žatecký

zpravodaj
číslo 21, 18. prosince 2014

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:

3

Kandiduje
na titul
Alej roku

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJE MĚSTO ŽATEC

7
8

Nejbližší
program kina
a divadla

Pozvánky
na akce
v závěru roku

Ondřej
Vít se stal
mistrem světa

Nové zastupitelstvo města,
které bylo svoláno ke svému
druhému zasedání na středu
17. prosince (po naší uzávěrce),
mělo na programu mimo jiné
schvalování návrhu rozpočtu
investic na rok 2015.
Celkem se v něm objevilo 37
položek, z nichž je 19 za téměř
50 miliónů korun finančně
zajištěno. Mezi největší akce
patří nové rozvody na poliklini-

v ZŠ a MŠ Dvořákova s výměnou oken (II. etapa). Z dalších
navržených akcí je například
v Radičevsi před úpravou tamní
vodní tok a rybník, atd.
Zahájení dalších 18 akcí je zatím tzv. pod čarou v souvislosti
s možností získaní dotací. Mezi
nimi jsou například rekonstrukce autobusového terminálu, ulic
Volyňských Čechů a Pražské, či
I. etapa na náměstí Poperinge.

ce, v nemocnici oprava střech
gynekologie a interny. Aktuální
je pokračování rekonstrukce
vozovky a chodníků v Dukelské
ulici, navazující tak na dokončenou I. etapu. Druhou a třetí
etapu čeká rekonstrukce Lučanské ulice. V Poděbradově
ulici v centru města se počítá
s rekonstrukcí dosavadního
parkoviště, v MŠ ve Studentské
ulici s výměnou střešní krytiny,

Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2015
Jako každoročně bychom rádi
sestavili seznam kulturních, společenských a sportovních akcí,
které proběhnou v roce 2015
v Žatci a jeho blízkém okolí.
Jelikož příští rok čeká královské
město Žatec další významné
výročí, a to 750 let od udělení královských privilegií, rádi
bychom, aby se akce konané
ve městě nesly v duchu tohoto
výročí, stejně jako větší akce
v Žatci typu Velikonoce, Dočesná, Dny evropského dědictví
aj. Seznam akcí bude počátkem
roku 2015 zveřejněný na stránkách www.mesto-zatec.cz.

Informace o příslušných
akcích zašlete prosím do Turistického infocentra MěÚ
nejpozději do 31. 12. 2014,
nejlépe emailem na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo
doručte na adresu Městský
úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám. Svobody 1,
438 24 Žatec. Nezapomeňte
prosím uvést: datum, název,
místo konání a start akce,
dále stručnou charakteristiku
a kontakt na pořadatele vč.
telefonního čísla, popř. webových stránek. V případě dotazů
volejte 415 736 156.

Foto Jaroslav Kubíček
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Vedení města předložilo návrh investic

Advent na Náměstí Svobody
měl v první prosincový týden
každodenní program s velkou
návštěvností. Začal pondělním
Adventním vábením s Karlem
Fialou, Krampus show a rozsvícením vánočního stromku.
V pátek vyvrcholil Mikulášskou
nadílkou pro nejmenší.
1

Terapeutická pomoc pro
seniory ze žateckého Domova
Domov pro seniory v Žatci nabízí svým klientům novou službu
– terapeutickou pomoc. Tato
služba vychází z opakovaného
zjištění, že ani obyvatelům domova pro seniory se nevyhýbají
běžné lidské problémy,
jako jsou konfliktní
nebo nevyřešené vztahy s blízkými osobami
nebo různé psychické problémy
a osobní trápení.
Pomoc odborného externího
terapeuta je také směřována
k adaptaci na život v domově
a na soužití s dalšími obyvateli.
Od října do prosince letošního

roku probíhá pilotní ověřování
této nové služby. Tři obyvatelé
domova se individuálně setkávají s terapeutkou v příjemném
a chráněném prostředí. Akce
je realizována ve spolupráci se
spolkem Mosty. Projekt finančně podpořilo Město Žatec v rámci
Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. Ze stejného zdroje byly letos
podpořeny další dva projekty
Domova – jarní Výlet pro seniory
a V. reprezentační ples, který se
uskutečnil 18. října v Lidovém
domě Panamera v Žatci.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené tajemníkem, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí odboru rozvoje
a majetku města

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 11
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• morální a trestná bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
(výhodou stavební a technické zaměření)
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
• 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., stavební zákon; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví
obcí; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• výhodou vzdělání stavebního zaměření, orientace ve výkresové
dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví, znalost zákona
o veřejných zakázkách
• řidičský průkaz skupiny B
předpokládaný nástup 01.02.2015
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu,
• číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. nebo
žádost o vydání tohoto osvědčení
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
• Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec nejpozději do 09.01.2015 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny.
• Obálku označte heslem „výběrové řízení–vedoucí odboru rozvoje a majetku města“, k rukám personalistky.
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 12. prosince 2014

2

Záměr Města Žatce pronajmout
ze svého majetku:

n nebytový prostor v domě
číslo popisné 49 ul. Branka v Žatci o ploše 23,24 m2,
na pozemku st. p. č. 264 v k.
ú. Žatec, za minimální nájemné
ve výši 3.000,00 Kč/m2/rok
bez služeb.
n nebytový prostor č. 2
v domě číslo popisné 149 nám.
Svobody v Žatci o ploše 51,52
m2, na pozemku st. p. č. 166/1
v k. ú. Žatec, za minimální

nájemné ve výši 1.000,00 Kč/
m2/rok bez služeb.
n garážový box č. 9 v objektu
evidenční číslo 2406 ul. Příkrá
v Žatci za měsíční nájemné
800,00 Kč bez služeb a bez DPH.
Bližší informace získáte
na Městském úřadě Žatec,
nám. Svobody č. p. 1, Žatec,
odbor rozvoje a majetku města,
tel. 415736224, email rozvoj@
mesto-zatec.cz.

