
Čtrnácti zúčastněným soubo-
rům ve třech základních katego-
riích (děti, juniorky a seniorky) 
vyhrával do pochodu dechový 
orchestr ZUŠ Louny. Pětičlen-
ná porota hodnotila pochodo-
vý krok, rytmus pochodu a syn-
chronizaci skladby s hudbou. 
Druhá část soutěže v pódiových 
formacích pokračovala v areálu 
letního kina.  

Vítězem v kate-
gorii mladší děti se 
staly Litvínovské 
mažoretky pod vede-
ním Jany Schützové, 
ve starších Světlušky 
z Chebu vedení Ja-
roslavou Novotnou. 
V mladších junior-
kách zvítězili Mo-
týlci I z Chebu pod 
vedením Jaroslavy 
Novotné a pod jejím 
vedením i ve starších 
juniorech Motýlci II. 
V nejstarší kategorii 
seniorek si vítězství 
odnesly Litvínovské 
mažoretky pod ve-
dením Jany Schüt-
zové.

V pomponech vy-
bojovaly prven-
ství mažoretky Mo-
dern starší z Kla-
tov pod vedením 
Dany Grünerové, 

Pomněnky ZUŠ Žatec a Sedmi-
krásky ZUŠ Žatec pod vedením 
Ivany Fábryové. Kromě vítězů se 
do národního kola nominovalo 
ještě dalších šest souborů.

„Rád bych poděkoval Měst-
ské policii Žatec za bezchybný 
dozor a doprovod, porotě za or-
ganizaci a kvalitní rozhodování, 
Technickým službám Žatec za 

dopravní značení, p. Kloučkové 
a Spáčilové za přípravu zaseda-
cí síně na radnici, kuchařkám 
a vedení Základní školy Komen-
ského alej za výborný oběd a po-
skytnutí prostoru jídelny, všem 
zaměstnancům Městského diva-
dla v Žatci za organizaci a přípra-
vu celé akce, technikům a zvuka-
řům, firmě Rosana za bezplatné 
zajištění pitného režimu a dobro-
volným záchranářům Žatec za za-
jištění ošetření a první pomoci,“ 
vyjmenovává Martin Veselý, ře-
ditel městského divadla.

Mezinárodní turnaj v malé kopané… Čtrnáct 
mužstev z České republiky a Slovenska se v pátek 4. května sešlo 
na 8. ročníku Mezinárodního turnaje v malé kopané, ve snaze 
získat putovní pohár Memoriálu Jiřího Endršta. Záštita Města 
Podbořany a ředitele výchovného ústavu Buškovice Josefa Rajdla 
dodala klání na vážnosti. Pod vedením ředitele turnaje Ivana Mi-
chaloviče se mužstva utkala na buškovických vzorně upravených 
hřištích systémem každý s každým. Mužstva byla natolik vyrov-
naná, že po remízách rozhodoval většinou penaltový rozstřel. 
Takovýto osud potkal i Buškovické „áčko“ (na snímku), které bylo 
z bojů o finále vyřazeno Obořištěm a utkalo se s Kutnou Horou 
o 3. místo. Buškovicím při penaltách selhali střelci a tak skončily 
čtvrté. Ve finále Pšov zdolal v penaltách Obořiště a zaslouženě 
zvítězil.  Vedoucí vychovatel Mojmír Šebek předal vítězům pu-
tovní pohár, odměnil zúčastněné a vyhlásil nejlepší: brankáře 
Jiřího Bareše z Hostinného, střelce Mirka Šetinu z Kutné hory, 
pohár nejlepšího hráče získal domácí František Černý. Turnaj 
sponzorsky zastřešila firma FEDS a město Podbořany, zastoupe-
né místostarostou Karlem Honzlem, který nadšení sportovců se 
zájmem přihlížel. Počasí, fair play chování hráčů i kamarádská 
atmosféra umocnily příznivý ohlas na celý turnaj.                (moj)

