.,
vernisáž od 16.00
do 31. 12. Tvořím s NeObyčejnou tužkou
Zámek Stekník
do 31. 12. Jak se češe do věrtele
OSTATNÍ
2. - 7. 3. Týden knihovny 2020, Městská knihovna – roční
registrace se slevou, amnestie na poplatky za upomínky
7. 3. Vlci v Krušných horách, Galerie Sladovna, přednáška, 17.30
7. 3. Jarní turnaj patriotů, KD Moskva, bowling, 18.00
8. 3. Příběh umění – renesance, Křížova vila, přednáška o
umění, 15.00
11. 3. Tvoření pro děti, Městská knihovna, 15.00
12. 3. Knihomolík, Městská knihovna, 14.30
12.3. Tvořivé dílny pro děti, MC Sedmikráska, 16.00
17. 3. Někdo je za dveřmi. Možná přijde i…, DPS U Hřiště, setkání s právníkem – o podvodech na seniory, 10.00
18. 3. Mediální obezřetnost aneb kritické myšlení pro seniory, Stará papírna, přednáška
18. 3. Bali, Městská knihovna, přednáška, 17.00
20. 3. Farmářské trhy, náměstí Svobody, 8.00
25. 3. Deskovky, Městská knihovna, 15.00
24. 3. Den otevřených dveří a Velikonoční jarmark, ZŠ
Jižní, 15.00
25. 3. Tvořivé dílny 15+, Městská knihovna, 16.00
27. 3. Noc s Andersenem, Městská knihovna, nocování pro
registrované dětské čtenáře, 19.00
27. 3. Společenský večer města Žatce, KD Moskva, 20.00
28. 3. Zahájení sezóny 2020 na zámku Stekník, 10.00
28. 3. Cyklovyjížďka II. - Žatecký industriál, start u Staré papírny, 14.00
31. 3. Dezinfekce a sterilizace, Nemocnice Žatec, přednáška pro veřejnost, 15.0
1. - 4. 4. Týden zdobení kraslic, Regionální muzeum K. A.
Polánka, 10.00

DIGITÁLNÍ KINO
DATUM
5.3. Čtvrtek
6.3. Pátek
7.3. Sobota
8.3. Neděle
10.3. Úterý
11.3. Středa
12.3. Čtvrtek
13.3. Pátek
17.3. Úterý
18.3. Středa
24.3. Úterý
26.3. Čtvrtek
27.3. Pátek
28.3. Sobota
29.3. Neděle
31.3. Úterý
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ČAS

15:00

15:00
15:00

NÁZEV

Frčíme

Ledová sezóna:
Ztracený poklad
Frčíme

ČAS

NÁZEV

ČAS

17:30
17:30
17:30
18:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

Super mazlíčci
20:00
Králíček Jojo
20:00
Volání divočiny
20:00
EXPEDIČNÍ KAMERA 2020
Příliš osobní známost
20:00
Frčíme
20:00
Dolittle
20:00
Volání divočiny
20:00
Chlap na střídačku
20:00
Frčíme
20:00
Princezna zakletá v čase 20:00
Ledová sezóna:
20:00
Ztracený poklad
Mulan
20:00
Princezna zakletá v čase 20:00

Šarlatán
3Bobule

17:30
17:30

3Bobule
Můj kámoš špión

Příliš osobní známost
Emma

20:00
20:00

NÁZEV
Daleko od Reykjavíku
Příliš osobní známost
Neviditelný
V síti
Můj příběh
Bloodshot
3Bobule
3Bobule
Deník strojvůdce
Tiché místo: Část II
Mulan

Žatecký zpravodaj

kultura/inzerce
Město Žatec spolu se Sdružením
Čechů z Volyně a jejich přátel
u příležitosti 75. výročí
osvobození Československa
v rámci projektu
„Najdi si svého veterána”

zve na výstavu

NÁVRATY
VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Vernisáž výstavy se koná
ve čtvrtek 19. března 2020 od 16 hodin
v Galerii Sladovna
V 17 hodin začíná přednáška předsedkyně
sdružení Dagmar Martinkové.