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

referent úseku sociálně
právní ochrany

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
Sb., v platném znění): platová třída 10
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR,
• minimální věk 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• morální a trestná bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
• VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění),
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
• 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. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních,
• výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování
sociálních služeb, znalost souvisejících zákonů,
• řidičský průkaz skupiny B,
• předpokládaný nástup 19.01.2015.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• strukturovaný životopis,
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
• Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 05.01.2015 do 11.00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny.
• Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent úseku sociálně
právní ochrany“.
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 04. prosince 2014

V Jižní ulici v Žatci se zazelenalo

Ocenění Žatce za pozitivní hospodaření
Výzkum hledá radnici, kde mají podnikatelé nejlepší vyhlídky
Srovnávací výzkum Město pro byznys, který již čtvrtým rokem
vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 227 obcích České republiky, včetně 22 městských částí Prahy, slavnostně vyhlásil 2.
prosince v Praze města s nejlepšími podmínkami pro podnikatele.
V oblasti podnikatelského pro- zahrnujeme veškeré krátkodobé
středí je jedním z hodnotících i dlouhodobé závazky. Další
kritérií iRating společnosti CRIF silnou stránkou města Žatec je
– Czech Credit Bureau, která je vysoká likvidita (tzn. schopnost
odborným garantem výzkumu hradit své závazky), u které došlo
Město pro byznys. Jedná se ke skokovému zlepšení zejména
o statisticko-matematický model v roce 2013. U města Žatec se
ratingového hodnocení, který navíc projevuje pozitivní trend
je založen na evaluaci finanč- v jeho hospodaření, ze kterého
ních a nefinančních parametrů. budou moci vycházet i v buV letošním roce si první příčku doucnosti“, sdělil Jan Cikler,
v rámci iRatingu odneslo město projektový manažer společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau,
Žatec.
„Pozitivní hodnocení hospo- která je odborným garantem
daření města Žatec se opírá soutěže.
Speciální uznání za nejlepší
zejména o velikou finanční rezervu, díky které nemá potřebu hospodaření radnice převzala
čerpat bankovní úvěry. S tím vedoucí odboru vnitřních věcí
souvisí nízká hodnota jeho za- Městský úřad Žatec, Ing. Helena
dluženosti, do jejíhož výpočtu Šmeráková (na snímku).

Spolku Funky Monkey, který
vede paní Lucie Sivická, se
podařilo z výtěžku ze vstupného
dvou koncertů (Lenky Dusilové
a B LOVE, Ondřej Smeykal
a Andrew Begay), které byly pořádány v Synagoze Žatec, během
září letošního roku a jež přilákalo mnoho návštěvníků, vysadit
5 nových stromů višně křovité
(Prunus fruticosa ´Globosa´). Ty
byly vysazeny k letošnímu výročí
1010 let od 1. písemné zmínky
o Žatci. Obě akce podpořilo
nejen samotné Město Žatec ale
i celá řada dalších sponzorů,
Jaroslav Hladký - GRAPE SC,
a.s., Hotel Černý orel, Technická

správa města Žatec, s.r.o. a Bohemia servis, kterým patří veliké
díky. Bez nich by kulturní zážitek
nebylo možné realizovat.
Místo výsadby dřevin bylo
vybráno na sociální síti, kde pro
lokalitu nedaleko 5. základní
školy hlasovalo nejvíce obyvatel.
Ke dřevinám přibyla i lavička
s informativní cedulkou, při jaké
události byly třešně vysazovány.
Tato dřevina patří k opadavým,
slabě až středně rostoucím
stromům s výškou 2,5 až 3,5 m
a drobným bílým květenstvím.
Odrůda ´Globosa´ tvoří hustou
kulovitou korunu a je často používanou dřevinou i v zahradách
a větších předzahrádkách pro
svou pravidelnost.
(SÚ, ŽP, kf)

Úřední soboty
2015
OZNÁMENÍ – ZMĚNA
ÚŘEDNÍCH HODIN
Městský úřad Žatec oznamuje změnu úředních hodin pro
veřejnost ve středu 31.12.2014.
Městský úřad bude v provozu
od 8.00 hod. do 11.45 hod.
V pátek 2. 1. bude pro veřejnost MÚ uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

V příštím roce plánuje MěÚ
Žatec mimořádné úřední soboty
pro veřejnost v těchto dnech:
07.02.2015
07.03.2015
11.04.2015
16.05.2015
06.06.2015
01.08.2015
12.09.2015
10.10.2015
07.11.2015
05.12.2015

Kdy zprovozní Dukelskou ulici?

Z důvodu dokončení rekonstrukce cca 50 metrů úseku komunikace
v ulici Dukelská před křižovatkou s ulicí Šafaříkova bude prodloužena úplná uzavírka této komunikace do 31. 03. 2015. V případě
vyhovujících klimatických podmínek, umožňujících průběh stavebních prací v zimním období, bude provoz obnoven v dřívějším
termínu neprodleně po dokončení stavby.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

ALEJ ROKU 2014

Přes tisíc vojáků ze všech
jednotek Armády České republiky vyčleněných pro brigádní
úkolové uskupení se v závěru
listopadu zúčastnilo ve Vojenském újezdu Boletice cvičení
4. brigády rychlého nasazení
s názvem „Moonrider“. Hlavním
úkolem bylo provést kontrolu
sladěnosti a certifikaci jednotek
vyčleněných do aliančních Sil

rychlé reakce (NRF) pro rok
2015.
Cvičení vyvrcholilo bojovým
přepadem 43. výsadkového
praporu 4. brigády rychlého
nasazení, jehož cílem je ovládnout prostor letiště Bechyně
za využití letecké a pozemní
podpory.
Text a foto: nadporučík
Milan Němec

zornost. Budeme velmi rádi,
pokud se k nám přidáte. Více
informací o této aleji v anketě
ALEJ ROKU 2014 naleznete zde: http://www.alejroku.
cz/2014/zatecka-alej-v-parku-pod-nemocnici
O celé soutěži se více dozvíte na webových stránkách:
http://www.alejroku.cz/
Děkujeme
za Vaší podporu
a hlas, Městský
úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí
Autor: Josef Vostárek, 2014