Nejvtipnější žačka Kačka… Na 1. stupni ZŠ 
Postoloprty i letos běžela soutěž O nejvtipnějšího žáka. Jejím 
cílem je zvýšit zájem dětí o čtení, vést je k přemýšlení a hledání 
souvislostí, učit je vytrvalosti a rozvíjet jejich důvtip. Každý týden 
našly děti na nástěnce text jedné kapitoly z knihy V moci kouzel 
od Kieran Fanning. Není to jen tak obyčejná kniha, nečte se od 
začátku do konce. Hrdinové Tom a Líza potřebovali pomoc při 
řešení různých kvizů a úkolů. Správné řešení odhalilo další strán-
ku, na které příběh pokračoval. Do soutěže se zapojilo celkem 
50 dětí. Soutěžící mohli kdykoli vstoupit do hry, nevadilo, když 
některý týden vynechali. Za každé správné řešení získali bod. Bez 
zaváhání prošla celou soutěží Kateřina Kačincová (na snímku), 
o bod méně získala Ivana Targošová. O 3. místo se dělí Nikola 
Hudeková a Nikola Saková. Všechny dívky jsou žákyněmi IV.B 
třídy. Soutěž připravila Stanislava Kikušová.                                (jš)

Tradiční máje na Břínkově… V sobotu 5. května 
už ráno o deváté začaly máje na ročovském Podlesí ve vesničce 
Břínkov u stavení manželů Blanky a Zdeňka Kučerových. „Máje 
tu mají už letitou tradicí. Pokaždé se na ně moc těšíme, jsou 
moc krásné,“ říká dojatě paní Kučerová. Májové tanečníky věr-
ně provázely i tři místní dívenky: Natálka Ulrychová, Janička 
a Hanička Sobotkovy s maminkami. Kdykoliv spustila kapela, 
tancovaly.                                                                                                           (toš)
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stručně z obcí stručně z měst
n PRAGA LOUNY CZ a.s. 

hledá v souvislosti se získáním 
nových zakázek zaměstnance 
do nepřetržitého provozu na 
pozici Obsluha CNC strojů 
(pro obráběcí centra). Nástup 
je možný ihned.
n MĚSTO ŽATEC získá od 

armády formou bezúplatného 
převodu bytové domy v uli-
ci Černobýla. Jde o č.p. 2553, 
2554 a 2555 včetně zastavě-
ných ploch s celkem 72 byty. 
Zastupitelé schválili text pří-
slušné darovací smlouvy. Na-
opak neprošel návrh minis-
terstva obrany ke směně vily 
v ulici Lva Tolstého za Posád-
kový dům armády v Masary-
kově ulici. Důvodem je fakt, že 
městská vila je technicky výraz-
ně v lepším stavu, a tudíž i draž-
ší - výměna za PDA by byla pro 
město nevýhodná. 
n  STO TISÍC korun uvol-

nili rozpočtovou změnou rad-
ní v Postoloprtech pro tamní 
mateřskou školu. Bude za ně 
vypracován projekt na rozší-
ření školky o další, tedy pátou, 
třídu. Dětí je totiž tolik, že ka-
pacita už nestačí. 
n  NOVÝM ŘEDITELEM 

Technických služeb města Ža-
tec od 1. května je František 
Daňhel (51). Vystřídal tak 
Annu Šeretkovou, jež byla ří-
zením pověřená po odvolání 
Andreje Greža. Ing. Daňhel ve 
výběrovém řízení podle vedení 
města nabídl nejpropracovaněj-
ší koncepci fungování příspěv-
kové organizace. 
n  PARK ZA zónou rodin-

ných domů v ulici Šeříková 
v Zahradním městě je osazen. 
První etapu, kdy byly vysazeny 
dřeviny typu líska, jírovec, jab-
loň, tis, smrk či javor a oplo-
cení prostoru provedla cho-
mutovská firma Jan Kolář. Na 
druhé etapě (ozelenění plochy 
mezi zahradami budoucích ro-
dinných domků v ulici Akátová 
a Šeříková), v níž bylo vysazeno 
dalších 67 kusů dřevin, se podí-
lel p. Kratochvíl z Vlčí.
n ÚŘAD PRÁCE v Lounech 

evidoval koncem dubna 5 930 
uchazečů o zaměstnání a míru 
nezaměstnanosti 10,8 %. Ve 
srovnání s loňským rokem se 
počet evidovaných snížil o více 
než tisíc osob. Na poklesu se 
podílí výrazný nárůst poptáv-
ky po pracovnících v okrese.