Muzeum ukáže uniformy a výstroj legionářů
Regionální muzeum K. A. Polánka v
Žatci zve na výstavy Stejnokroje a
výstroj československých legií v Křížově vile a velikonoční výstavu v
hlavní budově v Husově ulici.
Legionářská výstava začíná ve čtvrtek 5. března 17 hodin. Známé úsloví
„šaty dělají člověka“ platilo a platí také
pro vojáky jakékoliv armády. Vždyť
co jiného dělá na první pohled vojáka
vojákem, než právě šaty – stejnokroj.
„Putovní výstavu připravila Československá obec legionářská v Praze a
Ministerstvo obrany ČR. Na 19 panelech uvidíte většinu stejnokrojů i výstroj, kterou oblékali českoslovenští legionáři v Rusku, Francii, Itálii, Srbsku,
ale také ve Velké Británii a Spojených
státech amerických v letech 1914 –
1920,” přiblížil kurátor výstavy Miro-

slav Černý. Výstava trvá do 29. března.
Velikonoční výstava zahajuje ve
čtvrtek 12. března od 17 hodin v hlavní budově v Husově ulici. Na úvod vystoupí taneční obor ZUŠ Žatec.
„Představíme nové kraslice, které
za loňský rok rozšířily početnou sbírku
našeho muzea, jež přesáhla magické
číslo tisíc kusů. Pochlubíme se darovanými kraslicemi od Andrey Havlíčkové z Karlových Varů, která za ně získala ocenění Regionální produkt Poohří
v roce 2019,” řekla kurátorka výstavy
Jitka Krouzová.
Výstava potrvá do 19. dubna 2020.
Kromě výstavy muzeum chystá velikonoční zdobení kraslic, pletení pomlázek a velikonoční jarmark ve Staré
papírně od středy 1. dubna do soboty 4.
dubna.
(rmž)

Nová soutěž ocení mladé talenty v oblasti vzdělávání a kultury
Ocenit talentované děti a
mládež, především v oblasti
vzdělávání a kultury, hodlá
Komise pro výchovu a vzdělávání. Proto vyhlásila anketu Talentovaná mládež 2019.
Až do 15. března může
kdokoliv nominovat toho,
kdo prokázal v loňském roce
talent a úspěch například při

vědomostních soutěžích nebo v oblasti kultury a umění.
Nominovat mohou školy,
spolky či jednotlivci, je ale
nutné každý návrh patřičně
zdůvodnit – tedy uvést jméno navrhovaného talentu a také popsat umístění a soutěž,
ve které bylo dosažené. Návrh je třeba poslat na e-

mailovou adresu hovorkova@mesto-zatec.cz. Vítěze
vybere a vyhlásí Komise pro
výchovu a vzdělávání, poradní orgán rady města.
Komise chce vyzdvihnout a ocenit úspěchy mla-

dých talentů v oblasti vzdělávání a kultury podobně, jako to dělá sportovní komise
v oblasti sportu. Letos jde o
první ročník soutěže, která
by se měla v dalších letech
dál rozvíjet.
(kas)
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sport

Fotbalisté Slavoje pokračují v zimní přípravě i mimo své hřiště
Žatecký Slavoj, který by rád odskočil v jarní části ze
spodních pater tabulky krajského přeboru mužů, zahájil zimní přípravu na jarní boje na začátku ledna.
Nejprve široký kádr pod Mimo hřiště s umělou trávedením trenéra Libora Klí- vou maximálních rozměrů
če čekal ne příliš oblíbený bylo možné využít velkou
program v podobě zdolává- sportovní halu, plavecký baní okolních terénu nároč- zén. Velice vysoko výprava
nými výběhy. Poté se po- hodnotila i výborné ubytostupně přidala herní část v vání se zajištěním stravy po
podobě několika odehra- celou dobu pobytu.
ných utkání.
Ke každodenním tréninO víkendu se vrátila po- kům patřila v závěru dne i
měrně široká část kádru z přípravná utkání jak s dománáročného soustředění v cím divizním týmem, tak
Chebu, kde ve sportovním ostatními soupeři - účastníareálu FC Cheb byly k dis- ky západočeského krajsképozici výborné podmínky. ho přeboru. Pozitivem byla