Žatečtí vojáci se zúčastnili
bojové operace Moonrider

Připojte se a podpořte
„Žateckou alej v parku pod
nemocnicí“, která byla nominována do ankety ALEJ
ROKU 2014, svým hlasem
až do 31. 12. 2014. Je naším
cílem a snahou aleje co nejvíce
podpořit, zaslouží si naší po-
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Dětské fórum o vzdělávání
Základní škola Měcholupy
byla přizvána sdružením Quip,
které s podporou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
připravilo konzultační seminář
k tématu společné, neboli inkluzivní vzdělávání dětí v systému
běžných škol. Účastníky semináře byli děti a mladí lidé ve věku
12-17 let ze škol otevřených
i dětem, které potřebují více
pomoci a podpory s ohledem
na postižení nebo jiné znevýhodnění. V Měcholupech se

inkluzivnímu vzdělávání aktivně
věnují pět roků s výraznými
výsledky v zařazování všech dětí
do proudu klasického základního vzdělání, bez ohledu na jejich
případný handicap. Za jejich
školu se fóra zúčastnily žákyně
7. ročníku Kateřina Mahnerová a Aneta Dosedlová. Svým
aktivním přístupem se podílely
na konečných výstupech fóra,
jehož doporučení bylo předáno
Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
(hg)

TJ Sever Žatec SPV pořádala
jako každý rok akci Sobota hrou
pro děti z celého okresu Louny.
Soutěží se zúčastnilo 55 soutěžících dětí v 8 družstvech - Sever
Žatec, TJ Chožov, Lenešice,
2 družstva Zeměchy a Kryry.
Soutěžilo se v 12 náročných
disciplinách, v nichž se děti

vyřádily i za podpory rodičů
a trenérů, kteří je přišli podpořit.
Vítězem se stalo družstvo Kryry.
Odměnou všem soutěžícím byly
diplomy a sladkosti ovoce. Poděkování patří všem cvičitelkám
a lidem, kteří se podíleli na pořádání v hale stolního tenisu TJ
Sever Žatec.

Sobota patřila dětem v hale

Nová vyhláška mění podmínky
pro kácení dřevin rostoucí
mimo les

Nová Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb.
ze dne 14. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
nahrazuje podmínky
u kácení dřevin, které
nyní nevyžadují povolení orgánu ochrany
přírody a krajiny. Jedná
se zejm. o specifikaci
dřevin a pozemku:
- pro ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném
území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň;
- Ovocné dřeviny: mandloně, jabloně, hrušně, slivoně švestky,
meruňky, třešně a višně
- pro jiné než ovocné dřeviny zůstává nadále požadované povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene nad
80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové
porosty nad celkovou plochu 40 m2.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů k novým prováděcím
předpisům týkající se kácení dřevin se neváhejte obrátit na MěÚ
Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, ochranu
přírody a krajiny, Ing. Kateřinu Frýdovou, email: frydova@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 457

Jaká bude příští rok
cena vody?

Jak to bylo na Mikuláše
Každoročně 5. prosince navštěvuje ZŠ nám. 28. října
Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
Ani letos tomu nebylo jinak.
Hned ráno se Mikuláš vypravil
se dvěma posly z pekelných bran
a s dalšími dvěma z nebe. Čerti
měli spoustu práce se zlobivými dětmi, které chodí pozdě
do školy, vyrušují, povídají si
při výuce, perou se a nenosí
domácí úkoly. Všechny je chtěli
strčit do pytle a odnést do pekla.
Naštěstí tam byli andělé, kteří
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se za zlobivé děti přimluvili.
Děti slíbily, že už budou hodné,
a tak zůstaly ve škole a dostaly
sladkou odměnu. Mikuláš se
svými pomocníky navštívil také
mateřskou školku na ZŠ Petra
Bezruče, kde ovšem byly všechny
děti hodné. Poslechli si, jak umí
dětičky krásně zpívat a recitovat.
Ani je neminula sladká odměna.
Doufejme, že i příští rok na nás
Mikuláš, čerti a andělé nezapomenou!
Mgr. Markéta Hartmanová

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje
cenu vody (vodné a stočné)
na rok 2015 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude
ve výši 83,50 Kč/ m3, z toho vodné 42,78 Kč/ m3 a stočné 40,72
Kč/m3 (uváděno bez DPH).
„Po zohlednění požadavků,
připomínek a reálných možností
se vedení společnosti podařilo
stanovit cenu vody na rok 2015
tak, že navýšení ceny vody
představuje pouze 3,9 % oproti
možným 7,5 % podle akcionáři
schváleného Podnikatelského
záměru do roku 2015,“ uvádí
tiskový mluvčí Jiří Hladík.
Nárůst ceny vody v regionu
SVS letos stagnuje - je stejný
jako v roce 2014. Nárůst 3,9 %
v absolutním vyjádření znamená navýšení ceny vody pouze
o 3,57 Kč za 1000 litrů vody

ve srovnání s rokem 2014. Běžnou vanu si tak v příštím roce
napustíte za 5,30 Kč a jedno
spláchnutí toalety vás vyjde
na 0,30-0,60 Kč.
Za posledních 20 let je vidět
neoddiskutovatelný trend poklesu spotřeby vody. Zatímco
v roce 1993 to bylo cca 160
litrů na osobu denně, nyní to je
80 l/os./den. „Je to dáno především útlumem průmyslu, nejen
ve smyslu uzavírání provozů
pivovarů apod., ale především
v tom, že se stáváme krajem
„montoven“, které využívají
vodu jen pro hygienické potřeby svých zaměstnanců,“ uvádí
aktuální zpráva SVS.
Cena vodného v regionu v působnosti SVS tak bude v roce
2015 činit 49,20 Kč a stočného
46,83, to je celkem 96,03 Kč
včetně DPH.