n AŽ DO konce června vysta-
vuje na zámku v Chýši své ob-
razy lubenecká malířka a vý-
tvarnice Kristina Folprechto-
vá. Kromě obrazů vytváří také 
šperky z polodrahokamů a ze 
skla, navíc dokáže velmi úspěš-
ně vykládat tarotové karty.
n NEJDELŠÍ TRADICÍ Sta-

ročeských májů se na území bý-
valého okresu mohou chlubit 
v Holedeči, kde se pravidelně 
tančí i staročeská beseda. Ty 
letošní se uskuteční v sobotu 
19. května ve 14 hodin.
n K PRODEJI objektu u sil-

nice při výjezdu z Kněžic na 
Vysoké Třebušice, který měs-
to Žatec dlouho a bezvýsledně 
nabízelo k prodeji, snad sku-
tečně dojde. Zastupitelé vyho-
věli žadatelce a prodloužili ter-
mín uzavření kupní smlouvy do 
31. května. Podmínkou uzavře-
ní smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě je zaplacení zálohy ve 
výši 150 000 Kč (třetina prodej-
ní ceny), která se v případě neu-
zavření řádné smlouvy propad-
ne ve prospěch města.
n  POZORUHODNÝCH 

DVACET roků slaví letos vy-
dávání čtvrtletníku Perucký 
zpravodaj. „Za celých dvacet 
roků nevyšlo pouze jediné čís-
lo – v prosinci 1990,“ říká asi-
stentka obecního úřadu Helena 
Halamová a děkuje všem obě-
tavcům, kteří se na vydávání 
zpravodaje podíleli a podílejí.

Krásné dívky pochodovaly náměstím
Národní šampionát mažoretek přivítal i starosta

Podbořany postupně 
bohatnou

PODBOŘANY (sih) - Majetek 
města Podbořany k 1. lednu 2007 
činil víc než 876 milionů korun. 
Zvýšení celkové hodnoty majetku 
města tak dosáhlo necelých 63,5 
tisíc korun. Přírůstky jsou způ-
sobeny dokončením investičních 
akcí a technickým zhodnocením 
majetku města. Dále byl prove-
den bezúplatný převod areálu 
Vojenské posádky Podbořany od 
Ministerstva vnitra ČR ve výši té-
měř 17 milionů korun.  

V roce 2006 byly dokončeny 
a zařazeny do užívání investiční 
akce v celkové výši 17,5 milionu 
korun, z toho např. rekonstruk-
ce učebny chemie a fyziky 1. ZŠ, 
rekonstrukce Kulturního domu, 
Průmyslová zóna Alpka III., ko-
munikace Za učilištěm, Vodní 
nádrž v Pšově, Můstek Hlubiny, 
Mariánská ul. II. etapa nebo Ka-
biny Hlubany.

Bude mít město ulici 
Pana Součka?

POSTOLOPRTY (bal) – Starosta Postoloprt před časem vyhlásil 
soutěž o název pro ulici s novými rodinnými domky pod hotelem 
Koruna. Návrhy na název ulice zájemci mohli adresovat radni-
ci do 30. dubna. 

Setkání domácích 
pivovarníků… První 
květnovou sobotu probě-
hl v Žateckém pivovaru 
1. ročník setkání domácích 
pivovarníků, takzvaných 
homebrewerů. Okolo desáté 
hodiny se skupina pivo-
varníků shromáždila před 
pivovarem, následovala 
exkurze. Poté se všichni 
usadili v zasedací místnosti. 
Bylo o čem debatovat. Pivo-
varníci vyměňovali názory, 
rady, zkušenosti a diskutovali 
s odborníkem o jejich koníč-
ku. „Žateckému pivovaru 
patří poděkování za poskyt-
nutí prostor pro uskutečnění 
akce a za exkurzi s odborným 
výkladem. Homebrewing, 
tedy domácí vaření piva 
prožívá v naší republice za 
posledních několik let veliký 
rozmach, takže již teď je jas-
né, že se za rok homebreweři 
v královském městě Žatci 
opět sejdou,“ libuje si 
pořadatel setkání, mladý 
sládek Jakub Veselý. (red)