Osobní rekordy a tři medaile pro J. Líma
Na první závody žáků v
plavání vyjeli žatečtí plavci
15. února do Litoměřic. Nejlepšího umístění dosáhl plavec Jan Lím, když se třikrát
dostal na stupně vítězů.
Stříbrnou medaili vybojoval Honza (na snímku) na
trati 50M v novém osobním
rekordu, na dvojnásobné trati 100M pak medaili bronzovou. Poslední úspěšné vystoupení předvedl ještě na
trati 100Z, kde dohmátl opět
třetí! Z ostatních plavců, kteří nahlédli do první desítky,
musíme zmínit sedmé místo

nadějné Jitky Kašové na
50M a 50VZ, osmé místo
Kristýny Dvořákové na
50M a osmé místo Dominika Šnokhouse na 50P. Osobního rekordu dosáhly Irena
Daňová a Katka Paymová.
Gratulujeme. Ostatní plavci
se představí na březnových
závodech v Ústí n. L. (jk)

ve všech utkáních snaha po
dobrém výsledku, útočné pojetí s větším počtem gólů.
Problémem bylo ale v každém zápase velké neproměňování vyložených šancí,
ale i poněkud počet zbytečně obdržených branek.
Příležitost dostaly i dvě
posily, které míří do sestavy,
brankář Miroslav Kalbač z
Domoušic, a rovněž slibně
vypadající Stanislav Levý z
Jiřetína. Další obsazenost kádru bude trenér Klíč řešit následně, neboť již 7. března
čeká jeho svěřence první
utkání na hřišti favorita sou-

těže v Srbicích.
Vedení týmu kladně hodnotilo celkový přístup celého kolektivu po celou dobu
soustředění k povinnostem,
i když v závěru bylo vidět,
jak na některé doléhá únava,
a přivítali následné volno
před pokračováním a těšením se na jarní boje. Celá fotbalová veřejnost je již od
roku 2013 v očekávání, zda
se konečně dočkají fotbalisté a samotní příznivci vytoužené tribuny a celkových lepších a vyhovujících služeb
pro celý žatecký fotbal.
Pavel Maňák

Krátce ze sportu
V kadaňské sportovní hale se konal v polovině února
turnaj v kickboxu i za účasti žateckých bojovníků.Nejlepší
výsledek přivezl Ondřej Ibl, který v kategorii ml. žáci plus
42 kg získal zlato. Nejlepší zápasy předvedl junior Honza
Babka, který v kategorii -69 kg vyhrál tři zápasy a čtvrtý ﬁnálový těsně o půl bodu prohrál, přivezl tak zaslouženou
stříbrnou medaili. Ostatní bohužel vypadli v kvaliﬁkacích
nebo prvním kole.
(jg)
Mladý žatecký tenista Tom Hänel se stal v únoru mistrem republiky ve čtyřhře starších žáků. Na turnaji v Prostějově přehrál ve ﬁnále se svým spoluhráčem Denisem Petákem pár Šafrata – Kučera 6:3, 6:3.
(tkž)
Celostátního turnaje stolních tenistů v kategorii dorostu
se zúčastnil v Jaroměři žatecký odchovanec Filip Keller. V
konkurenci sedmi desítek závodníků odehrál sedm vítězných utkání, ve ﬁnále porazil ostravského Dzidzu 3:0 a stal
se největším překvapením turnaje.
(js)

Zimní soustředění mladých volejbalistek v Horní Blatné
Jako každý rok jsme i letos koncem
ledna vyrazili na zimní soustředění. Po
rozloučení s rodiči jsme nastoupili do
autobusu směr Horní Blatná. Sněhové
podmínky nebyly zpočátku z nejlepších. Připomínaly spíš duben než leden. Tomu jsme museli přizpůsobit
veškeré naše aktivity. Místo běžkování
jsme bruslili na rybníku a vyráželi na
pěší túry. V úterý se už tak špatné počasí ještě o trochu zhoršilo, a tak jsme vyrazili do aquacentra v Jáchymově.
V noci na středu konečně napadl
sníh. Poprvé jsme nazuli běžky a v nepříznivém počasí vyrazili na Blatenský vrch. Málo sněhu a velký vítr začátečníkům běžkování celkem znechutil.
Ale ti, co vydrželi, si běžkování další

den užili. Ve čtvrtek bylo totiž na běžkách celý den parádně.
Přes noc ale jako kouzlem sníh zmizel a my jsme opět vyrazili do Jáchymova. Soustředění jsme ukončili tradičním večerním představením. Pro

ostatní jsme si připravili básničky, písničky, tance a hry. V sobotu při čekání
na autobus jsme si uvědomili, že se domů vlastně nikomu nechce. Teď už se
jen můžeme těšit na další společné akce. Klárka Rosová, Šárka Tycová
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