Inzerce

Poděkování

n Prodám byt 1+1 v OV, Žatec-Jabloňová, v 6. Patře. Byt je po rekonstrukci. Volný. RK NEVOLAT!
Cena 420.000,-. Tel.: 724 509 873
n Pronajmu opravený byt 2+1,
1. patro s balkonem v Podměstí
u školky. Zateplení, plastová okna,
žaluzie, dlažba, obklady, koberec,
nová vana, WC. Platba (nájem+zálohy teplo, voda) = 3.000,- +
pronájem 2.500,-. Kdykoliv možno vidět. Tel.: 723 817 254 (prosím SMS).
n Prodám BYT 2+1 v OV
v Žatci, 3. patro., výtah, balkón.
Panel. dům po rekonstrukci. Cena
580.000,--, tel.: 605 565 731. RK
NEVOLAT!!!
n Prodám byt 3+1 (81 m2)
v osobním vlastnictví, přízemí, klidná lokalita – ul. Vol. Čechů. Cena:
670 000,- Kč. Tel.: 722 077 256
n Prodám byt 2+1 v OV, centrum Žatce, 55 m2, 2NP, plastová
okna, parkety, sklep, dvůr ve vnitrobloku, parkoviště, veškerá vybavenost v blízkém okolí. Cena
dohodou, tel. 731 137 826.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci.
Tel.: 739 88 77 05
n Pronajmu byt 1+2 v Žatci s balkónem, z části vybavený,
v panelovém domě, klidná lokalita.
Nájem 5.000,- Kč + služby. Kauce
nutná. Tel.: 605 022 568

n Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel, region Žatec,
děkuje městu za finanční příspěvek v roce 2014. Příspěvek jsme
použili na regionální setkávání
členů, kytice a věnce k památným dnům, organizaci pietního
aktu k vypálení Českého Malína
a blahopřání k životním výročím.
Výbor regionu Žatec
n Okresní Výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu
děkuje Městskému úřadu v Žatci
za poskytnutou finanční pomoc
na činnost svazu v roce 2014.
Bez této finanční podpory bychom nemohli zajistit všechny
plánované akce, účast na pietních aktech organizovaných městem a ostatními složkami včetně
finanční spoluúčasti na organizaci pietního aktu k vypálení
Českého Malína.
Předseda OV ČSBS
ing. Jaroslav Vodička
n Jménem ZOSBTS a SSK
Žatec puškový oddíl, děkujeme
Městu Žatec za finanční příspěvek na rok 2014, určený pro
činnost a rozvoj mládeže našeho
klubu. Věřím, že svými sportovními výsledky si tuto podporu
zasloužíme.
Za klub Ing. Bc. Radek Mařík

n Sdružení Pokroková mládež Žatec hledá: l vedoucí
zájmových kroužků od 14 let,
pro děti v ZŠ -brigádní spolupráce – ne profesionály l pro
vedoucí tanečního kroužku,
taneční partnerku- do 35 let
a výšky do 165 cm i na zaučení l choreografku na moderní
a společenský tanec (zaučíme)
l pořádáme po domácnostech soukromou výuku společenského tance l brigádníky
na roznos materiálů - příležitostně i mimo Žatec l Kontakt: polygrafcentrum.cz, tel.:
797 700 942, odpoledne po:
16 hodině
n Pronajmu gar áž v Podměstí.
Informace na tel.: 723 577 134
n Prodám byt 3+1 v OV, na
Pražské, 77 m 2. Celk. rekonstr. 2010 (plastová okna, zateplení), volný od 1.2.2015. Tel.:
773 640 336. Cena dohodou.
n Hledám k sobě protějšek do
65 let, která nechce býti sama.
Jsem zdravý 70/180/80 letý muž.
Zn. Společné vánoce! Tel. po celý
den 607 282 961
n Hledám solidního, inteligentního muže kolem 70 let, ještě
aktivního, k občasným schůzkám.
Mám ráda úsměv a pohodu. Kontakt-telefon: 702 929 378
n Nabízím doučování SŠ matematiky, příprava ke státní maturitě, příprava k přijímacím zkouškám na VŠ. Tel.: 723 146 045

Cesta do Říše středu

Na skok do Pekingu a jižní Číny za památkami, lidmi, přírodou
a zejména čajem zavítali účastníci další přednášky pro veřejnost
v Městské knihovně Žatec ve středu 19. listopadu.
Říši středu představil žatec- zpracování, balení, nákupu a zekým návštěvníkům již dobře jména přípravě čajů. Tu mohli
známý Ing. Zdeněk Nepustil přítomní poznat opravdu všemi
z agentury Dobré čaje pro in- smysly. Kromě různých druhů
spiraci, pohodu a lepší zdraví. černých, zelených, polozelených
Cestopisná přednáška plná vůní, nebo čajů pu-erh ochutnali nachutí a obrazů provedla v rám- příklad také pražené kakaové
ci cyklu „Čína všemi smysly“ boby v čokoládě nebo unikátní
návštěvníky Pekingem a jižní bílou čajovou čokoládu s thajČínou a zároveň připomněla skou matchou (mletým zeleným
základní informace o pěstování, čajem).
(mkž)

Pamětník zaujal děti vyprávěním

Vzácnou návštěvu přivítali 25. listopadu v ZŠ P. Bezruče v Žatci,
kam jejich pozvání přijal pan Tomáš Graumann - jeden ze 669 židovských dětí zachráněných v roce 1939 Nicholasem Wintonem.
Podařilo se mu velmi zaujmout které doplnily i jejich poznatky
všechny účastníky jeho přednáš- z výuky. Měli možnost procvičit
ky, zapůsobila na ně síla jeho i své znalosti anglického jazyka,
osobního příběhu i jeho vypra- přestože slova pana Gaumanna
věčské schopnosti. Přednášku byla tlumočena do češtiny. Ohladoplnil i obrazovým materiálem. sy ze strany žáků byly velmi poŽáci se dozvěděli i obecné zitivní, což se odrazilo i na jejich
souvislosti tehdejších událostí, pozornosti během výkladu. (eř)