Benefiční koncert 
podpoří obnovu kaple

Tradiční máje byly na Ročovsku spojeny s veřejnou sbírkou
ROČOV (red) – V sobotu 5. května se v Ročově a jeho místních 
částech Břínkov a Úlovice uskutečnily tradiční staročeské máje. 
Pořadatelé spojili tradici se zahájením veřejné sbírky na obnovu 
kaple svatého Antonína Paduánského v Úlovicích. Její rekonstruk-
ci plánuje Spolek pro obnovu Ročova.

V sobotu dopoledne vystoupil 
v úlovické kapli za velkého zá-
jmu posluchačů Ročovský pě-
vecký sbor. Po úvodních slovech 
o historii a vzniku kaple se roze-
zněl zpěv sboristů a sólistů, kte-
ré dirigoval mladý Vojtěch Paur. 
Krátký benefiční koncert vynesl 
1 140 Kč. „Výtěžek akce je ur-
čen na opravu kaple a husitské 
zvoničky. Záleží na sponzorech, 
dotacích  i občanech, zda pomo-
hou finančním darem nebo prací 
při úpravách exteriéru a interié-
ru kaple,“ říká Milena Liptáková, 
která byla pověřena organizová-
ním finanční sbírky a mezi obyva-
teli a chalupáři vybrala na obno-
vu kaple téměř 12 tisíc korun. 

„Chceme opravit fasádu a pod-
le finančních možností i střechu 
úlovické kaple. Věříme, že se na 
opravu podaří získat i grant od 
společnosti T-Mobile,“ uvedl 

místopředseda Spolku pro ob-
novu Ročova Karel Chlouba.

Zásluhou Spolku pro obno-
vu Ročova se podařilo zrekon-
struovat kostel Narození Panny 
Marie v Horním Ročově, opra-
vit kapli v Břínkově, pamětní 
desku na domě ročovského ro-
dáka, legionáře a spoluzaklada-
tele československého válečné-
ho letectva Augustina Charváta 
či pomník obětem první světové 
války v Horním Ročově. 

Právě za obnovu a péči o po-
mník obětem první světové války 
poděkoval týž den členům Spol-
ku pro obnovu Ročova a Sboru 
dobrovolných hasičů Ročov sta-
rosta Ročova Václav Trylč. Po-
mník byl před ročovskou školu 
instalován na podzim 1927 ná-
kladem Sboru dobrovolných ha-
sičů Ročov, letos byla dokončena 
jeho oprava.
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Celkem se přihlásilo de-
vět lidí s návrhy: Betonářská, 
Dlážděná, Vlečková, K letiš-
ti,  Roinerova, Okolní a uli-
ce Pana Součka. „Návrh po-
jmenovat novou ulici názvem 
-Pana Součka- podalo celkem 
6 osob,“ zdůrazňuje Jana Fi-
šerová, tajemnice Městského 
úřadu Postoloprty. 

Nyní jdou návrhy do jednání 

rady města, která nabídne ví-
tězný návrh do zastupitelstva. 

Je možné, že radní nebudou 
chtít rozhodnout sami a jme-
nují komisi, která vybere vítě-
ze. „Každopádně o novém po-
jmenování rozhodne zastupi-
telstvo,“ uzavírá J. Fišerová. 

Autor vítězného názvu, kte-
rý ponese nová ulice, obdrží 
finanční odměnu 500 korun.

ŽATEC (mv) - V úterý 8. května se náměstí Svobody se ctí zhos-
tilo oblastního kola Národního šampionátu mažoretkových sku-
pin. Zúčastněné přivítal starosta Žatce Erich Knoblauch spolu 
s prezidentem mažoretkového svazu Tomášem Stavělem a zahá-
jili soutěž v pochodovém defilé. 