Poděkování diabetiků

Rádi bychom poděkovali Městu Žatec a Obci Libočany za finanční příspěvky v roce 2014, díky kterým jsme mohli uskutečnit
plánované akce v tomto roce.
Jednalo se především o dva certů, divadelních představení,
edukačně-motivační pobyty, přednášek a výstav v Křížově vile
tzv. rekondice v měsíci září a Muzeu a turistických pochodů.
v Sezimově Ústí a v listopadu
V roce 2015 stavíme 20. výročí
ve Mšených Lázních. Celkem založení organizace diabetiků
se těchto rekondic z naší orga- a chtěli bychom u této příležinizace zúčastnilo 33 a 26 členů. tosti uspořádat informační den
Tyto rekondice organizujeme ke Světovému dni diabetiků
společně s Územní organizací – listopad 2015, s měřením glydiabetiků Postoloprty. Celoročně kémie a krevního tlaku, měření
pořádáme plavání pro diabetiky cholesterolu, apod.
v místním bazénu jeho se zúčastVěříme i nadále v dobrou
ňuje průměrně 16 členů.
spolupráci s Městem a ostatníNaši členové se aktivně zú- mi organizacemi v zajišťování
častňují kulturně-společenských naplánovaných akcí na rok 2015.
akcí, které pořádá Město Žatec
Ladislav Jeřábek,
a i jiné organizace, např. konPředseda ÚO SD Žatec

Advent u Sv. Jakuba

Třetí adventní sobota těsně před Vánoci se koná ve Dvoře
u Svatého Jakuba v sobotu 20. prosince.
Návštěvníci mohou shlédnout Živý Betlém, navštívit dobové
stánky, tvořivé dílničky a poslouchat zpívané koledy. Připraveno
je také občerstvení v Country scéně. Dvůr se otevírá v 10 hodin,
otevřeno je podle zájmu…

ZUŠ Žatec
hledá učitele

l učitele LDO s VŠ dramatického směru (DAMU,
JAMU)
l učitele HN – aprobace
HV se znalostí notačních
programů, ICT technologie,
DAW software jako učitele
a koordinátora ICT

Rozloučení
Zesnulí od 21. 11. - 10. 12. 2014:
Jaroslav Bauer
74 let
Emil Drevňák
65 let
Jaroslava Titlbachová
69 let
Pavel Veselý
20 let
Helena Wawrečková
88 let
Jan Hauer
71 let
Emilia Kuviková
83 let
Zděnka Schoberová
89 let
Aloisie Myšiaková
85 let
Mgr. Jana Dufková
75 let
Miloslava Stáňová
77 let
Anna Petráčková
91 let
Jaroslava Šákrová
83 let
Marie Kůrková
88 let
Ondřej Hudák
76 let
František Reiser
84 let
Miluše Zelenková
79 let
Jan Jansa
82 let
Miroslav Hasil
91 let
Karel Pěnkava
66 let
5

Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
19.12. 20:00 / 23.12. 20:00 / 25.12. 20:00 / HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D

Dobrodružný / Fantasy /USA / Nový Zéland / 2014 / 205 min /CZ DABING
Třetí pokračování úspěšné série filmů o Hobitovi.
Vstupné: 150,-

19.12. 17:30 / 23.12. 17:30 / 25.12. 17:30 /
28.12. 15:00 / 10.1. 15:00 / 18.1. 15:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3D

Animovaný / Pohádka / Fantasy / Rusko/ 2014 / 80 min / Cz dabing
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse Christiana Andrsena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná
zima. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou
cestu do paláce Sněhové královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy
vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu.
Vstupné: 130,-

21.12. 20:00 / 26.12. 20:00 / 28.12. 20:00 NOC V MUZEU 3: TAJEMSTVÍ HROBKY

Akční / Komedie / Fantasy / Dobrodružný / USA/ 2014 / CZ DABING. Připravte se
na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) seznámí
naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na dobrodružnou
cestu, aby zachránil důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí... Vstupné: 120,-

26.12. 17:30 / 29.12. 17:30 / 30.12. 17:30 /

PADDINGTON

Komedie / Rodinný / Velká Británie / Francie / Kanada / 2014 / CZ DABING
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru,
který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé
Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Vstupné: 120,-

27.12. 20:00 / 29.12. 20:00 /

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D

Drama / Historický / Velká Británie / USA / Španělsko / 2014 / 142 min / CZ DABING
Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS: Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit
se moci impéria. Scott využívá nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického
příběhu vzdorovitého vůdce Mojžíše (Christian Bale) vnáší nový život. Mojžíš se
postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 600 000
otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali
se na monumentální cestu do zaslíbené země.
Vstupné: 150,-

27.12. 17:30 / 28.12. 17:30 / 30.12. 20:00 /

HODINOVÝ MANŽEL

Komedie /Česko / 2014/ 100 min. Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy
Tomáše Svobody vypráví příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří
společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena
a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z nich pak na dně bazénu začne
dokonce i bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si
najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici,
ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu
přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný příběh
pak graduje nečekanou cestou do Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec
vše dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno překvapení.
Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš
Latinák, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová, Eva Holubová, Andrej Hryc, Nina
Divíšková, Lenka Vlasáková
Vstupné: 120,-

9.1. 17:30 / 10.1. 17:30 / 14.1. 17:30 / 22.1. 17:30 / 23.1. 17:30

SEDMÝ SYN 3D

Fantasy / Dobrodružný / Rodinný / Velká Británie / USA / Kanada / Čína / 2014
Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří
po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou
ránu, když ulovil Královnu čarodějnic (Julianne Moore). Stačilo ji zabít. On se do ní
místo toho zamiloval a místo smrti pro ni zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze
zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se dokázala dostat na svobodu a teď
shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila za své pokoření, a to nejen
Gregorymu, ale všem, kteří stojí na jeho straně.
Vstupné: 140,-

9.1. 20:00 / 14.1. 20:00

BURÁCENÍ

Road movie / Drama / Romantický / Česko / USA/ 2014 / 91 min
Celovečerní hraný film BURÁCENÍ je typické drama založené na pravdivé události,
která se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval
v médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc
blízkému člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl
pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy.
Ne náhodou je film zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby
a sochařské komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením
v srdci a náklonností k absolutní kráse, a kde člověk přestává být soudný sám k sobě.
Režie:Adolf Zika. Hrají:Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová, Martin Stránský, Vladimír Javorský, Chantal Poullain-Polívková, Oldřich Navrátil. Vstupné: 110,-

10.1. 20:00 / 11.1. 20:00 / 18.1. 17:30

FOTOGRAF

Komedie / Drama / Česko, 2014, 133 min. V příběhu se vracíme k některým osudovým
křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je
obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti
mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.
Středem Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho
fotoaparátu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v soukromí.
Dcery, manželky, milenky, sexuální přítel-kyně, intelektuální obdivovatelky. Jedny
nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho
bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým umělcem toužily spojit svou budoucnost, posedlé touhou zkrotit jeho svobodomyslnost, sdílet s ním jeho majetek, talent
i geny. Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného
filmu, který je příjemně hořkou komedií s erotickými prvky.
Režie:Irena Pavlásková. Hrají:Karel Roden, Marie Málková, Vilma Cibulková, Václav
Neužil ml., Marika Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková,
Jitka Sedláčková, David Šír, Slávek Bílský.
Vstupné: 130,-
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20. 12.

Vánoční koncert - J. J. RYBA
Česká mše vánoční „ HEJ MISTŘE“

18:00

21. 12.

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL

15:00

11.1.

O SNĚHURCE

15:00

15.1.

KRÁLOVA ŘEČ

19:00

17.1.

Franz LEHÁR: VESELÁ VDOVA

18.45

Sváteční, již tradiční vánoční koncert, kde zazní nejznámější a nejslavnější česká
mše od J. J. Ryby, ale též slavné operní a operetní skladby od G.Verdi, G. Rosinni, W. A. Mozarta, J. Strausse, O. Nedbala a muzikálové skladby od F. Loewe,
A. L. Webbera a další v podání sólistů našich předních hudebních scén, hudebníků
třicetičlenného Ústeckého komorního orchestru, Pěveckého sboru Konzervatoře
Teplice a pod vedením dirigenta a sbormistra Jiřího Knotte.
Účinkují: Eva BOHÁČKOVÁ (soprán), Lenka SCHUTZOVÁ (alt), Pavel MACHÁT
(tenor), Martin MATOUŠEK (baryton), Anatol ČAJKA (klavír), Lukáš ČAJKA
(klarinet), Ústecký komorní orchestr, Pěvecký sbor teplické konzervatoře a další
sólisté. Diriguje: Jiří KNOTTE.
Mimo předplatné. Vánoční koncert
Vstupné: 150,-Kč ( předprodej do 5.12.2014) / 170,- Kč (od 6.12.2014)
Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro děti od 4 let.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné : 80,- Kč

Aneb „Kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější?“. Divadlo KAPSA uvede pro
naše nejmenší diváky romantický pohádkový muzikál na motivy známé a proslulé
pohádky bratří Grimmů. Délka představení: 55 minut.
Vstupné: 80,- Kč www.divadlokapsa.cz.. Pohádka pro děti-mimo předplatné
Hra je předchůdkyní slavného stejnojmenného filmu a začala vznikat v 80.letech
minulého století na motivy vzpomínek a podle tajných deníků svérázného „královského logopeda“ L. Loguea. V centru příběhu ,založeného na skutečných událostech,
o síle rodící se z překonání slabosti , stojí britský král, právě nastoupivší na trůn.
Jeho „koktavý“ handicap, nesmělost a psychická zranitelnost ohrožují království
stojící na prahu 2. světové války. V Seidlerově tragikomedii o potřebě mít v čele
impéria silnou osobnost se skvělým způsobem blýskl herec Martin STRÁSKÝ ,
známý našim divákům z TV obrazovky (například ze seriálu“ Doktoři z Počátků“.)
Délka představení: 2hod. 55 minut i s přestávkou
Vstupné: 350,-/330,-/300,- Kč www.divadlopodpalmovkou.cz
Činohra-předplatné skupiny A i mimo předplatné
Broadwayská režisérka a choreografka Susan Stroman, která inscenovala například
muzikály Crazy for You, Contact nebo The Producers, jež získaly ocenění Tony
Award, bude v Metropolitní opeře debutovat rozkošnickou inscenací Lehárovy
nestárnoucí operety Veselá vdova. Zpívat se bude v novém anglickém překladu
Jeremyho Samse. Lehárovo nejznámější dílo patří mezi divácké hity už od své
premiéry v roce 1905. Kdo by neznal píseň o Vilje, „U Maxima jsem znám“ anebo
„Ženy, ženy“. Renée Fleming si svůj rozsáhlý repertoár, čítající jen v Metropolitní
opeře na 22 rolí, rozšíří o ovdovělou pařížskou milionářku Hanu. Za dirigentským
pultem stane Andrew Davis a na jevišti dále Nathan Gunn v roli Hannina milence
Danila, Alek Shrader coby mladý šlechtic Camille de Rosillon, Thomas Allen jako
intrikánský baron Zeta a broadwayská sopranistka Kelli O’Hara ve svém metropolitním debutu jako baronova manželka, koketa Valencie.
Předpokládaná délka přenosu 2 hodiny a 57 minut.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz
Opera-satelitní přenos -předplatné skupiny O a mimo předplatné

www.divadlozatec.cz

Na Vánoce do Regionálního
muzea v Žatci

V Regionálním muzeu v Žatci můžete po celý Advent navštívit
řadu zajímavých a netradičních akcí.
Tou první je výstava v hlavní oslavami Vánoc u nás a v Africe.
budově muzea Za Ježíškem
V pobočce Regionálního mudo Afriky aneb Betlémy a jes- zea v tzv. Křížově vile na vás
ličky z černého kontinentu, čekají Panenky jako živé aneb
která probíhá od 27. listopadu Můj svět rebornů. Exponáty
2014 do 11. ledna 2015. Gro této netradiční výstavy pochávýstavy tvoří africké betlémy ze zejí z tvorby rebornistky paní
sbírky manželů Tlustých z Cho- Dagmar Němcové z Jesenice
těšova u Lovosic.
u Prahy. Tato výstava potrvá
Ovšem, co by to bylo za Vá- do 4. 1. 2015.
noce, kde by chyběly ryze české
Vstupné na akce běžné, pokud
betlémy! Druhou část výstavy není uvedeno jinak.
proto tvoří betlémy ze sbírky
Jak už se v Žatci stalo tradicí,
RM Žatec, které jsou vyrobeny hlavní budova Regionálního
ze dřeva, z kukuřičného šustí, ze muzea v Žatci zpřístupní váskla, z vitráží, ze včelího vosku, noční výstavu i o Štědrém dnu,
perníku a dalších materiálů. tj. 24. prosince 2014, v době
Některé z nich jste zatím v Žatci od 10:00 do 16:00. Všichni
neměli možnost vidět. Dozvíte návštěvníci mají „od Ježíška“
se přitom, jaký je rozdíl mezi vstup zdarma.

Skvělé výkony žateckých
plavců
na Poháru ČR
Další vynikající úspěchy zaznamenala minulý víkend trojice

nejmladších plavců ze Žatce na vrcholných závodech – Zimním
Poháru ČR.
Největší naděje, Kristián Ba- Plavala na mistrovství podruhé
lon, i přes onemocnění v pří- a po smolné letní sezoně (3x4.
pravě zazářil a prokázal, že patří místo) si chtěla doplavat alespoň
mezi velké naděje českého pla- pro jednu medaili. Sen se ji splnil
vání. Stal se nejlepším plavcem hned třikrát! Velké zlepšení prorepubliky na tratích 100 a 200 kázala v závodech na 100 a 50
metrů prsa. Navíc v nových metrů znak, kde dokázala poprvé
rekordech. Zlato přidal také v životě zvítězit a navíc přidala
na tratích – 50VZ a 100PZ, stří- zlato také na 50Vz! Čtvrtá byla
bro pak ještě na 50M a 200PZ. ještě na trati 100Vz a 6. pak
Kristián prokázal skvělou připra- na trati 50M. Posledním účastvenost a velký talent.
níkem byla Jan Procházka, který
Žatečtí trenéři měli velkou plave také prsařské disciplíny.
radost, protože mezi 250 plavci Na trati 100P se dokázal zlepšit
se prosadila také Lenka Be- a z celkového 20. se posunul
šíková, která je o rok mladší. na velmi dobré 16. místo.

Lucie lovila zkušenosti
vLetošním
katarském
bazénu
vyvrcholení sezóny pro světovou elitu v plavání bylo

Mistrovství světa v krátkém bazénu v Dauhá, kam se kvalifikovala také Lucie Svěcená na motýlkářských tratích. Snem
této žatecké dorostenky na jejím prvním MS dospělých bylo
zlepšit své dosavadní nejlepší časy, případně probojovat se
mezi ženami do semifinále.
Ve své nejoblíbenější disci- Naše ženy ve složení Simona
plině na 50 m motýlek dosáhla Baumrtová (znak), Petra Chona 24. místo, když tam zapla- cová (prsa), Lucie Svěcená (movala svůj letošní nejlepší čas týlek) a Anna Kolářová (kraul)
26,61 a zůstala půl vteřiny dosáhly časem 3:57,11 minuty
od semifinále. Také na dvojná- na 11. příčku a zůstaly od finále
sobné trati překonala své letošní pouhé 1,34 vteřiny.
maximum 58,85 a umístila se
Lucie Svěcená, která už má
osmadvacátá. Na nejvýznam- medaile z juniorských ME a MS
nější plavecké akci roku se i ze štafety z ME dospělých,
totiž v Kataru se sešla abso- potvrdila svůj obrovský talent
lutní konkurence, srovnatelná a získala do další kariéry opět
s olympijskou účastí.
cenné zkušenosti. Ráda by je
Ve svém závěrečném vystou- zúročila už i na nejbližších
pení startovala Lucie v ženské olympijských hrách v Brazílii
polohové štafetě v družstvu ČR. 2016.
(jak)
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Fotbalista roku 2014

Po slavnostním otevření nové umělé hrací plochy u Ohře v exhibičním utkání
bývalí žatečtí hráči porazili ty současné 8:3.                   Foto Jaroslav Kubíček

Umělý trávník už slouží fotbalistům
Dlouhodobý sen několika generací žateckých fotbalistů, hrát v zimě také doma na umělé trávě, se
konečně stal skutečností. Regulérní hrací plocha
s umělým povrchem 3G (třetí generace) od soboty
6. prosince 2014 už slouží svému účelu.
Naproti současnému zaci byla získána dotační
stánku FK Slavoj na le- částka ve výši 10 miliónů
vém břehu Ohře byl ofi- od MŠMT, a částkou 4,5
ciálně zahájen provoz miliónu korun se spona umělé trávě. „Po dlou- luúčastí podílelo Město
holetém přání a zdolávání Žatec. Rovněž samotný
administrativních překá- fotbalový klub zajišťoval
žek, s řadou jednání s or- úhradu některých provozgány různých stupňů, se ních položek souvisejících
podařilo zvládnout první s výstavbou. V příštím
etapu výstavby,“ řekl při roce bude podána žázahájení klubový sekretář dost o dotaci na dokonPavel Maňák. „Na reali- čení v podobě vybudování

osvětlení a dokončení
terénních úprav.“
Slavnostního okamžiku
před prvním exhibičním
utkáním se zúčastnili člen
vedení FAČR, krajský
předseda a poslanec Josef
Tancoš či předseda OFS
Miloslav Sklenka. Pásku
stříhala bývalá starostka
města, senátorka Zdeňka Hamousová. Žatec
byl posledním větším
městem v širokém okolí
bez umělé trávy, když
podobná zařízení už řadu
let slouží v Lounech i Postoloprtech.

dvakrát mistrem ČR.
Nejúspěšnější rok své
kariéry uzavřel koncem
listopadu Ondřej Vít ze
Žatce v týmu reprezentace České republiky
na prvním mistrovství
světa družstev, které se
konalo v Brandýse nad
Labem za účasti 15 mužstev ze čtyř světových
kontinentů. Náš tým vybojoval bez porážky titul,
když ve finále porazil
Slovensko 3:0.
Do českého výběru povolal trenér Petr Gulda
devět hráčů, z nichž byli
čtyři singlisté včetně dvojnásobného mistra ČR

5. Švýcarsko, 6. Francie,
7. Polsko, 8. Jižní Korea,
9. USA, 10. Rakousko,
atd.
Žatecký lékař Ondřej
Vít, bývalý juniorský mistr světa v singlu, tak měl
letos vynikající nohejbalovou sezonu završenou
titulem z MS družstev.
Koncem srpna se stal
se svým mladším bratrem Petrem mistrem
ČR ve hře dvojic a 28.
října vyhrál na MČR titul
v jednotlivcích. Kromě
toho byl hráčem žatecké
trojky, která na domácím
šampionátu získala krásné čtvrté místo.
(jak)

Vyhlášení nejlepších
fotbalistů Slavoje Žatec
za rok 2014 se konalo pro starší kategorie
v sobotu 6. prosince
v restauraci U Nás a pro
mladší ročníky v úterý
v Chaloupce na hřišti.
O pořadí v jednotlivých
kategoriích rozhodovali příznivci na hlasovacích lístcích VI. ročníku
ankety. Ceny pro první
skupinu předával trenér
a bývalý reprezentant
Martin Frýdek se svým
synem Martinem, hráčem Slovanu Liberec
a ČR do 21 let. Nejmladší
skupinu ještě před ohňostrojem poctili návštěvou
čert s Mikulášem.
n muži:
1. Bednář Martin 100 b.
2. Heinc Miroslav 75
3. Hassman Pavel 33
n dorost:
1. Hotěk Petr 116 bodů

2. Weinhauer Jiří 98
3. Klinec Fil ip 56
n trenér:
1. Šidlof Karel ml. 117 b.
2. Plánička Michal 85
3. Hynek Vladimír 67
n kolektiv:
1. Mladší žáci 60 bodů
2. Starší žáci 59
3. Mladší přípravka 53
n starší žáci:
1. Klíma Bobo 119 bodů
2. Macs Matěj 105
3. Votík Petr 19
n mladší žáci:
1. Minařík Danny 102 b.
2. Klocperk Dan 85
3. Stránský Jan 54
n St. přípravka:
1. Turták Ant. Pio 96 b.
n ml. přípravka:
1. Makovec Daniel 54
n elévové:
1. Huttl Jakub 18
n Talent:
Jakub Huttl

Vít
korunoval sezónu v týmu mistrů světa
Kapitán žateckých nohejbalistů se letos stal ještě
Ondřeje Víta. Naši prošli
hladce jako vítězové základní skupinou po výhrách nad Švýcarskem,
Německem a Tuniskem
vždy 3:0 (hrálo se v singlu, deblu a trojicích).
Ve čtvrtfinále porazila
ČR mužstvo Francie 3:1
a v semifinále Maďarsko
3:0. Žatecký kapitán O.
Vít během šampionátu
nastoupil proti Francii
a pak ve trojce v utkání
s Maďarskem.
Nohejbalové MS družstev 2014: 1. Česká republika, 2. Slovensko, 3.
Rumunsko, 4. Maďarsko,

Karbula vyhrál Pohár olympijských nadějí
Litoměřická sportovní
hala hostila v neděli
dvanáctku nejlepších
mladých stolních našeho kraje v kategorii
starších žáků.
V Poháru olympijských
nadějí měli své zástupce

i Sever Žatec. Nemocný
Urbánek musel turnaj
vynechat. Svoboda, který získává zkušenosti, vybojoval pěkné 10.
místo.
Suverénem turnaje
se stal žatecký Filip

Karbula, který bez jediné porážky zvítězil
před teplickým Mítem
a domácím Chuchle.
Potvrdila své současné
výsadní postavení v této
kategorii v Ústeckém
kraji.
(js)

Kolert a Svoboda
bodovali v muay-thai

Minulý týden proběhlo v Praze na Pankráci
3. kolo muay-thai ligy. Za žatecké G-Titány
nastoupili dorostenci Míra Svoboda a Lukáš
Kolert.
Svoboda v zápase proti Zkušenějšímu a o 2 kg
Radku Veselému z TKB těžšímu Tichotovi to
Teplice ve váze do 57kg nebylo nic platné, neuplatňoval své zkušenos- boť Kolert ho doslova
ti, soupeř však byl o 4 kg deklasoval 3:0 na body.
težší a zápas skončil re- „Tímto vítězstvím nad
mízou.
bojovníkem HanumaO něco lépe si vedl Lu- nu, do kterého dal celé
káš Kolert (na snímku), srdce, nám všem udělal
který boxoval proti zku- velikou radost a hlavšenému Jakubovi Ticho- ně Romanu Šifaldovi,
tovi z Hanuman gymu pod jehož vedením teď
Praha ve váze do 55kg, trénují,“ zhodnotil výkterého koučoval Petr sledky svých svěřenců
Macháček (trenérská manager G-Titánů Honšpička Muay-Thai). za Greisiger.
(lb)
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